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Bevezetés

A négy szemeszterre szóló előadásaim címének minden szavát helyénvaló értelmezni. A törté
net szó azonos-e a történelemmel, a historia-val? A történelem: a múlt lezárt folyamata, a megtör
tént, a meg nem változtatható események, „történetek” sokasága, az egyszer élt emberek senki má
séhoz nem hasonlítható élettörténeteinek halmaza. A múltnak, a történelemnek emlékei, nyomai, 
jelzői maradtak, mégpedig kézzelfogható tárgyi és szellemi emlékek. Ez utóbbiak közé tartoznak 
az írott emlékek, valamint a tudatunkban fennmaradt hagyományok. A tárgyi emlékkel foglalkozik 
az archaeológia, a régészet, amelyet egyesek a „régi korok anyagi kultúrájának kutatásával” azo
nosítanak.1

Legelőször célszerű tisztázni: megismerhető-e a múlt teljes egészében és hitelesen, valóságo
san vagy meg kell elégednünk azzal, hogy a történelmet tulajdonképpen az álmainkból szőjük, 
vizsgálatát „álmaink logikája” (G. Duby) irányítja? Ha a történetkutató saját vágyait álmodja a 
múltba, a historia nyilvánvalóan nem lehet tudomány, a képzelet szülte alkotások műfaja az iroda
lom, a művészet. Ez a magyarázata annak, hogy az ún. középkorban -  amely elnevezés egyébként 
dehonesztáló szakszó, azt fejezi ki, hogy az „értékes” antikvitás és az újjászületés, a reneszánsz 
között lévő korszak -  a historia az ars, a művészet csoportjába tartozott s nem a scientia, a tudo
mány világába. De hát a történelem kutatása, a történettudomány forrásai: tények, így tehát ezek 
nem vonhatók kétségbe. Igen ám, csakhogy a „tények”-et a múlt nyomaiból a kutatók alkották 
meg, tehát nagyon is szubjektivek. Az írott források az emlékezet termékei, az emlékezet pedig 
egyáltalán nem tárgyilagos. Először is hiányos, mert szakadatlanul rostálja a feledékenység. Má
sodszor: az emlékezet régen is, ma is hatalom szolgája szokott lenni. Ha az írott források, mint 
szándékolt közlések nem „abszolút tények”, akkor talán a kézzel fogható, mérhető, dokumentálha
tó, egyértelmű tárgyi források, a régészeti emlékek az igaziak? Igen, ez valójában így van, ám a ré
gészeti „tény” is lehet igaz és hamis. A régészet ugyanis nem a magában álló tárgyak, objektumok 
vizsgálatát jelenti, hanem jelenségekét, amelyek bonyolult összefüggések láncolatát rejtik ma
gukban. Ez másképpen fogalmazva azt jelenti, hogy a „tények” értéke különböző! Az érték-meg
ítélés lehet kétes és téves vagy azért mert szándékos a megtévesztés, vagy azért mert a megenge
dettnél nagyobb a tudatlanság, a felkészületlenség.

Hátravan még az „őstörténet” kifejezés magyarázata. Álláspontom szerint nincs jelentősége an
nak, hogy az őstörténeti időszakot pontosan meghatározzuk. Az a lényeg, hogy a visszakövethető 
kezdetektől indul el és egy nép (etnikum) vitathatatlan történelmi megjelenéséig tart.

1 Ilon Gábor-Ughy István, Bevezetés a Kárpát-medence régészetébe. Pápa 1995. c. kötet tájékozódás céljából használható. 
Eredetileg a szombathelyi Berzsenyi D. Tanárképző Főiskola hallgatói számára készült jegyzet volt.
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Nyilvánvalóan nem lehet régészeti forrásokkal foglalkozni anélkül, hogy ne ismerkednénk meg 
az archaeológia módszertanával. A régészet legkisebb egysége, ha úgy tetszik: alapeleme: a lelet. 
A lelet lehet: a.) magában álló, b.) és leletegyüttes része. Eredetét illetően lehet 1.) földből előke
rült magányos lelet (szórványlelet), 2.) földben soha nem volt tárgy (kincs, ékszer, etc.) és 3.) ása
tásból származó. Az ásatásból származó leletek csoportososítása: I. temetkezés, II. település, III. 
kincslelet vagy áldozati hely.

A leleteknek hat jellemzője van: 1.) a használati érték (mi volt a tárgy, mire használták?), 2.) 
időrendi érték (mikor készült a tárgy és mikor került a földbe? Kettős időrend!), 3.) szellemi érték 
(jelkép-e és ha igen, mit fejez ki?), 4.) társadalmi érték (az adott lelet rangjelző volt-e?), 5.) etnikai 
érték (kié volt a lelet, milyen nyelvű, embertani típusú népességhez tartozhatott?) és végül 6.) tech
nikai érték (ki készítette és hogyan?).

A régészet önálló tudományterület, mégpedig azért, mert önálló, saját kutatási módszert ala
kított ki. Az archaeológus a kutatása során (ásatás) a következő tevékenységet végzi: megfigyel, 
osztályoz, lelettípusokat határoz meg, hasonló tárgyakat, párhuzamokat keres, elméletet (hipoté
zist) állít fel és végül ellenőrzést végez. A régészet két legsajátosabb módszere: a rétegtan (sztra- 
tigráfia) és az összehasonlítás, a tipológia. Természetesen minden esetben vizsgálni kell az ok és 
okozat viszonyát is. Mint minden kutató, a régész is, a személyes megítélést (értékelés) képes csak 
adni, tehát személyi reakciója befolyásolja az ítéletalkotásban.

Az ásatásoknak tudatos, megtervezett programnak kell lennie. „Az elgondolás nélküli ásató 
olyan, mint egy régészeti műgyűjtő, ügyes szakember talán, de nem kreatív tudós.”2 A régészeti 
ásatások -  elvileg -  kutató közösségek munkája kellene legyen, a stáb tagjai között geológussal, 
zoológussal, botanikussal, antropológussal, restaurátorral, ásatási technikusokkal, térképésszel, 
fényképésszel, rajzolókkal. Miért e nagy felkészültség? Azért, mert a feltárt, az egyszer kiásott em
lék soha többé nem ismételhető folyamat eredménye, ugyanakkor egyedi, egyetlen másikkal sem 
hasonlítható össze -  közvetlenül.

A régészeti emlékek osztályozása: A.) a monumentális régészet emlékei
B.) a tereprégészet emlékei.

Ez a felosztás -  általánosságban -  azt is jelenti, hogy a monumentális régészet közvetlenül kap
csolódik az írásbeliséghez (Mezopotámia, Egyiptom, Anatólia, Irán, India, Kína), a B.)-hez sorolt 
emlékek -  többnyire -  nélkülözik a közvetlenül kapcsolatba hozható írott forrásokat. Ez igen nagy 
horderejű és rendkívül jelentős különbség!

A tárgyi emlékek jellemző jegyei alapján egy-egy területen csoportokat lehet létrehozni, ame
lyek mesterséges képződmények, ezeket régészeti kultúráknak nevezzük. A régészeti kultúrák is
mertetőjegyei: azonos tárgy formák, azonos díszítési módok, azonos vagy hasonló települési és te
metkezési formák, azonos viselet, azonos táplálkozási szokások. A leletek formai egybevetését Al
bert Kiekebusch „kultúrrégészetnek” nevezte el. A fő kérdés azonban az, vajon egy-egy régészeti 
kultúra azonos etnikumot jelent-e? Gustav Kossina óta él az a feltételezés, hogy az élesen körül
határolható régészeti kultúrák mindig bizonyos népeket vagy néptörzseket fednek vagy jelölnek. 
Elgondolásának alapja a kultúra és az etnikum azonosítása volt, valamint az a feltevés, hogy a kul
turális folytonosság egyben etnikai folyamatosság, azaz továbbélés is. Mivel a régészeti leletek -  
általában és önmagukban -  nem „beszélnek”, közel száz esztendeje a nyelvtudomány és az ember
tan eredményei alapján kísérelték meg a régészeti kultúrák etnikai értelmezését. Ez lett az alapja az

2 M. Wheeler, Archaeology from the Earth. London 1954.
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ún. finnugor régészetnek is.3 Noha már 1928-ban K. H. Jakob-Friesen, majd W. Wahle is fellépett 
a régészeti kultúra etnikumokkal való azonosítása ellen, sőt 1953-ban K. H. Otto világosan meg is 
fogalmazta a korszerű álláspontot: „Nem az egyes egykorú díszítésformák és szerszám-formák a 
fontosak, nem is az ilyen formák összessége, hanem csakis az anyagi és szellemi kultúra olyan 
speciális jegyei, amelyek a különböző régészeti forrásfajtákban egészen különleges, tipikus szoká
sokat tükröznek, mégpedig a történelmi hagyomány tartalmával megegyezően. Csak az ilyen is
mérvek kellő száma körvonalazhat egy régészeti kultúrát”4 -  a magyar régészetben csak közel ne
gyedévszázad múlva vetődtek fel hasonló gondolatok5. Egy etnikum, egy nép meghatározásához a 
következő ismérvek szükségesek: azonos nyelv, vérrokonsági tudaton alapuló összetartozási tu
dat, azonos szellemi hagyaték (legendák, mondák, mesék, dalok, szokások, díszítőművészet) és 
meghatározó embertani jelleg. Egy-egy elem kiemelésével nem érhetünk célt. Vegyük például az 
öltözködést és a fegyver-fajtákat, mondjuk a hún-korban. Itt elsősorban divatról van szó.

Vizsgáljuk meg először a temetkezések régészeti kutatásának fő kérdéseit, majd a település
régészet legfontosabb jellemzőit.

Különösen a német Scheuer fellépése óta, aki a germánok ún. halotti jogát vizsgálta, amely 
szerint a halottnak joga volt az életben betöltött jogi helyzetének megfelelő halotti felszerelésé
hez,6 erősen elterjedt az a szemlélet, az a felfogás, hogy a temetők, a sírok a földi élet tükröződé
sei, azaz a temetkezési mellékletek és temetkezési szokások elsősorban a halottnak az életben el
foglalt és betöltött helyét és rangját mutatják. Nálunk ez a módszer László Gyula professzor nevé
hez kapcsolódik7, aki valóságos iskolát teremtett. Magam is tanítványának vallhatom magamat. 
Nem kívánom ennek a módszernek jelentős eredményeit kisebbíteni, mégis szükségesnek vélem 
hangoztatni, hogy a kizárólagosság, a kitalált „szabályok” minden áron való érvényesítése egyálta
lán nem célravezető. Az első kérdés mindjárt az: mit nevezzünk gazdag sírnak? Feltehető-e, hogy 
mindig „minden” benne van a sírban? S ami benne van, miért van benne? Azért, mert a szokás 
előírja? Azért, mert jelképes értelme fontos a hozzátartozóknak? Azért, mert a sírba tett tárgy 
hasznos lehet a túlvilágon? Azért, mert egy-egy rendkívüli vagy szokatlan tárgyat a hozzátartozók 
szeretete parancsolt a koporsóba? És amikor „eltűnnek” a mellékletek, miért tűnnek el? R. 
Wenskus8 eléggé újszerűén határozta meg a nemesség szerepét és ismérveit, majd ennek alapján 
H. Steuer9 kigondolta, hogy attól az időtől kezdve nincsenek „gazdag sírok, hogy a nemesség 
örökletessé vált, mivel „már nem volt szükség a sírpompára”. Egyes magyar régészek -  ennek 
nyomán -  ilyesmivel szeretnék magyarázatát adni annak, hogy az ún. gazdag honfoglaláskori sírok 
„hirtelen” a X. század derekán eltűntek10. Mások a kereszténység elterjedésével magyarázzák a XI. 
század utáni leletszegénységet. Fontos kérdés azonban az is: vajon mitől pogány egy temetkezés 
és mitől keresztény? Maguktól a mellékletektől biztosan nem, hiszen a püspöksírokban és a király
sírokban (III. Béla!) is eléggé gazdag mellékleteket találtak. Példaként említem meg, hogy a zsi

3 Gazdag régészei anyagot vonultatnak fel, tulajdonképpen minden történeti alap nélkül: Fodor István, Verecke híres út
ján... Budapest, Gondolat. 1975, 37 -  135. -  Fodor István, A finnugor régészet fő kérdései. In: Uráli népek. Nyelvroko
naink kultúrája és hagyományai. Szerk. Hajdú Péter, Budapest, Corvina. 1975, 47-75.

4 Vor der archäologischen Quelle zur historischen Aussage. Berlin 1979, 107.
5 Bóna István, Régészetünk és Kelet-Európa. MTA II. Osztály Közleményei 28 (1979) 39-48. -  vö. Bakay Kornél, A 

magyar őstörténet fő kérdései -  régész szemmel. In: Belvedere. A JGYTF lapja. Szeged 1996, 55.
6 H. Jankuhn, Archäologie und Geschichte. Berlin-New York 1976, 309.
7 László Gy., A honfoglaló magyar nép élete. Budapest 1944. -  Études archéologiques sur 1’ histoire de la société des 

Avars. Budapest 1955.
8 R. Wenskus, Stammesbildung und Verfassung. Köln-Graz 1961.
9 H. Steuer, Frühgeschichtliche Sozialstrukturen in Mittel-Eurpa. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in 

Göttigen. 128 (1982) 398 skk.
10 Mesterházy K., A magyar fejedelem és kísérete a 10. században. Századok 129 (1995) 1039 skk.
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dók régen, amikor ki vitték a halottat a házból, cserépedényt tettek a halott mellé (!), mondván az 
kiviszi a házból a szomorúságot is. Általános vélekedés, hogy eleinket általában gyolcsba tekerve 
tették a földbe, és nem fa koporsóban. Ez a vélekedés feltétlen felülvizsgálandó, hiszen csak a mo
hamedánok temetkeztek koporsó nélkül, fehér gyolcsba takarva a holttestet. Ugyancsak mohame
dán szokás a fejtől és a lábtól fejfákat állítani." Talán attól primitív pogány és barbár egy sírban 
nyugvó halott, mert áldozat (ló, szarvasmarha, juh, kutya, kecske) található a sírban illetve a sír 
mellett? Az áldozati szertartásokban a részleges állattetemek sírba helyezése egyáltalán nem csak 
az ún. nomád népek jellemzője. Az elfogadható, hogy a judeo-kereszténység tiltja az efajta eljárá
sokat, de az már nem, hogy más egyisten hívő vallás sem engedi meg! Igen erősen befolyásolja a 
kutatókat12 az a körülmény, hogy egy évszázada döntően az ún. finnugor rokonság köréből magya
rázzák a magyarság egész hitvilágát,'3 mégpedig döntően XIX.-XX. századi anyagok alapján.14

Megválaszolatlan mindmáig az a fő kérdés is, hogy a Kárpát-medencei ún. avar és magyar jel
legű régészeti emlékanyag alapján lehet-e -  térben és időben -  visszafelé követni a népeket?

E módszer előnyére először Witold Hensel, majd László Gyula mutatott rá, ugyanakkor jelez
ték a rendkívüli nehézségeket is. Mivel abból a kigondolt elméletből indultak ki, hogy az ún. ván
dorló népek (vö. a népvándorlás legendás billiárdgolyó-eimélete, amelyet több kutató, mindenek 
előtt Vajda László sikeresen megcáfolt!) szakadatlanul úton voltak s egymást űzték-hajszolták-ker- 
gették, a rokon régészeti emlékeknek „folyamatosan” meg kell lenniük Belső-Ázsiától vagy a Vol
ga vidékétől a Bécsi-medence nyugati széléig. Mivel pedig nincsenek ilyen azonos emlékek, le
vonták azt a következtetést, hogy a „Kárpát-medencei magyar anyagi kultúra ...az Európával való 
találkozás következtében... itt az új hazában jött létre”.15

A temetkezéseknél sokkal szerteágazóbb információkat ad a településrégészet (bár tulajdon
képpen a temetők is beletartoznak a fogalomba), hiszen itt vizsgálnunk kell a tájat, ám az adott 
korbéli tájat és természeti környezetet. Ez nagyon fontos, mivel -  csaknem általános -  hogy a je
lenkori természeti viszonyokat vetítik vissza a múltba. Különösen sokat mondóak az egykori ég
hajlati és vízrajzi viszonyok (vízszint-ingadozások, talajvízszint-változások), a sivatagosodás és a 
futóhomokos területek kialakulása, az agyagtalajok létrejötte és terjedése, az erdők mozgása és 
változásai, (különes tekintettel a tölgy és bükk erdőkre), amelyek magukkal vonták az állatvilág 
összetételének megváltozását, valamint a legelőterületek és szántóföldek helyének és nagyságának 
a módosulásait.

A legdöntőbbek azonban maguk a települések és azokon belül is a házak. Nem lehet eléggé 
langsúlyozni, mennyire fontos volna annak a megbízható és hiteles felderítése, hogy az ún. pusztai 
lépek télen-nyáron, mínusz 25 fokban és plusz 40 fokban is, jurtákban és 4-6 négyzetméteres föld- 
lutrikban „húzódtak meg” vagy „fedeles szekereiken” bolyongtak ide-oda.

Teljes településeket kellene feltárni, istállókkal, gabonatárolókkal, vermekkel, kemencékkel, 
cézműves műhelyekkel, kutakkal. Minden településhez természetesen temető is tartozott. Komoly 
libaként szokott jelentkezni a régészeti kutatásoknál annak feltételezése, hogy a régi települések 
természetesen nem városok) hosszú időn át egy helyben maradtak és döntően a vízpartokon he- 
yezkedtek el. Egyik sem helyénvaló feltevés. 1 2 3 * 5 * *

1 A régiek temetkezésekről. Tudományos Gyűjtemény 10 (1826) XII. 16-21.
2 Például Dienes István egész erre vonatkozó munkásságát, különösen A honfoglaló magyarok és ősi hiedelmeik. In: Uráli 

népek. Budapest 1975, 77-108.
3 Különösen végletes e tekintetben Kandra Kabos, Magyar Mythológia. Eger 1897.
1 Vajda L., A népvándorlások kérdéséhez. Századok 129 (1995) 140.
5 Bálint Csanád, A 9. századi magyarság régészeti hagyatéka és Fodor István, Leletek Magna Hungáriától Etelközig. In: A

honfoglalás és a régészet. Szerk. Kovács L. A honfoglalásról sok szemmel I. Főszerk. Györffy Gy. Budapest, Balassi,
1994, 39. 65.
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Nyilvánvalóan más körülmények között kell dolgoznia az írott források vagy a szellemi hagyo
mányok kutatójának, mint az ásató régésznek. Komoly ásatást csakis komoly feltételek mellett le
hetett végezni. Ez látszólag mellékes kérdés, valójában azonban meghatározó jellegű. A régészeti 
források hitele és forrásértéke múlik azon, hogyan dolgoztunk.
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1. kép: Nehézvértezetû szkíta harcosok. (Cemenko-Bride-Golerik 1983, A. kép.)
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A régészeti leletek zömének -  legalább is elméletileg -  ismert (vagy ismert lehetne) a lelőhe
lye. Azaz: a tisztázatlan vagy tisztázhatatlan lelőkörülményű leletek vagy leletegyüttesek kivételé
vel (ilyen például a Seuso-kincs), pontosan meghatározható az a földrajzi hely, ahol a leletek nap
világra kerültek. A monumentális régészet emlékeinél azért sikerült a feltárt vagy előkerült objek
tumok csaknem tökéletesen pontos és hiteles azonosítása, mert az adott topográfiai ponton megta
lált épületek, sírok, és egyéb település-jelenségek az ugyanott előkerült írott források segítségével 
térben és időben meghatározhatók. Gondoljunk például a római emlékekre. Hogyan tájékozódha
tunk azonban akkor, ha létezik ugyanott írott történeti forrás, amely közli velünk bizonyos népek, 
birodalmak nevét, főbb jellemzőit, a városok, a folyók, a hegyek nevét, ám a földrajzi leírás nem 
egyértelmű, nem szabatos, nem vitán felülálló. Mondandóm alátámasztásáról vegyünk egy példát 
a magyar őstörténet területéről.

Anonymus azt írja, hogy a mogerek a szkíta földről jöttek ki,1 majd le is írja Szkítiát: „Szkítia 
tehát igen nagy föld, amelyet Dentumoger-nek mondanak. Kelet felé határa az északi tájtól (finis) 
egészen a Fekete-tengerig (usque ad Nigrum Pontum) terjed. Mögötte (a tergo) pedig ott a Thanais 
folyó nagy mocsaraival (cum paludibus magnis).” „Szkítia keleti oldalán (ab orientali) pedig ott 
vannak Góg és Magóg nemzetei (gentes Gog et Magog)... Szkítia széle-hossza igen nagy”.2 Első 
olvasásra3 a megrajzolt földrajzi kép világosnak tűnik, ám ha újra elolvassuk, rádöbbenünk, hogy a 
Fekete-tengeren kívül nincs egyetlen szilárd tájékozódási pontunk sem! Mert mit jelent az, hogy 
„kelet felé határa a Fekete-tengerig terjed”, és az, hogy „mögötte van a Thanais nagy mocsaraival? 
Egyáltalán a Thanais a Don folyóval azonos? És hol laktak „Góg és Magóg nemzetei”? Később 
Anonymus azt írja: Szkítia földje távol esett a föld forró égövétől,4 és ismét hangoztatja, hogy 
„szerfelett nagy kiterjedésű”. Kézai Simon, akinek nevezetes krónikáját általában nem tartják mél
tónak arra, hogy a teljes szövegét magyarul közzétegyék,5 azt írja, hogy Thana szkíta király volt s

1 terra Scithica: Szentpétery Imre, Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadiane gestarum. 
(A továbbiakban SRH) I. Budapestini 1937., 33.

2 SRH I. 34.
3 Magyarul: Anonymus Gesta Hungaorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Pais Dezső fordí

tásában. Budapest, Magyar Helikon. 1977. -  A magyarok elődeiről és a honfoglalásról kortársak és krónikások híradásai. 
Szerk. Györífy György. 3. kiadás Budapest, Gondolat 1986, 129-181. -  A honfoglalás korának írott forrásai. Szerk. 
Kristó Gyula. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. Szeged, 1995, 277-349.

4 Scithia enim terra quanto a torrida zona remotior est. SRH I. 37.
5 Sem Györffy György, sem Kristó Gyula és köre nem közli a szöveghű magyar fordítást. Valójában mindmáig Szabó for

dítására vagyunk utalva: Kézai Simon mester magyar krónikája. Pest Ráth Mór 1862.
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az ő fia volt Ménrót/' Kézai azt állítja, hogy Ménrót Evilát (Eiulath) földjére ment, mely Per
zsia tartománya volt (regio Perside)! Aztán elmeséli a csodaszarvas történetét, megemlítve a meo- 
tiszi mocsarakat (paludes Meotidas), ám igen különös földrajzi leírást ad: „Meotisz tartománya (re
gio Meotida) a perzsa hazával szomszédos (Perside patria est vicina) és egy igen keskeny gázlón 
kívül mindenfelől (!) tenger övezi, folyóvizei egyáltalán nincsenek, de fűben, fában, halban, szár
nyasban és vadban bővelkedik. A ki és bejárás oda nehéz.”6 7 Lehet ezt a leírást minden további nél
kül a mai Meotiszi öbölre vonatkoztatni? Aligha. Szkítia tartományát Kézai így írja le: „A szkítái 
tartomány Európában fekszik és kelet felé (versus orientem) terjed! Egyik oldalról az északi tenger 
(pontus Aqilonalis), a másik oldalról a Rifei-hegyek (montes Rifeis) határolják... kelet felől Ázsiá
val van egybekapcsolva8. Két nagy folyó ered benne: az egyik neve Etui, a másiké Togara... Szkí
tia vidéke kelet felől csatlakozik a regnum Iorianorum-hoz, azután Tarsia, majd Mangalia követke
zik, ahol Európa végződik. A nyári nap felőli oldalon (?)9 található a korozmina nép (ti. a korez- 
miek), valamint Aetiopia, amelyet India Minor-nak neveznek, ezután pedig dél és a Don folyó kö
zött (inter meridiem et cursum Don fluvii) áthatolhatatlan pusztaság van. A szkítiai Don folyót a 
magyarok Etul-nak nevezik (?), de amint a Rifei-hegyeken áthatol (?) már Don a neve! Végül is a 
síkságra kiérvén az alánok földjén folyik (!), majd három ágra szakadva beleömlik a Kerek-tenger
be (in Rotundum mare). A Togóra folyó Szkítiából folyik ki s végül Yrcania-ba (!) torkollik, az 
északi tenger felé (?) tartva (in mare Aquilonis). Szkítia tartománya hosszában 360, székében pe
dig 190 stádiumra tehető. A természettől megerősített fekvése van, s csak egy igen kis keskeny he
lyen lehet bejutni... Szkítia földje termékeny, ligetekkel, erdőkkel és legelőkkel ékes és csodálatos 
bőségben találhatók itt vadállatok különböző fajai. Nyugat felől (de occidente) szomszédai a Be- 
sus-ok és a fehér Cumanus-ok! Az északi tenger körül viszont, amely vele szomszédos egészen 
Susdalia tartományig (regnum Susdaliae), az emberi nem számára áthatolhatatlan erdő van.” „Az 
említett pusztaság hegyeiben grif (grifus) fészkel és a lagerfalc (jägerfalk) madár, amelyet magya
rul kerecset-nek (kerecsensólyom) mondanak. Szkítia országa (regnum Scithicum) egy területet al
kot, de három tartományra oszlik, és pedig Barsatia-ra, Dencia-ra és Mogoria-ra”. A leírás zavaros, 
nem vitás de ettől még nem szabad figyelmen kívül hagyni, avagy tetszőlegesen értelmezni. Igen, 
de ki vagy kik segíthetnek a mai kutatóknak abban, hogy ezeket a sejtelmes és zavaros földrajzi le
írásokat megfejtsük? Mert az mégsem lehet helyes kiindulópont, hogy a krónikáink „össze-vissza 
beszélnek”!10 Nyilvánvaló, hogy fel kell derítenünk az ókori világ történeti földrajzát, meg kell 
ismerkednünk, legalább is nagy vonalakban, azzal a világképpel, amelyet a régiek kialakítottak s 
amelyet mind az ókori, mind a középkori szerzők felhasználtak. Világosan észre kell vennünk me
sés magyarázataikat, zavaros értelmezéseiket, téves azonosításaikat, ám semmiképpen sem volna 
helyénvaló minden adatukat kérdéssé tenni.

Azok is sokszor és sokat tévedtek, akik saját szemükkel látták a leírt országokat, tájakat és né
peket, és nemcsak a messzi ókorban, hanem -  mondjuk -  másfélszáz évvel ezelőtt, amikor például 
Turkoly Sámuel, Ógyallai Besse János és mások keltek útra. Itt nem csak arról van szó, hogy a ré
giek rossz megfigyelők, trehányok és hanyagok voltak, hanem elsősorban arról, hogy az ember -  
általában -  rossz megfigyelő és még rosszabb az emlékezete! A XI. század végétől például az itáli-

6 Menrot...íilius Thana: SRH I. 143.
7 Aditus illuc difficilis et exitus. SRH I. 144-145.
8 de oriente quidem Asiae iungitur: SRH I. 145.
9 Ex plaga vero aestivali subsolana gens iacet Corosmina, SRH I. 146.

10 Lényegében Kézai Simont ismétli meg a Képes Krónika. Magyarra fordította Bellus Ibolya. Budapest, Helikon 1987. 
Facsimile kiadás. -  Hasonló a Cronicon Dubniciense. Kiadta M. Florianus, FHH III. Quinquae Eccleiis 1884. -  M. Flo- 
rianus, Chronicon minora. FHH IV. Budapestini 1885. (A pozsonyi krónika).
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ai nagy hadiút mellett, a Balaton déli oldalán emelkedett a dombtetőn egy hatalmas templom: a so- 
mogyvári bencés katedrális, 20-22 m magas tornyokkal és 60 m-es hajótesttel, mégsem akadt sen
ki félezer év alatt (!), aki egyszer is leírta volna, milyennek látta ezt a bazilikát. Vagy vegyük az 
egyébként megbízhatónak nevezhető XV. századi utazót, Bertrandon de la BroquiereTt, aki 
1432/33-ban utazott át Magyarországon Jeruzsálemből visszatértében s Pest és Bécs között ilyen 
nevű, jelentős (!) magyar városokat jegyzett fel: Thiate, Janiz és Brat." Vagy Wolfgang Lazius a 
XVI. században is úgy rajzolta meg a térképen a Dunát, mintha végig nyugat-keleti irányban foly
na, nem pedig, mint valójában van, hogy ti. a Duna-kanyartól észak-déli irányban folyik 
Apatinig.12

Az ókori világ első földtérképét Babilonból ismerjük Kr. sz. előtti 600 tájáról. Egy ékírásos 
agyagtáblán látható a köralakú Föld képe.13 Valójában azonban milétoszi Hekataiosz volt az, aki 
Kr. sz. előtti VI. század második felében és az V. század első felében megalkotta a „Genealógia” 
c. művét -  ebben írta a nevezetes mondatot: én úgy írok, ahogyan én igaznak tartom! -  felhasznál
va Anaximandrósz földrajzi tudományát. Hekataiosz földleírása (Perihegeszisz) a görög tengeré
szek számára készült, tehát pontosságra törekedett. Mégis mit látunk? A Földet körbe veszi az 
Óceán, feltüntette Európát, Ázsiát, Líbiát, a Földközi-tengert, a Fekete-tengert, a Kaszpi-tengert 
(!), amely érintkezik az óceánnal, az Arab-tengert. Látjuk a legnagyobb folyókat: a Dunát, a 
Dnyesztert, a Dont, az Indust, a Tigrist, az Eufráteszt, a Nílust, de nem látjuk a Volgát. Szkítiát a 
Fekete- és a Kaszpi-tenger fölé rajzolta.

Halikarnasszoszi Hérodotosz (Kr. sz. e. 484-425 vagy 405) talán azért kapta meg Cicerótól a 
pater historiae („a történetírás atyja”) kitüntető címet, mivel saját adatgyűjtést is végzett és sokat 
utazott. Járt a Fekete-tenger vidékén, Olbia-ban, a Kubán folyó mellett, Mezopotámiában (többek 
között Babilonban is), Föníciában, Egyiptomban, Görögországban természetesen, Trákiában, Itá
liában. Barátja volt Periklésznek és Szophoklésznek, sokat tapasztalt, okos férfiú volt, földrajzi le
írásain mégis nehezen lehetett eligazodni.

Az antik auktorok mindegyike sok értékes történeti földrajzi adatot halmozott fel munkáiban, 
mi azonban csak a legjelentősebbekkel foglakozhatunk. Xenophon (Kr. sz. előtti 425-355), aki 
Szókratész tanítványa volt, Kr. sz. előtt 401-ben a perzsa trónkövetelő Küroszhoz csatlakozott a 
tízezer görög zsoldos egyik parancsnokaként és végigharcolta a perzsa testvérháborút. Ennek a há
borúnak a történetét írta meg híres művében: az Anabászisz-ban, és később a Kürupaideia-ban.1J 
Amikor Kürosz háborúja testvére II. Artaxerxész ellen kudarcba fulladt, a tízezer fős kontingenst 
bravúrosan hazavezette. Sok országot beutazott Szardesztől a Babilon melletti Kunaxa-ig, majd 
onnan Bizáncig. Az Anabaszisz történeti földrajzi adatai annyira jelentősek, hogy a Realenzyklo
pädie számára külön is feldolgozták.13

Az elméleti térképészet megalapítója kürénei Erathosztenész volt, (a Kr. sz. előtti HI-П. szá
zadban élt), a kitioni Zénón tanítványa, az alexandriai királyi könyvtár vezetője, akinek fő műve a 
három kötetes Geographica. Erathosztenész nemcsak megrajzolta a világ térképét, hanem -  Dikai- 
archoszt követve -  elsőként alkalmazott a szélességi és hosszúsági koordinátahálózatot. Ezen kívül 
megtörte azt a tabut, mégpedig valóságos megfigyelések alapján, hogy a Föld (Oikumene) egy

11 Kiss Károly, A hadi tervrajzok és földképek. Tudománytár 6 (1839) 41. -  vö. Szamota István, Régi utazások Magyaror
szágon és a Balkán félszigeten. Olcsó Könyvtár 25. Budapest 1891.

12 E. Oberhummer-F. R. Wieser, Wolfgang Lazius, Karten der Österreichischen Lande und des Königreichs Ungarn aus
den Jahren 1545-1563. Innsbruck 1906, 37-39.

13 B. Meissner, Babylonische und griechische Landkarten. Klio 19 (1925) 97-100.
14 Xenophon művei kétnyelvű kritikai kiadásban az Artemis Verlag-nál jelentek meg: Anabasis. Der Zug der Zehntausend.

Hrsg. Walter Mûri. München-Zürich. 1990. -  Kyrupädie. Die Erziehung des Kyros. Hrsg Rainer Nickel. München 1992.
15 M. Treu-H. R. Breitenbach, Geographica in der Anabasis. RE 9A 1967, 1569-1638.
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szimmetria tengelyre épült, amelynek nulla pontja Rodosz szigetén van. Ő mutatta ki először, hogy 
az ázsiai kontinens sokkal keletebbre nyúlik, mint addig vélték.

Claudius Ptolemaiosz, aki a Kr. sz. utáni II. században Alexandriában élt, asztronómus, mate
matikus, zenetörténész, történetíró és földrajztudós volt, aki még pontosabb koordináta rendszerrel 
dolgozott és a világtérképéhez nyolc kötetes kommentárt kapcsolt.16 Az ő térképén már a valóság
hoz erősen hasonló állapotokat olvashatunk le. Elkészítette a világ fontosabb városainak jegyzékét. 
Főműve: a Geographiasz Hüphegészisz, ez a nyolc kötetes munkája, amelyben 8100 földrajzi he
lyet (várost, folyót, etc.) tűntet fel.

Az arkadiai Polübiosz (Kr. sz. előtt 200-120), mint kiváló történetíró sokat utazott, ő vezette be 
a térképen a léptéket, ő rajzolta meg hitelesen a Fekete-tenger és a Meótisz vízrajzát, jól ismerte az 
Oxus (Amu-Darja) vidékét. Fő művében Róma történetét írta meg Hannibáltól a püdnai csatáig. 
Magas kort ért meg, életerejére jellemző, hogy 80 évesen lovaglás közben járt szerencsétlenül és 
így halt meg.

Természetesen nagy számban maradtak fenn a római kori történeti munkákban is földrajzi le
írások: Cornelius Tacitus (I. század), Iosephus Flavius (I. század), Cassius Dio Cocceianus (II. szá
zad), Ammianus Marcellinus (IV. század), Eutropius (IV. század), Lucius Ampelius, Aurelius Vic
tor (IV. század), Eugippius (V. század), Hieronymus (V. század), Jordanes (V. század), Magnus 
Aurelius Cassiodorus (V-VI. század), etc. műveiben, kiemelkedő jelentősége azonban Sztrabonnak 
(Kr. sz. előtti I. század), Caius Plinius Secundusnak (I. század), Pomponius Mela-nak (I. század) 
Pompeius Trogusnak (I. század), Caius Iulius Solinusnak (III. század), Paulus Orosiusnak (V. szá
zad), Prokópiósznak (VI. század) és a Ravennai Geographusnak (VII. század) volt.

Sztrabón Kr. sz. előtti 64-ben a Fekete-tenger melletti Amaseia-ban született. Bejárta Kis- 
Ázsiát, Görögországot, Itáliát, Egyiptomot, Szíriát és Örményországot. Történeti fő műve: a Hisz- 
torika Hüpomnemata 47 kötetnyi anyaga elveszett, a 17 kötetes földrajzi műve azonban (Geogra- 
phika Hüpomnemata) megmaradt. Számunkra különösen fontos a 7. és a 11. könyv,17 amelyben a 
Pontus-vidékét, illetve Ázsiát írja le a Tanaistól Indiáig, beleértve a kaukázusi Ibériát, Albániát a 
Masszagéták országát, Párthiát, Margianat, Baktriát, Médiát és Örményországot.18

C. Plinius 23-ban született és 79-ben halt meg. Történelmi fő műve „a Germán háború” c. mun
kának mind a húsz kötete elveszett, a Naturalis historia 37 kötete azonban hiánytalanul ránk ma
radt. A magyar őstörténet szempontjából a legfontosabb az V. és a VI. kötet.19 Sajnos, magyarul 
teljes egészében egyik sem hozzáférhető!

Pomponius Mela a dél-spanyolországi Tingenteraban született 44-ben. Fő művének címe: De 
chorographia libri tres.20 Mela különleges érdeme, hogy földrajzi munkáját számos illusztrációval 
egészítette ki! Ha sok hibával dolgozott is, alapvető tájékoztatást ad. Pompeius Trogus gall szár
mazású, fő művének címe: Historiae Philippicae, amely 44 kötetet tölt ki. Valójában T. Livius

16 E. H. Bunbury, A History of Ancient Geography. London 1879. -  Hans von Műik, Des Klaudios Ptolemaios. 
Einführungin die darstellende Erdkunde. Wien 1938.

17 W. Aly, Strabon von Amaseia. Untersuchungen über Text, Aufbau und Quellen der Geographika. Antiquitas sorozat 5. 
kötet. Berlin 1957, 86-108. -  Újabb kiadás 1968.

18 Sztrábon Geographika-ja magyarul is megjelent Földy József fordításában. Budapest, Gondolat. 1977. Ez igen jelentős 
dolog, mivel teljes és hiteles fordítás !

19 Caius Plinii Secundi Naturalis Hitoriae Libri XXXVII. Liber V. Africa und Asia. Hrsg. Gerhard Winkler. Artemis Ver
lag, München 1993. -  A VI. kötet. C. Plinius Secundus d. A. Naturkunde. Geographie: Asian. Hrsg. Kai Brodersen 
WBG Dramstadt 1996. -  C. Plinii Secundi Naturalis Historiae Libri XXXVII. Liber VI.

20 A középkori kiadásokban eltérő címeket olvashatunk Cuspinianus Geographia-t mond, másutt Cosmographia de orbis 
situ címmel nyomtatták ki. Minderre lásd: Bakay Kornél, Hogyan lettünk finnugorok? Hunnia 44 (1993) 12. -  Életünk 
32 (1994) 720-721. -  Korszerű kritikai szövegkiadás: Pomponius Mela, Kreuzfahrt durch die Alte Welt. Zweisprachige 
Ausgabe von Kai Brodersen. Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 1994.
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ellen készítette el ezt a munkát, amely alapvető az asszír, a méd, a perzsa, a párthus, a baktriai és a 
szogdiai népekre és helyekre vonatkozóan. Különösen értékessé, a fentieken kívül, az teszi, hogy a 
mű fennmaradt Justinus Világkrónikájában, amely lényegében P. Trogus kivonatolása.2'

Caius Iulius Solinus (III. század)21 22 valójában Pliniust utánozta és Pomponius Mela-t írta ki, leg
inkább szó szerint. Útleírását Rómával, a világ fejével (caput orbis) kezdi, majd Görögország, 
Thesszália, Macedónia, Thrákia, a görög szigetek, a Pontus vidéke, Szkítia (a 12-19. fejezetek!) 
Germania, Gallia, Britannia, Spanyolország, Afrika, Egyiptom, és Ázsia következik. (Arábia, Szí
ria, Kis-Ázsia, Asszíria, India, a Párthus birodalom és végül a Hesperidák.)

Paul Orosius a portugáliai Bracara-ból származott, az V. század elején született, összegzései 
miatt maradt jelentős. Műveit sokszor kinyomtatták a XVI. század után.

Lényegesen kiemelkedőbb szerepe volt a kaisareia-i Prokópiósznak, aki a VI. században élt 
(talán 490 táján születhetett) és 527-től huzamos időn keresztül Beliszáriósznak, „Mezopotámia 
hercegének” volt a titkára, és elkísérte őt a perzsa hadjáratokban, az afrikai vandál és az itáliai gót 
háborúkban. Elhunyt 575 táján. Prokópiósz nemcsak az egyik legjelentősebb bizánci történetíró, 
hanem történeti földrajza is alapvető. Három főműve közül23 minket most elsősorban a „Hadjára
tok” (Bella) érdekel, amely nyolc könyvből áll. Az 1. és 2. kötet a perzsa háború, a 3. és 4. a van
dál háború, az 5-6-7. kötet a gót háború históriája, a 8. kötet az 551-553 közötti eseménytörténet. 
Prokópiósz alapvető munkája magyarul csaknem hozzáférhetetlen,24 ami komoly hátrány, tekintet
tel arra, hogy részletes földrajzi leírást ad a Kaszpi-tengerről, Mezopotámiáról, a kaukázusi Lá
ziáról.

Nehezen magyarázható, hogy a magyar őstörténet forrásai közül miért van szinte teljesen kire
kesztve a fenti auktorok serege s akkor még az arab kútfőkről nem is szóltunk!

Áttekintésünk utolsó szereplője a Ravennai Geographus néven ismert ún. ravennai Névtelen, 
aki a VII. században élt és öt kötetes Cosmographia című művében jó földrajzi leírásokat ad,25 nem 
utolsó sorban a Kárpát-medencéről is.

Őstörténeti stúdiumunkban értelemszerűen nem foglalkozunk a római itinerariumokkal,26 azt 
azonban tudnunk kell, hogy a világ helyes földrajzi megismerését kiknek köszönhetjük. A XVI- 
XVII. század hozott e tekintetben is nagy változásokat, a korszerű térképészet alapjait Werner, 
Mercator Gerhard, Abraham Ortelius, Frisius Gemma, Philipp Klüwer, Isaac Casaubon, Claude de 
Saumaise rakták le. A XVIII. század jelesei után már jelenkorunk tudósai következnek, akik közül 
kiemelkedik Karl Johann Heinrich Neumann (1823-1880), Heinrich Kiepert (1818-1899), Conrad 
Bursian (1830-1883), Wilhelm Sieglin (1855-1935), Joseph Partsch (1851-1925), Eugen Ober-

21 M. I. Iustinus, Világkrónika a kezdetektől Augustusig (Fiilöp királynak és utódainak története.) Kivonat Pompeius 
Trogus művéből. Ford. Horváth János, sajtó alá rendezte Bollók János. Budapest, Helikon. 1992.

22 Pauly-Wissowa, Realenzyklopedie. X. 823-838. -  Bakay Kornél, Hogyan lettünk finnugorok? Hunnia 44 (1993) 12. -  
A szövegkritikai kiadást Th. Mommsen végezte el: Collectanea rerum memorabilium. MGH 1895.

23 A hadjáratokról. Hüper tón polemon. -  De bellis. -  Anekdota-Historica arcana. -  Az Épületekről. -  Peri ktiszmatón. -  
De aedificiis. -  Jó szövegkiadások: Der Gotenkrieg. Berlin 1938. -  Gotenkriege. Hrsg. O. Veh 1966. -  Perserkriege. 
Hrsg. Otto Veh. München 1970. -  Vandalenkriege. Hrsg. O. Veh 1971. -  Historia arcana. Teubner 1963. -  Az ókori 
források áttekintésére lásd: Bakay Kornél, A hunokról -  magyar szemmel. In: Szász Béla, A hunok története; Attila 
nagykirály. Budapest, Szabad Tér. 1994, 561-584.

24 Magyarul szerény részletek olvashatók: A bizánci irodalom kistükre. Válogatta és összeállította: D. Hadzisz és 
Kapitánffy István. Budapest, Európa 1974, 51-71. Moravcsik Gyula nem vette fel a magyar őstörténet forrásai közé!

25 J. Schnetz, Ravennas Anonymus. Uppsala 1951. -  Magyar fordítása nincs!
26 Agrippa és Antonius itinerariuma, de ide sorolható végeredményben a híres ún. Peutinger-tábla is, noha ez egy képes 

földleírás. Nevét megtalálójáról Konrad Peutingerról kapta. Ez a kb. 60 cm széles s közel 700 cm hosszú íróhártyára raj
zolt térkép -  vö. Konrad Miller, Itineraria Romana. Stuttgart 1916.
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hummer (1859-1944), Hugo Hassinger (1877-1952), Wilhelm Tomaschek (1841-1901), Gustav 
Hirschfeld (1847-1895), és Alfred Philippson (1864-1953).27

Amikor történeti forrásokat használunk, nemcsak az eseménytörténetre kell figyelnünk, hanem 
a topográfiára is. Tisztában kell lennünk azzal, hogy egy-egy tájegység földrajzi képe, jellege, la- 
kottsága nemcsak évezredek, de évszázadok alatt is jelentősen változott vagy legalábbis változha
tott. Nem arról van szó persze, hogy mondjuk a Fekete-tenger 980 km-es nyugati-keleti hosszúsá
ga és 530 km-es észak-déli szélessége erősen módosult volna, vagy hogy a Duna 2850 km-es fo
lyamhosszúsága és a Don 1900 km-es folyamhosszúsága megváltozott volna, ám arról igenis szó 
van, hogy egy-egy terület településföldrajzi képe hatalmas változásokon mehetett át. Erre majd 
számos példát látunk őstörténetünk tárgyalása kapcsán.

2. kép: Hekataiosz Föld-térképének rekonstrukciója. (Olshausen 1991,2. térkép)

27 Összefoglaló munkák: Konrad Miller, Mappae mundi. Die ältesten Weltkarten. VI. 1898. -  Jonathan Potter, Country 
Life Book of Antique Maps. An introduction to the history of maps and how to appreciate them. London 1988.
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3. kép: Xenophon útvonala (rekonstrukció). (Muri 1990, címlap-belső)
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7. kép: P. Méla világtérképe (1498-as kiadás). (Brodersen 1994, 21., 5. kép)

rq«M Т5Г"5

8. kép: P. Méla világtérképe (1628-as kiadás). (Brodersen 1994, 23., 6. kép)
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9/a. kép: Az európai Szkítia. (Brodersen 1994, 88., 8. térkép)

9/b. kép: Az ázsiai Szkítia (Magna Scythia). (Brodersen 1994, 153., 15. térkép)
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'üeftnordueftz. Occident^  lVefie. Ifeßbudueifc.

10. kép: Középkori világtérkép. (Potter 1988, 50.)
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11. kép: Schedel Világkrónikájának térképe, 1493. (Potter 1988, 33.)
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Időrendi áttekintés

Miután betekintést nyertünk az ókori világról alkotott egykori földrajzi képre, talán megkísé
relhetjük annak feltérképezését, hogy mi maradt ránk ebből a régmúlt világból. Az áttekintés hasz
nálhatósága érdekében célszerű az időrenden kívül a földrajzi övezeteket alapul venni. A földrajzi 
szélességi zónák iránymutatóink lehetnek, hiszen a minket érdeklő eurázsiai kontinens e szerint 
elég jól tagolható, figyelembe véve a meghatározó tényezőket: nevezetesen az éghajlatot, a víz
rendszereket, a növénytakarót, az állatvilágot és a fellelhető természeti kincseket (az agyagtól a 
vasig, a sótól az aranyig). A magyar őstörténettel foglalkozó összefoglalások bármelyikébe elég 
csak bepillantani s megállapíthatjuk, népünk őstörténete a Krisztus születési utáni IX. századig az 
50. szélességi foktól északra eső vidékekhez kapcsolódik. A finnugor és a szamojéd népek lakóhe
lyei ugyanis itt találhatók. E hipotézis felállítói abból indultak ki, hogy a kitalált űn. uráli alap
nyelv korában, tehát időszámításunk előtti IV. évezredben, és még régebben, őseleink az Urál- 
hegység vidékén, Szibériában, az Ob, az Irtis, az Isim és a Tobol folyók mentén halászva-vadász- 
va, gyümölcsöket gyűjtögetve éldegéltek és persze, lévén itt az éghajlat hideg és zord, földbevájt 
putrikba vackolták be magukat és állatbőrökbe burkolózva melengették elgémberedett tagjaikat. A 
földrajzi hely meghatározásában kizárólag a nyelvtudomány állításait vették alapul, mást nem is 
vehettek, mivel a XV. századot megelőzően egyetlen írott forrás egyetlen utalása sem értelmezhe
tő úgy, hogy a magyarság ebből a ligetes sztyeppés-tundrás övezetből vándorolt volna dél, illetve 
dél-nyugat felé, mégpedig az V. században. Azokat a régészeti kultúrákat tehát, amelyek a nyelv- 
tudomány képviselői által kijelölt területeken találhatók, egyszerűen a finnugor, illetve az előma- 
gyar emlékek közé sorolták! Bár ez az eljárás önmagában is súlyos módszertani és tartalmi tévedés 
volt, ezt még megtetézték azzal, hogy mindazon kultúrák emlékeit, amelyek az 50-45. szélességi 
foktól délebbre estek, teljesen figyelmen kívül hagyták. A történelemhamisítás ugyanis azáltal is 
tökéletesen megvalósítható, hogy bizonyos dolgokat elhallgatok, bizonyos forrásokat nem veszek 
figyelembe, bizonyos történeti adatokat tudatosan figyelmen kívül hagyok.

Ha áttekintjük az egyetemes emberi kultúra (művelődéstörténet) időrendjét, megfelelő támpon
tokhoz jutunk.' Áttekintésünket az őskorral (paleolitikum) kellene kezdeni, hiszen így volna teljes 
a kép, most azonban -  vállalva az egyszerűsítés okozta torzulás kockázatát -  az emberi kultúra és 
civilizáció létrejöttét tekintjük kiindulópontnak. Amint látni fogjuk, például a magyar őstörténetet 1

1 Afrikát, Óceániát és Amerikát most nem vesszük figyelembe. Összeállításunkban felhasználtuk Barthel Hrouda. Der alte 
Orient. Geschichte und Kultur des alten Vorderasien. Mit Beiträgen J. Bottéro, P. Calmeyer, D. O. Edzrad, T. Eickhoff, 
K. Keßler, P. Matthiae, J. Renger, U. Rösner, C. B. F. Walker, K. G. Wilke und G. Wilhelm. München, 1991., valamint 
The Times Atlasz. Régészet. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1994.
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elsőrendűen érdeklő Szibéria (vagy Észak-Ázsia) vonatkozásában, igen lényeges eltérések tapasz
talhatók a paleolit-kultúrák és az újabb kőkori (neolitikus) kultúrák között. Amíg a Kr. sz. előtti 
15-20 ezer évvel korábbi (rádiókarbon vizsgálatok szerint csak 13.500 évről van szó!) szibériai 
sziklarajzok2 összevethetők az eurázsiai kontinens más lelőhelyeinek anyagaival, ugyanez az újabb 
kőkori kultúrákról egyáltalán nem mondható el. Az utolsó jégkor ugyanis 18-20 ezer évvel ezelőtt 
tetőzött s ez, ha szabad így mondani, kettévágta a jégtől már felszabadult és a csak lassan felszaba
duló északabbi területeket.

Kr. sz. e. 10.000-8.000 között

Mezopotámia
Anatólia
Irán
Kelet-Ázsia
India-Kína: 
Kelet-Európa:- 
Dél-Európa: 
Szibéria:-------

Fukui barlang, kerámia.

-8.300 után húzódik vissza ajég!

Kisázsia
Jerikó: koraújkőkori város.

Kr. előtt 8.000-6.000

Mezopotámia:

Anatólia:

Irán:
Kína:
Erdélyben:
Dél-Európa:
Európa:
Szibéria:

a juh, kecske, sertés háziasítása, a búza és az árpa termesztése, a kerámia megje
lenése Jerikóban.
Haőilár és Çatal Höyük-ön szárított téglából lakóházak, de tetőnyílásokkal, fal
festmények!, szobrok.
Zagroszban újkőkori települések (Dzsarmó). 
földművesfalvak és kerámia edények, 
az alsótatárlaki és a tordosi emlékek3, 
a Balkánon megjelennek az első földműves telepesek, 
a tengerszint emelkedése, Anglia elszakad a kontinenstől.
?

Kr. sz. előtt 6.000-4.000

Mezopotámia: a Hasszúna és a Számárrá kultúra: égetett kerámia, réz és ón olvasztás. -  Halaf
kultúra kerek házakkal. Ezt váltja fel az Obeid kultúra, amely átveszi az öntözé
ses földművelést, megjelenik az első eke.

2 Vagyeckája 1967. -  Okladnyikov 1972. -  Okladnyikov-Gyerevjánkó 1978. -  Okladnyikov 1974. -  Abramova és társai 
1975. -  Laricsev 1976. -  Kotovics 1976. -  Okladnyikov és társai 1981.

3 A kronológia jelenleg is bizonytalan. Egyesek szerint csak az i.e. III. évezredből származnak a leletek, mások sokkal 
korábbi időrendet mondanak. A kérdés jó összefoglalása: Érdy Miklós, A sumír, ural-altáji, magyar rokonság kutatásának 
története. I. rész Studia Sumio-Hungarica 3. New York, Gilgamesh 1974, 243-265.
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Anatólia:

Közép-Ázsia:
India:

Kína:
DK-Európa:

Szibéria:

Çatal Höyük-ben rézolvasztás. -  Coga Mami-ban (Bagdadtól 100 km, a „mami”
jelentése ősanya!) csatornás öntözőrendszer először a világon!4
Kopet-dag.
a Mahagra és a Csopani Mando kultúrában megindul a rizstermesztés és megje
lenik a zsinegdíszes kerámia.
árasztásos rizstermelés és jade kőből ékszerkészítés.
a Kőrös-Sztárcsevói kultúra. Megjelennek az első arany és réz eszközök. Szalag
díszes edények népe nyugat felé vándorol. Megalitok. Szarvasmarha-tenyésztés 
kezdetei.
?

Kr. sz. előtti 4.000-3.500

Mezopotámia:

Anatólia:
Irán:
Közép-Ázsia:

Dél-Európa:
Közép-Európa:
Dél-Oroszország:
Kaukázus:
Szibéria:

Késő-Obeidi kultúra, megjelennek az első vitorláshajók, növekszik a népsű
rűség.
az Amuq-kultúra. 
az ún. Szúzai kultúra.
háziasítják a lovat! Ismereteink szerint itt hátalják meg először. A kelteminári 
kultúra kialakulása Korezm területén (Dzsanbasz 4.)5. A réz megjelenése: Anau, 
Namazga-tepe, Jalangecs-tepe. 
a boiani, a vinőai és a dimini kultúra, 
a tűzdelt szalagdíszes és a lengyeli kultúra elterjedése, 
a Tripolje-kultúra.
§reS-blúr, Kül-tapa, Amiránisz-góra.
?

Kr. sz. előtti 3.500-3.000

Mezopotámia:

Anatólia:
Irán:
Dél-Európa:
Közép-Európa:
Dél-Oroszország:
Kaukázus:
Szibéria:

Sumérban Uruk város megjelenik! A világ első városi civilizációja. 3250 tájáról 
ismerjük a világ legkorábbi írását Urukból és Teli Brakból. Ideogrammokból 
szótag és jelírás.
Amuq E.
Szúza В és C.
a gumelnyicai és a vinőa-kultúra.
a későlengyeli és a balatoni kultúra emlékei. A budakalászi kocsimodell. 
késő-Tripolje és Usztovói kultúra. Az első kocsitemetkezés! 
az állatábrázoló művészet kezdetei.
Gorbunovó: tőzegből nyírfakéreg és csont leletek (medve-, fóka-, kacsafigurák), 
-  proto-szamojédok? -  proto-ugorok?

Kr. sz. előtti 3.000-2.500

Mezopotámia: Uruk VI-IV. Istenkultuszok: Inanna és Anu templomai. Paloták, fürdőkkel, osz-

4J. Mellaart, Excavations at Çatal Hiiyiik. Anatolian Studies 12 (1962). -  13 (1963). -  16 (1966). -  J. Mellaart, Çatal 
Hiiyiik. A Neolithic Tow in Anatolia. London 1967. -  Antonovna 1979, 12 -35 .

5 Sz. P. Tolsztov, Az ősi Chorezm. Fordította: Balázs János. Budapest, Hungária 1950.
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lopcsarnokos épületek, 9 km hosszú városfal(l). Ekkor születik meg Uruk kirá
lyának, Gilgamesnek a legendája. Elkészül egy teraszon az első zikkurát-temp- 
lom.

Anatólia: AliSar.
Irán: a protoelámiak megjelenése, (az ún. szürke áruk).
Közép-Ázsia: Anau, Namazga-tepe, Kava-tepe, Altin-tepe.
India: Mohendzsodáro és Harappa: téglaházakból fallal védett városok. Az ékírás meg

jelenése Indiában.
Kína: az eke megjelenése és elterjedése.
Dél-Oroszország: az ún. gödörsíros kultúra (okkersírok népe).
Közép-Európa: a péceli (bádeni), a michelsbergi és a bolerázi kultúra.
Dél-Európa: a csernavodai és a co(ofeni kultúra. Megkezdődnek a fellegvárak építései.
Szibéria: ?

Kr. sz. előtti 2.500-2.000

Mezopotámia: a III. Ur-dinasztia kora (2250-2120). A sémi akkádok bevándorlásának kezdete.
Kialakul a szótagírás és a nemzetközi kereskedelem. Az ur-i csodálatos királysí
rok. Négykerekű harci kocsik megjelenése. Elám. Az amoriták, a hurrik és a ra
gozó nyelvű hattik megjelenése. Szubar-tu. Az akkád Sarrukin (Agadé királya) 
birodalmat hoz létre.

Anatólia: Alaça Höyük: kora-bronzkori település mellett rendkívül gazdag királysírok. Az
erődített citadellát szfinkszekkel díszített kapu ékesítette. Templom és palota
maradványok.

India: Mohendzsodáro-ban szövés-fonás.
Kína: megkezdődik a selyemszövés és a bronzművesség. Fallal körülvett városok jön

nek létre.
Dél-Oroszország: a katakombasíros kultúra és a kaukázusi Majkóp-i kultúra: állatábrázoló mű

vészet sumér hatásokkal.
Közép-Ázsia: Korezm első régészeti kultúrái (Ilia-tepe).
Dél-Európa: a vuéedol-zóki kultúra, a kora-helládikus műveltség.
Közép-Európa: a zsinegdíszes edények kultúrája (Goldbergi kultúra).
Szibéria: az első értékelhető nyomok! (Tamkabulag). Az uráli ércbányák megnyitása.

Kr. sz. előtti 2.000-1.500

Mezopotámia: a larszai korszak. Nuradad megépíti Samas Napisten városát, benne az ebabbari
„fénylő ház”-nak nevezett templomot. Az óasszír és az óbabilóni kultúra kezde
tei. Máriban (az iraki-szír határ mellett, az Eufrátész jobb partján) felépül a kara
vánkereskedelem egyik központja. Zimrilim, aki Hammurapi kortársa volt, meg
építi belsőudvaros, tróntermes csodálatos palotáját 300 szobával, 2,5 ha-on. Für
dőkkel és levéltárral (17.500 agyagtáblával!) Számtalan tárgyi emlék került elő. 
Hammurapi megsemmisítette! Babilonban (Bagdadtól délre 90 km-re) az első 
babyloni dinasztia jött létre: Hammurapi! Korai történetéről kevesebbet tudunk.

Anatólia: az óhettita korszak. Böghazköy-Hattusa kiépülése!
Irán: az óelámiak elterjedése. Az asszírok megerősödése.
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Kína: a Sang-civilizációban megépülnek az első városok.
Dél-Oroszország: a gerendavázas sírok népe (a borogyinói kultúra).
Szibéria: az Afanaszjevói kultúra és az okunyévai kultúra: az edényművesség kezdetei.6

Urálvidék és Szibéria: Fattyanovói kultúra. Átterjedt Közép-Ázsiába is (Anau). 
Dél-Európa: a korabronzkori vattina műveltség (Monteoru). -  Kréta: a mínoszi kultúra, a

hieroglif írás! -  Mykéné! A királysírok.
Közép-Európa: a bronzkori harangalakú edények népe (az aunjetitzi kultúra).

Kr. sz. előtti 1500-1000

Mezopotámia:

Anatólia:
Irán:
India:
Kína:
Dél-Oroszország:
Dél-Európa:

Közép-Európa:
Szibéria:

A mitanni birodalom létrejötte. Az ún. közép-asszír korszak. A babyloni birodal
mat feldúlják a hettiták, majd az elámiak.
a hettita birodalom fénykora. Hatalmas erődítmények, paloták, városok.
a közép-elámi korszak.
árja népek bevándorlása Indiába!
az első kínai feliratok megjelenése bronzedényeken és rituális csontokon, 
a szabatyínovkai kultúra.
a mykéneiek 1450 táján elfoglalják Krétát. Az ún. lineáris В írás megjelenése. A 
késő-helládikus műveltség. A korszak végére a mykénéi hatalom összeomlik, 
későbronzkor-koravaskor (Hallstatt). Az urnasíros kultúra népe. 
az andronovói és a karaszuki kultúra. Valójában ekkor jelennek meg először 
Eszak-Ázsiában a korabronzkori kultúrák emlékei! Vitathatatlanul dél felől ér
kező népességről van szó!

Kr. sz. előtti 1000-500

Mezopotámia:

Anatólia:
Kisázsia:

Anatólia:
Irán:

India:

az újasszír birodalom fénykora. Az új főváros Nimrud (Kalhu, Mószultól délre 
35 km-re), ahol az I. Szalmanasszar (1274-1245) által alapított palotát Asszúrna- 
szirpal újjáépíttette (akropolis)-felépül Ninurta hatalmas zikkurátja. A 250x350 
m-es palota-komplexumban van a híres trónterem, a kincsesház, a lakószárny 
(összesen 200 helyiséggel).
Létrejön Uraratu (i. e. 900 körül) és erős birodalommá válik, 
a lídek megjelenése; az első pénzérmék! -  a frigiaiak; Fönícia. Az alfabetikus 
írás kialakulása! -  A héber törzsek térfoglalása, az izraeli királyság létrejötte 
(Megiddo). I. e. 722-ben Asszíria bekebelezi Izraelt. Nimrúd után Dúr-Sarrukin 
(Horszabád, Mószultól ÉK-re 16 km-re) lesz a főváros. II. Szargon építtette meg 
új palotáját, a templomnegyedet, bástyákkal erősített városfalat. Palotáját szám
talan relief díszíti. Kr.sz.e. 705-ben Ninive (Kujundzsik) következett, mint fővá
ros. A 4,4x2,1 km-es várost Szanherib építtette.
késő-hettita korszak. A hettita birodalom elvesztette korábbi szerepét (590). 
a médek térhódítása. Az új-elámiak megjelenése. Lurisztáni bronzok. Kr. e. 840: 
a perzsák megjelenése.
i. e. 600 táján vetnek be először harci elefántokat. -  Kr. sz. e. 563-ban született 
Szithárta Guatama (Sákjamuni); a buddhizmus megteremtője.

6 Makszimenkov 1975, 48-58.
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Kína: Csou-korszak. Az új főváros: Lojang. A bronzművesség felvirágzása.
Közép-Ázsia: a korezmi területen a szkíta-szaka népesség első emlékei! Kr. sz. előtti 612-ben

a médek és a szkíták elfoglalják és lerombolják Nimrudot és Ninivét s ezzel vége 
Asszírénak. A ziwiye-i szkíta királysír.

Dél-Oroszország-
Dél-Kaukázus: a kobáni kultúra (Kumbulta, Zmejszkóje, Tli, Kazbek, Kamunta). A kimmerek 

megjelenése. (Novocserkaszk, Csernogorovka).
Közép-
és Dél-Európa: Hallstatt B-D periódus. -  A görög gyarmatvárosok kialakulása, a görög abc ki

alakulása (i. e. 750 táján). Az első településnyomok Róma: 850 tájáról. -  Az et
ruszk városállamok létrejötte.

Szibéria: kora-tagári kultúra -  szkíta hatások! Minuszinszki kőoszlopok.

Kr. sz. előtti 500-0

Mezopotámia-
Irán: az Achaimenida birodalom létrejön Perzsiában, amely magában foglalja a vilá

got Egyiptomtól az Indusig. Zoroaszter (Zarathusztra) tanai a perzsák „államval
lása”. I. e. 334-329: Macedóniai Nagy Sándor hódításai. -  I. e. 240-től a párthu- 
sok uralomra jutnak. Ktésziphón. Összecsapások a római birodalommal.

Kína: feltalálják az öntött vasat, a nyílpuskát (számszeríjat) és a pénzverést.
India: a buddhizmus térhódítása Közép-Indiában.
Dél-Oroszország: görög gyarmatvárosok kialakulása a Fekete-tenger vidékén. A szarmaták térhó

dítása.
a Tagar és Tastyk kultúra, a szarmata befolyás érvényesülése Közép-Ázsiában, 
Belső-Ázsiában.

a kelták térhódítása (La Téne kultúra). -  A latinok előretörése: Róma központ 
lesz, megjelenik a latin írás. -  A görög városállamok közül Athén az élre tör. 
(Parthenon). I.e. 250 táján Itália egésze Róma fenntartósága alá kerül, majd meg
hódítják a görög városokat, az Ibériai félszigetet és Elő-Ázsiát. -  Octavianus 
Augustus.

Kiegészítések az időrendhez

Csoga Mami: újkőkori város, agyagtéglából épített városfallal, tornyokkal, öntöző csatornák
kal. Égetett és festett edények, temetkezések.

Jerikó: 1950-ben kezdte az ásatásokat Kathleen Kenyon. Vályogtéglás városfal, házak, 4
ha-os település egy teljesen száraz vidéken! 7000 táján új lakók jelentek meg. 26 
réteget talátak i. e. 8000-6000 közötti időszakból. Házak, szerszámok.

Dzsarmó az iraki
Kurdisztánban: egy 150 fős földműves település a Kr. sz. előtti 8000 tájától! 6600 körűiig.
Haóilar: település kerámia nélkül.
Çatal Höyük: 1958-ban fedezte fel James Mellaart. Máig a legnagyobb feltárt újkőkori telepü

lés. Területe 13 ha. Házak, szentélyek (bikakultusz), vakolat, festés, relief. Állat- 
tenyésztés és fölművelés. Az állatcsontok 90%-a szarvasmarháé. Fából és vá-

Szibéria:

Dél- és
Közép-Európa:
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lyogtéglából épített házak, kb. 25 nm-esek. Lakószoba és raktári rész a beosztás, 
de létrán kell felmenni a tetőnyíláshoz. A halottakat kitették a szabadba. Ismer
ték az ólmot és a rezet a VII-VI. évezredben.7

Uruk: (Warka falu, a bibliai Ereh!) a palota mozaikkockákkal volt kirakva (illetve fe
kete és fehér agyagszögekkel). A Tigris (Idiglat) és Euphrátész (Buranun) me
derváltozásai. Eredetileg sokkal északabbra ömlött a Perzsa-öbölbe. Csakis ön
tözéssel lehetett földet művelni + áradások. Azonnal megindul a sivatagosodás. 
Hihetetlen elhagyatottság jellemzi a tájat! Tulajdonképpen itt Sumérban csak 
agyag, nád és datolyapálma van, más nincs. Lagas-Gudea. Az obeidi 10x2,3 tri
es rézborítású fa dombormű oroszlánfejű sassal és 2 szarvassal: Ninhurszág 
templomáról!

Ur: nagy királya Sulgi (lugal8) hatalmas városfalat építtet. Egy másik ur-i király, Ibbi
Szín egy év alatt a következő „forgalmat” bonyolította le: 6.000 tonna gyapjú, 
28.601 szarvasmarha, 404 szarvas, 236 vadjuh, 38 ló, 360 vadszamár, 2.931 sza
már, 347.394 juh, 3.880 gazella, 457 medve, 13 majom. Legalábbis ennyit köny
veltek le! Virágkora: 2500-2100 között. (Urhammu). Területe 60 ha, lakóinak 
száma 20.000 fő. I. e. 1000 tájától csak egyházi központ. Királysírok: L. Wolley 
1922-1934. (Pennsylvaniai Egyetem és a British Museum). Előzmények: de 
Sarzec és Fr. Thureau. Emberáldozatok (74 csontváz!), állatáldozatok, kocsite
metkezés. Egy nagy gödröt ástak, egyik oldalán kőből sírkamrát építettek. A fő 
halottat (pl. Szub Ad királynőt) fa ravatalra helyezték és vele adták tárgyait, ze
neszerszámait, táblajátékokat, kozmetikumokat. Dromosz: a bejáratnál öt kato
na, utána egy oldalsó terem, gyékénnyel letakarva, itt feküdt 13 szolgálólány, a 
legalsónak az ujja még rajta volt a hárfa húrján!, a katonák mögött lazurberakás- 
sal díszített hordszánkó, amelyet két ökör vontatott, az ökrök váza mellett a négy 
állathajtó hajcsár. Ruhatároló faláda, körülötte arany, ezüst, réz és kalcedon edé
nyek tömege. A déli bejárattól észak-keletre a kő sírkamra, 4,3x2,8 m-es, agyag
padlóval. Északi végében Szub-Ad királynő fa ravatala, a királynő köpenyén 
gyöngyök tömege, fejénél és lábánál egy-egy udvarhölgyének zsugorított test
helyzetű teteme, valamint a sírkamrában számos arany, ezüst, réz, kalcedon és 
cserépedény, valamint illatszeres doboz és egy táblajáték.9

Babylon: Jeremiás jövendölésében10 11 az Úr háborút hirdet Babylon ellen, emlegetve falait
és gazdagságát. „Hívjátok össze Ararát (Urartu), Manna és Askenáz (Szkítia) or
szágait!” „Média királyát.” Hérodotosz szerint Babilon területe 480 stádium.“ 
Sztrábón így írja le: „Babilon síkságon fekszik s falainak a kerülete 365 stádion, 
a fal vastagsága 32 láb, a tornyok közötti rész magassága 50 könyökni, a tornyo
ké pedig 60. A falon az út olyan széles, hogy négyfogatú kocsik könnyen elme

7 Jól használható áttekintés: D. Oates-J. Oates, A civilizáció hajnala. A múlt születése sorozat. Fordította: Puskás Ildikó. 
Budapest, Helikon. 1983.

8 1854-ben Jerney János, Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából. Második közlemény, amely I. András király kora
beli 800 éves imádságokat tartalmazza. Pest 1854, 7. oldalon az „Ó Jézus Szent Mária asszonyt hívők... kezdetű imád
ságban szerepel a peccislughulu szó az alábbi mondatban: „Vata pekkislugal-t törvényünk ne szabadítsa a hő gyehen
nából.”

9 Vö. Nicholas Postgate, Az első birodalmak. A múlt születése sorozat Fordította: Háklár Noémi. Budapest, Helikon. 
1985.

10 Biblia. Ószövetségi és újszövetségi szentírás. Budapest, Szent István Társulat. 1976, 935-938.
11 Hérodotosz I. 178-182.
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hetnek egymás mellett! Ezért ezt a falat a világ hét csodája között emlegetik, 
meg a függőkertet is amely négyszögalakú. Kocka alakú köveken épült bolthaj
táson nyugszik, a kövek üregesek és földdel vannak megtöltve, úgyhogy a legna
gyobb fák is gyökeret tudnak benne ereszteni. Ezek is, meg a boltívek és a 
boltozatok is égetett kőből és szurokból készültek. A legfelsőbb emelethez lép
csőzetes feljárás vezet s mellettük vízemelő gépek is vannak, amellyel az arra 
kirendeltek az Eufrátészból a vizet állandóan kiemelik. Az egy stádión szé
lességű folyó ugyanis a város közepén folyik keresztül, a kert pedig a folyó mel
lett van.”12
Az első nagy ásatásokat Robert Koldewey végezte (1899). II. Nabu-kudurri- 
uszur (604-562) építkezései: Istár-kapu, a palota a trónteremmel.

12 Strabon, Geógraphika. Fordította: Földy József. Budapest, Gondolat. 1977, 766.
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12. kép: Az ókori Kelet legfontosabb lelőhelyei. (Hrouda 1991, térkép)
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13. kép: Az ókori Kelet legfontosabb lelőhelyei. (Hrouda 1991, térkép)
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Asszíria és Urartu

Anatóliában a Kr. sz. előtti III. évezred második felében és a II. évezred elején egy hurrinak 
nevezett nép kisebb-nagyobb királyságokat hozott létre. Dél-keletre megalakult az ún. Mitanni ki
rályság. A hurrik sem embertanilag, sem nyelvileg nem szemiták, illetve indoeurópaiak, hanem 
éppen olyan ragozó nyelvűek voltak, mint a sumérok! Amikor az írott forrásokban először megje
lentek a hettiták: Kr. sz. e. 1650-ben Hattusili király említésével, már erős hatalomról van szó. IV. 
Amenhotep (Ehnaton) el-amarnai levéltárában számos hettita vonatkozású emlék maradt fenn. A 
legnevezetesebb II. Ramszesz fáraó harca a hettita Nap-királlyal (Hattusili-Mursili, Telepinu, Tud- 
halijas, Suppliulima etc.), akivel 14 évvel a qadeszi csata után (1284) békét kötött s ez a világ első 
ismert békeszerződése! A hettita emlékek első jelentős feltárója Boghazköy faluban a német Win- 
ckler volt (1906), II. Vilmos császár barátja. Hattusa-n kívül híres lelőhely Nuzi (Jorgan-tepe), 
ahol falfestmények is fennmaradtak. A hettiták átvették az asszír ékírást, de a nyelvüket csak 
1916-ban fejtette meg Hrzony. Ekkor derült ki, hogy a hettiták egy indoeurópai nép.

Időrendileg a hettitákkal egyidős Kréta és Mykéné. Máig eldöntetlen kérdés, hogy a görög dó
rok honnan vándoroltak be a későbbi Görögországba és a krétai nép föníciai hajósokból jött-e 
létre?

Mezopotámia legjelentősebb országa kétségkívül Asszíria volt, amely Kr. sz. e. 1365-től Kr. 
sz. e. 610-ig, tehát 755 esztendőn át az ókori világ legjelentősebb és legerősebb hatalma volt. Ma 
már bizonyított, hogy a sumérokat legyőző akkádok utódai, magukba olvasztva az amarruk, az elá- 
miak nagy csoportját is. I. Asszur-uballit (1365-1330) még csak Asszúr városállam ura volt, a ha
talmát fokozatosan terjesztette ki nyugat és kelet felé. I. Sulmanuasarídu (1274-1245) és I. Tu- 
kulti-Ninturta (1244-1208) már igazi birodalmat kormányzott. Asszíria a IX. századtól érte el virág
korát, amikor is Asszur-naszir-aplu a későbbi Kalhu falunál felépítette új fővárosát: Nimrudot.' A 
hét szárnyból álló hatalmas nimrudi palotához a vizet a Felső-Zab folyótól csatornákon vezették. 
Az épületek kőből, téglából és nemes fából készültek. Kr. sz. e. 859-ben volt a palota-komplexum 
felavatása, amelynek megmaradt a leírása. E szerint részt vett a 10 napig tartó felavatási ünnepsé
gen Nimrud 16.000 lakosa, a palota 1.500 hivatalnoka, valamint 47.000 hazai és 5.00 külföldi ven
dég, azaz összesen 69.574 fő, akik elfogyasztották 14 ezer juhot és 10 ezer tömlő bort.

II. Sulmanu-asarídu által felfejlesztett asszír hadsereg létszáma 120.000 fő volt, harci kocsik
kal, lovassággal és erős gyalogsággal. III. Tukulti-apil-Esara is megőrizte Asszíria nagyságát. 1

1 Vajon lehet-e puszta véletlen és középkori toposz, hogy a magyar nemzeti krónikákban szerepel Némrót (azaz Ménróth), 
amely vitathatatlanul Nimrud torzult változata?



38 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

A VIII. század legnagyobb királya, Sarrukin volt, akinek nem tetszett Nimrud és egy új fővá
rost építtetett Horszabád falu területén: Dúr-Sarrukin-t, amely pompájában felülmúlta Nimrudot. A 
várost erős városfallal vette körül, ennek hossza 7 km volt, nyolc kapuval és bástyákkal. Egy hatal
mas teraszt hordatott, amelyen felépült a palota, a trónterem, a hivatalok, a templomok. Tíz évig 
építették ezt a hatalmas épületegyüttest (717-707), amely azonban Sarrukin váratlan halála után el
néptelenedett és végleg elhagyták.

Sarrukin fia, Szín-ahhé-Eriba sem tért vissza ide, de Nimrudba sem, hanem 6 az ősi Ninivét tet
te meg fővárosává. (Kujundzsik). Hatalmas tégla városfalat építtetett, öntöző csatornákon vezette 
be a vizet, monumentális reliefeken ábrázoltatta a dicsőségét. A VII. századi asszír fővárost azon
ban nem ő tette híressé, hanem Aszúr-bán-apli, aki nemcsak írástudó volt, hanem szenvedélyesen 
gyűjtötte és gyűjtette a feljegyzéseket. A ninivei könyvtár és levéltár adta a történettudománynak a 
legtöbb és legfontosabb sumér, akkád, babiloni, elámi szövegeket, de nemcsak feljegyzéseket, ha
nem nyelvtanokat, szótárakat is! A ninivei könyvtárba Kr. sz. e. 627 táján még kerültek be anya
gok, két évtized múlva azonban Asszíria letűnt a világtörténelem színpadáról. (614: méd és babilo
ni támadás Asszúr ellen, 612-ben elesik Ninive, 605-ben pedig a káld-babilóni Nabu-kudurri-uszur 
elsöpri az asszírokat.) Az asszírok elleni seregek között már ott vannak a szkíták is!

Az asszír király, I. Tukulti-Ninurta (1233-1197) már viselte a Nairi királya címet. Mi volt ez a 
Nairi és hol terült el? Az ékírásos táblákból kiderül, hogy Nairi azonos Uruatri-val vagy Uratri-val, 
azaz Urartu-val. Az 5165 m magas Ararát nevében is ez rejtőzik. Urartu első királya Áramú volt, aki
nek országa a mostani Örményország, Törökország és Irak területén feküdt, a Kaukázus déli olda
lán, ott, ahol a Tigris, az Euphratész és az Araxész folyók erednek, ott, ahol a három nagy tó terül 
el: Van, Urmia, és a Szeván-tó. Noha a téli időszak félévig is eltart, a roppant kedvező éghajlat mi
att 1.800 m tengerszint magasságában is kiválóan megterem a búza és virul a szőlő. Urartu évszá
zadokon át Babilon legfontosabb bor-exportőre volt! Kiváló hegyi legelőin pompás lovak tenyész
tése folyt, Urartu adta az ókor legjobb és legnemesebb lovait. (Sztrábón!) Ezen kívül gazdag fém
kincsekben: ezüst, réz és vasbányái nevezetesek. Noha már a Kr. sz. e. XII. században említik, iga
zi virágzása ennek a bámulatos országnak a IX-VI. század közé esik. (I. Szardúri, II. Szardúri, I. és 
II. Rusza, I. Argisti, etc.) Bár évszázadok óta rabolják és fosztogatják az urartui emlékeket, rendkí
vül jelentős a tárgyi és írásos forrásanyaga. Voltak váraik, erődített városaik, templomaik és csodá
latosan megépített vízvezeték- és öntözőcsatorna-rendszerük. A vizet a Van-tóból vezették pl. a fő
városba, Tuspa-ba (Menua-csatorna), amely kőből épült, szélessége 4,5 m. mélysége 1,5 m, hossza 
pedig 50 km! Vízhozama 1.500 liter/sec volt. A legjelentősebb régészeti feltárások Karmir- 
Bluron,2 Erebuniban,3 Toprak-Kalában és Altin-tepe-n voltak. Karmir-Blur (Vörös-domb) ősi neve 
Teisebai (régebben Teisebani-nak mondták), ahol 1939-ben kezdték az ásatásokat. Kiderült, hogy 
a II. Rusza király által a VIII. században alapított 30 ha-os város (ebből csak 4 ha-t tártak fel) 7 m 
magas és 3 m széles városfallal volt körülvéve. Mind a városfal, mind az épületek kőből, 
51x35x14 cm-es téglából és nemes fából voltak megépítve. A palotában feltártak nyolc bortárolót 
400.000 liter befogadóképességgel! A gabonatárolókban 750 tonna gabonát tudtak elraktározni. De 
voltak külön olaj és sör-tárolók is. Erebuniban, amelyet ugyancsak a VIII. században alapított I. 
Argisti fia, többek között kettős oszlopcsarnokos homlokzatú templomot találtak (40x8 m, ezt 
szuszi-nak nevezték), döntően fából építve. A faoszlopok bazalt alapokon álltak. Hogy a templo
moknak milyen gazdag belső díszítései voltak, arról a muszaszíri Haldi templomról szóló asszír le
írás tanúskodik. Az asszírok ugyanis Kr. sz. e. 814-ben elfoglalták ezt a templomot és felsorolták

2 B. Piotrovsky, Karmir-Blur. Leningrad 1970.
3 Sz. I. Hodzsás-N. Sz. Truhtanova-K. L. Oganyecján, Erebuni. Moszkva 1979. -  vő. Mongajt-Cserkaszov 1971, 100-116
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az arany és ezüst „pajzsok” tömegét, amelyek oroszlánokat, sárkányokat, kutyákat, etc. ábrázoltak. 
Az urarturiak azonban emeletes házakat is tudtak építeni, ezt egy bronz ház-modell igazolja, ame
lyet Toprak-kaleban találtak. A paloták (é-gal) belsejét gyönyörű freskókkal díszítették (Kef-Kale- 
si, Tuspa, Teisebai). A temetkezési szokásaik is fontosak számunkra. Sziklába vágott barlang-he
lyiségeket hoztak létre (Altin-tepe), s ezekben helyezték el a halottakat vagy kő szarkofágokban 
vagy hamvasztva, urnákban. Jellemzőek a kamrasírok (Alisar), sőt a fülkesírok is! A sírokban mel
lékletek voltak. Az urartui régészeti anyag zöme azonban nem ásatásokból való, hanem -  csakúgy, 
mint az ún. lurisztáni bronzok esetében -  rablásokból. A kirabolt lelőhelyek anyagaiból eddig már 
három „világkiállítás” volt (München, Gent és Jeruzsálem). A szebbnél-szebb tárgyak szétszóród
tak az egész világon.4 A kerámia jellegzetesen festett (külön érdekesség az ún. csizma-alakú edé
nyek), ismert lelettípusok még: melldíszek, medaillonok, csészék, fémveretes vödrök (situla-k), 
pajzsdudorok, sisakok, tegezdíszek, kocsi díszek. Ezeken állatábrázolások (II. Szardúr pajzsán pél
dául 7 oroszlán 24 ökör), életfák, palmetták, szarvasok, gránátalmák láthatók. Külön érdekesség az 
állatok hátán álló istenalakok és géniusok.5

A sziklaépítményeken, a templomokban, az edényeken, agyag bullákon számos felirat maradt 
meg. Az asszír ékírás átvétele ellenére az urartuiak nyelve nem indoeurópai, hanem ragozó, mint a 
sumir és pl. a magyar. Nyilvánvalóan hurri népről van szó, mely rendkívül nagy hatást gyakorolt a 
szkítákra. Az urartui hatalom a VI. században eltűnik, emléke azonban megmarad, hiszen I. Darei- 
osz (522-486) nevezetes bisztuni (régebben: behisztuni) sziklafeliratán (óperzsa-elámi és akkád 
szöveg!) szerepel Urastu=Armina=Arménia, sőt egy urartui férfiú is: Haldita fia, Arahu.

14. kép: Az ezüst edény ábrázolása, kiterítve. (Mongajt-Cserkaszov 1971,38., 32. kép)

1 Kádár István. Urartu. Emlékek. Memorabilia. Budapest, Püski. 1996.
5 M. Chahin, The Kingdom of Armenia. New York, Dorset Press. 1991, 157-181. -  M. Salvini, Geschichte und Kultur der 

Urartäer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt, 1995. -  Arakelján 1971. -  uô. 1976. -  Eszajan 1980. -  Piotrov- 
szkij 1965. és 1970. -  Pogrebova 1967.
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16. kép: Állat hátán álló istenalak, Urartu, Louvre, 
bronz. (Salvini 1995, 179., 14. kép)

17. kép: Trónus Toprak-kalából. Rekonstrukció.
(Salvini 1995, 181., 15. kép)

18. kép: Ezüst rython Erebuniból. (Arakelján 1971, 
146., 2. kép és 1976, LV1-LVI1. tábla)

19. kép: Az erebuni fellegvár. (Hodzsás-Truhtano- 
va-Oganyeszján 1979, 21., 3. kép és 51., 38. 
kép, vő. Mongajt-Cserkaszov 1971, 102., 
116. kép)
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Az egyetemes művelődéstörténet főbb állomásainak áttekintése közben nyilvánvalóan sokak
ban felmerül a kérdés, miért hagyják el a magyar őstörténet szakemberei közül sokan száz eszten
deje az egyetemes őstörténet forrásanyagát? A szegedi egyetem húsz esztendővel ezelőtt1 kiadott 
egy egyetemi jegyzetet s ebben Róna-Tas András, miután hitet tett a marxizmus mellett, erről így 
nyilatkozott: (felmerül annak a kérdése is) „hogy a magyar őstörténet forrásai között az egyetemes 
őstörténet általános elméleti és konkrét forrásanyagát is tárgyalni kell. Szükségessé teszi ezt az a 
tény is, hogy minél jobban haladunk visszafelé a tőlünk távolabbi idők homályába, az egyes törté
neti jelenségek etnikumaihoz köthetősége annál inkább csökken s annál inkább nő a regionális és 
egyetemes történeti adatok jelentősége. Az egyetemes őstörténet forrásanyagát mégis elvszerü- 
enÇt) kirekesztettük munkánkból...” Hogyan lehet „későbbre halasztani” azt amivel kezdenünk 
kell mindenfajta történeti vizsgálódást?2 Ugyanakkor ebben a jegyzetben szemléletesen tetten ér
hető a már tárgyalt „földrajzi kirekesztés” is, azaz a magyar őstörténetet csakis és kizárólag a Kár- 
pátok-Balti-tenger-Ural-Nyugat-Szibéria-Kazahsztán-Elő-Kaukázus és a Fekete-tenger által ha
tárolt területen szabad kutatni, sőt „a későbbi korokban ezt a területet leszűkítettük a Vol- 
ga-Ural-Ob és Dél-Oroszország vidékére.”3

Egy nép őstörténetét nem lehet úgy vizsgálni, hogy figyelmen kívül hagyom mindazt a történe
ti forrás és tárgyi anyagot, amely biztosan a sajátja, és csakis a nyelvészeti vélekedések alapján 
„jelölök ki őshazákat”. A jégtakarótól lassan felszabaduló területeken is volt élet, sőt azt is való
színűsíteni lehet, hogy a sokkal később finn és ugor-féle népeknek nevezettek őselei valóban ezen 
a hatalmas ligetes-tundrás földrészen éltek, azt azonban még hipotetikusan sem nagyon lehet fel
tenni, hogy a primitív kőkori színvonalon élő népességek közül egyedül a magyarok elődei „váltak 
ki” és váltak egy magas kultúrájú, majd államalkotó, erős néppé. Az ugyancsak eltérő fejlődést 
mutató finnek és baltiak esetében is egyre határozottabban elutasítják a tundrán élő „közös finn

1 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. Szerk. Hajdú Péter-Kristó Gyula-Róna-Tas András. írta és szer
kesztette a Szegedi Őstörténeti Munkaközösség: Bálint Csanád, Bíró M„ etc., összesen 34-en! József Attila Tudomány- 
egyetem Bölcsészettudományi Kar. Budapest, Tankönyvkiadó. 1976.1/1., 1/2., II. III. kötet

2 A szerzők nem mulasztják el magasztalni a „marxista komplex módszert”, a történetírók megbízóinak” csoport és osz
tályérdekeit”, „az osztályszövetség” jelentőségét, ám keményen ostorozzák „a tudományon kívüli dilettalizmust", megfe
ledkezve arról, hogy a históriában az egyik leghatalmasabb dilettanizmus éppen a marxizmus-leninizmus történelmi ma- 
teralizmusa volt!

3 Id. mű 1/1 12.0.
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ugor nép” teóriáját!4 Arra a körülményre, hogy Eurázsiát a jégtakaró mintegy kettévágta, már 
1961-ben igen határozottan felhívta a figyelmet László Gyula (Reinig 1937-es munkája alapján).5 
Ez azonban nem gátolta nyelvészeinket abban, hogy az ún. kitalált uráli ősnyelvet beszélő „ősné
pet” a Kr. sz. előtti 8.000 tájára keltezzék, amikor ajég még vissza sem húzódott az 50. szélességi 
foktól északra.6 Arról nem is szólva, hogy a jégkor utáni időszakban (preboreális és boreális) a jel
zett területen több száz négyzetkilométeren élt egy-két család, egymástól hatalmas távolságokra, és 
nemcsak a IV. évezredben, hanem még a III. évezredben is. Erről tanúskodnak a feltárt telephelyek 
és temetők! Amennyiben tehát igazoltnak tekintjük azt a feltételezést, hogy a „magyar őstörténet 
elképzelt színhelyei”7 az Ural, a Volga és Szibéria területén lettek volna, szinte kézenfekvőén nem 
is lehet más „történeti következtetést” levonni, mint azt, hogy „,..a finnugor és a magyar őstörté
nelem színhelyei távol estek a világtörténelem haladást képviselő területeitől.”8 Ugyanezt a ne
ves marxista szerző másutt így fogalmazta meg: „...a magyarok nem voltak említésre méltóak”, a 
történetírók „nem sokra mentek volna a magyar névvel”.9 Ha a régészeti kultúrák időrendjét vizs
gáljuk, láthattuk, igen jelentős eltérések tapasztalhatók s ez tulajdonképpen érthető is.

A közép-ázsiai kelteminári kultúra 3.500-2.100 közé keltezése megfelel az ókori kelet kronoló
giájának, ám például a gorbunovói kultúrát V. N. Csernyecov 3300-2700 közé helyezte, míg má
sok Kr. sz. előtti 1800-700 közé. Ez hatalmas eltérés! Hasonlóan problémás az afanaszjevói és a 
fattyanovói kultúra időrendje is, mivel az oroszok általában 2500-1700 közöttinek vélik, míg má
sok, így magunk is, 2000-1500 közöttre helyezzük. A gurbonovói kultúrát egyidősnek veszik né
melyek a voloszovói és a turbino-szejmaival (i. e. 1500-800), ami kétezer év eltérést jelent. De 
nincs másként az andronovói kultúrával sem, mert C 14-es módszerrel 3500-3000 közé keltezték, 
régészeti módszerrel pedig 1500-500 közé. Valamivel megalapozottab a Volga-Káma vidék 
bronzkorának időrendje, ahol az ananyinói kultúrát 800-200 közé, a gorogyeci kultúrát i.e. 600 és 
i. u. 300 közé, a pjánobori kultúrát a Kr. sz. előtti 300-tól nagyjából az i. u. 200-as évek végéig 
számítják.

Bár az időrendi áttekintésnél mindenütt igyekszünk rámutatni kapcsolatokra és az összefüggé
sek valós, vagy egyelőre csak feltételezett irányaira, talán érdemes összegezni mondanivalónk lé
nyegét. A magyar nyelvvel -  bizonyos mértékig és különböző módon -  valóban rokonságban áll 
az ún. ugor, permi, volgai és balti finn, valamint más, mint például a lapp, a szamojéd népek nyel
ve. És nem fordítva! Ez nagyon lényeges különbség, hiszen egészen mást jelent egy „ősi, közös 
nyelvcsaládból” kiszakadni, kiválni, mint különböző népeknek, csoportoknak -  különböző időkben 
és különböző módokon -  eltanulni egy nagyobb nép nyelvét, akár mint érintkező nyelvet (lingua 
franca), akár mint nyelvileg beolvadt népcsoportnak a nyelvcseréjét. A magyarok őshazáját az el
avult összehasonlító nyelvtudomány eddig hirdetett tanai alapján valósan nem lehet meghatározni.

4 K. F. W. Meinander finn régész, a helsinki Finn Nemzeti Múzeum munkatársának nyilatkozatát közli magyarul Götz 
László, Keletén kél a nap. Kultúránk a történelmi ősidőkből. I. Budapest, Piiski. 1994, 456. -  Ha nagyon lassan is, mégis 
terjed az „érinthetetlen tabuk és dogmák”-kal szembeni kétkedés. Varga Domokos a fiataloknak írt könyvében: Emlékez
zünk eleinkről. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 1996, 5. oldalon így ír: „Rokonaink a finnek is, az észtek is és más 
olyan finnugor népek, amelyektől már régebben váltak el őseink. Ha ugyan együtt éltek valaha, ha ugyan volt a világon -  
sok évvel ezelőtt -  finnugor őshaza. Ki tudja, hogy ők testvéreink-e test és vér szerint is?”

5 László Gyula, Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstörténet 
régészeti emlékei a Szovjetföldön. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1961, 52-53.

6 Hajdú Péter, Preuráli nyelvi kapcsolatok. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, 
Róna -Tas András. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1977, 157.

7 Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1988, 14.
8 Bartha Antal, Társadalom és gazdagság a magyar őstörténetben. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp. 1977. 25.
9. Bartha Antal, A kelet-európai sztyeppén élő magyarság eszközkultúrája. In: Népi kultúra - népi társadalom. 16 (1991) 

91,94.
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Mai ismereteink szerint10 11 a Dél-Mezopotámiában a Kr. sz. előtti IV. évezred derekán megjelent 
a sumér (vagy szumír) nép, amely sem nyelvében nem indoeurópai, sem embertani jellegében nem 
szémi, és nem is autochton, azaz helyi eredetű, hanem erre a területre már a fémek ismeretével be
vándorolt, feltehetően a Kaukázus déli vidékéről, illetve a Kaszpi-tó délkeleti tájairól. A Mezopo
támiától északra eső területet már Kr. sz. e. 2.700 táján szubar-ki-nek, azaz szubar-földnek nevezte 
Eannatum lagasi király," s ezt a magyarok szabir-szavárd neve miatt semmiképpen sem szabad fi
gyelmen kívül hagyni. A szémi akkádok, elámiak és amorriták támadásai és sikerei miatt a kegyet
lenül elnyomott, irtott és rabszolgasorsra kényszerített sumirok a Kr. sz. e. III. évezred végétől tö
megesen vándoroltak északkelelet (Anatólia, Balkán, Dél és Közép-Európa), észak (Transkauká- 
zia) és északkelet (Kaszpi-tó és az Aral-tó közötti Turkesztán, illetve attól délre) felé, magukkal 
vive magas kultúrájukat, művészetüket, nyelvüket, és írásukat. Szubar-ki vagy Szubartu lakói fel
tehetően az ugyancsak nem indoeurópai hajlító nyelvek egyikét beszélő hurrik-kal azonosíthatjuk, 
akik viszont alapját képezték az árja hettiták birodalmának és az uratui államnak. Ez magyarázza 
meg az anatóliai állatábrázoló művészet (Alaça Höyük), és a kaukázusi állatábrázoló művészet 
(Kőbán, Majkóp) igen erős mezopotámiai rokonságát. Ugyanakkor az északkeleti ág déli telepe
seinek tulajdoníthatjuk az afanaszjevói műveltséget, sőt az afganisztáni Tillia Tepe korai anyagát12 
is a Kr. sz. e. II. évezred második felétől az i.e. VI. századig, annak ellenére, hogy újabban e né
pességet (is) indoiráninak tartják. A Szubartu kifejezés számunkra különösen fontos, hiszen a szu- 
bar-szabír-szavárd szókapcsolatokra utalhat s mint köztudott a magyarság egyik neve régen a sza- 
várd, a szabír volt. A déli telepesek elérték Kr. sz. e. 2.000 táján az Ural-vidéki ércbányákat is, és 
feltevésünk szerint ez a néphullám hatott első ízben az ősmagyarok dél-kaukázusi és közép-ázsiai 
csoportjaira, valamint az Ural vidékén az ún. finnugor népek elődeire.13 Ezek a déli bevándorlók 
nem lehettek indoiráni nyelvűek, hiszen az irániakat (a perzsákat) csak a Kr. sz. e. IX. század dere
kán említik meg először az asszír források.

1972-ben egy orosz nyelvű tanulmánygyűjteményt jelentettek meg,14 amelyben magyar és 
orosz régészek nyilatkoztak álláspontjukról. A 18 szerző mindegyike az „elfogadott” finnugor el
mélet alapján áll, ide számítva László Gyulát is, aki az 1961-ben megjelent könyvének rövid 
összefoglalását adta a kötethez.15 O. N. Bader, V. Ny. Csernyecov, V. I. Mosinszkája teljesen egy
értelműen és határozottan hirdeti az Ural vidéki őshaza-teóriáját, a magyar szerzők pedig a legtel
jesebb mértékben igazodnak hozzájuk.16 A déli eredetű népmozgások közül gyakorlatilag csak a 
Kr. sz. előtti II. évezred elején lezajlott indoeurópai bevándorlásokat (fattyanovói és balanovói 
kultúra) ismerik el és kitartanak amellett, hogy a IV-III. évezredben Szibéria -  az Ural és a Volga 
vidékén ősi finnugor törzsek (különböző nyelvi dialektusokkal) éltek. A kezdetleges fejlettségi fo
kon élő neolitikus kultúrák létezését senki nem vonja kétségbe, ellenben továbbra is puszta felte
vés (hipotézis) e kultúrák azonosítása az ugor és permi-finn népek elődeivel. Hasonlóképpen kizá
rólag nyelvészeti okoskodások alapján „állapították” meg az ún. ugorok és permi-finnek szétválá

10 S. N. Kramer, Geschichte beginnt mit Sumer. 1959. -  Ш . Die Wege der Kultur. 1969. - Barthel Hrouda, Vorderaisen I. 
Handbuch der Archäologie. München 1971.

11 Götz László, Keleten kél a nap. Kultúrák a történelmi ősidőkből. I. Budapest, Püski. 1994, 19-55. -  Padányi Viktor, 
Dentu-Magyaria. Veszprém, Turul. 1989, 163 skk.

12 Szarianidi 1989.
13 Már a század elején felmerült az a gondolat, hogy a mongoloid és paleoszibirid embertani alkatú ún. obi ugorok nyelv

csere révén jutottak a magyarral rokon nyelvükhöz: Nagy Géza, A honfoglalók. Ethnographia 18 (1907) 260.
14 Problemü arheológii... Moszkva 1972.
15 László Gyula, Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. Budapest 1961. -  A finnugorok kialakulásának kérdéséhez. 

Problemü... 7-9. o.
16 Bartha Antal, Erdélyi István, Fodor István, Bálint Csanád és Németh Péter.
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sának időpontját is. (i. e. 1.000 utántól Kr. sz. tájáig?!). Csemyecov Eurázsiát összefogó ún. jüka- 
gír-elmélete a sziklarajzokkal kapcsolatosan önmagában helytálló, a magyar őstörténettel azonban 
alig hozható összefüggésbe.17 A déli eredetű etnikumok közvetlen hatása szinte teljesen hiányzik e 
tanulmányokból is, noha vannak utalások az andronovói kultúra népeinek szerepére, illetve az 
egyelőre tisztázatlan kérdések nagy számára.18

Az egyoldalú szemlélet jellemzésére szeretnék egy példát bemutatni. 1958-ban Tiszaeszlár- 
Bashalmon a közelmúltban elhúnyt kiváló régész, Dienes István az eltemetett koponyájának szem
üregében, illetve az állkapcson ezüst lemezeket talált, amelyeket -  igen helyesen -  halotti arclepel 
részeinek határozott meg.19 Kezdetben csak XVIII-XIX. századi néprajzi párhuzamok segítségével 
jutott arra a következtetésre, hogy a bőr vagy textil arclepelre felvarrott fémlemezek egy ősi finnu
gor temetkezési szertartás kétségbevonhatatlan bizonyítékai. Később sikerült összegyűjteni20 jóval 
korábbi (pl. Barszov Gorodok-i VIII-IX századi temető) párhuzamokat is, amelyek alapján Dienes 
így fogalmazott: „sejthetően finnugor etnikumú környezetben... alakulhatott ki e szemfedők alkal
mazásának szokása a magyarok, az obi ugorok, a komik, etc. körében.” Amikor azután más kuta
tók, így mindenek előtt Benkő Mihály,21 alaposabban utána néztek e kérdésnek, kiderült, hogy a 
halotti álarc eredete a mezopotámiai sumér városállamokhoz (Úr) vezet, ahol már létezett a Kr. sz. 
előtti III. évezredben, majd innen észak-északkelet felé terjedt el ez a temetkezési szokás. így jutott 
el a kínaiakhoz, a szkítákhoz, a türkökhöz, a hunokhoz, az avarokhoz és persze a magyarokhoz is.22 
A magyarokkal és türkökkel érintkező ún. obi-ugorok és a VII. században a Volga mentére felván
dorolt baskíriai magyarok és bolgárok, mint sajátjukat vitték magukkal ezt a halottas szokást. A 
halotti arclepelt és a szemfedél-lemezeket tehát ki kell vennünk a finnugor rokonságot bizonyító 
érvek közül! Az ókori Selyemúton23 bonyolódó karaván-kereskedelem természetesen ugyancsak 
elősegítette a különböző szokások széleskörű elterjedését.

Nyilvánvalóan a továbbiakban alapos vizsgálat alá kell vennünk mindazokat a területeket, ame
lyeken az ún. keleties lovas népek emlékei megtalálhatók. így Dél-Kaukázust, Közép- és Belső- 
Ázsiát, Dél-Oroszországot és Dél-Szibériát.

17 V. N. Csemyecov, Az Ural vidéki sziklarajzok jelentése és rendeltetése In: A Tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek 
hitvilágáról. Szerk. Hoppál Mihály. Budapest, Európa. 1980, 106-133.

18 V. A. Mogilnyikov, A szargati kultúra kérdéséhez. Moszkva, 1972, 86.
19 Dienes István, A honfoglaló magyarok és 6si hiedelmeik In: Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. 

Szerk. Hajdú Péter. Budapest, Corvina. 1975, 86.
20 Fodor István, A finnugor régészet fő kérdései. In: Uráli népek. Budapest, Corvina. 1975, 70.
21 Benkő Mihály, Halotti maszk és sírobolus. A honfoglaló magyarok halotti álarcának eredetéről. Antik Tanulmányok 33 

(1987-88) 169-200. -  Uő., A halotti arctakaró történtéhez. Antik Tanulmányok 36 (1992) 106-108.
22 Vö. Bakay Koméi, Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Szombathely 1994, 67-69.
23 Boulnois L., A selyemút. Budapest 1972. -  Hans Wilhelm Haussig, Archäologie und Kunst der Seidenstrasse. 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt 1992, 21,211.
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20. kép: Az ősi Perzsia és a környező országok.
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sev 1981, 55., 1. kép)
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Közép-Azsia újabb régészeti szenzációi

21/c. kép: Tillia Tepe, 3. sír és re
konstrukciója. (Szariani- 
di 1989, 68., 24. kép)

A történeti földrajz rendkívül fontos része a históriának. 
Nyilvánvalóan legelőször pontosan meg kell határoznunk azt a 
területet, amely vizsgálódásunk tárgya. Eddig is ezt tettük, 
most azonban még nagyobb figyelemmel kell lennünk a föld
rajzi környezetre, az egykori vízhálózatra, az egykori növényta
karóra és állatvilágra, az egykori éghajlati jellemzőkre, a közle
kedési feltételekre, az ásványkincsekre, a hely- és földrajzi ne
vekre. Az ókori kelet világainak még része Perzsia (Irán), ám 
már nem része Közép-Azsia, Belső-Azsia és Eszak-Ázsia (Szi
béria). Ez utóbbi területek szoros kapcsolatban álltak és állnak 
egymással, ám még inkább kötődnek Kínához, Indiához és Ke- 
let-Azsia országaihoz, Koreához és Japánhoz. Kikerülhetetlen 
tehát a kitekintés, különösen Kínára.

A Kaszpi-tótól a Csendes-óceánig kell alaposan áttekinte
nünk a kontinenst. Vegyük sorba a legfontosabb lelőhelyeket és 
városokat. Dura Europos, Ziwiye, tőle délre Luristan, tőle ke
letre, a Kaszpi-tó délkeleti csücskénél Djam, ettől keletre Nisa- 
púr1, Mesed, Ashabád, Mérv. Északra az Aral-tó felé Toprak- 
Kala, Koi-Krylgan-kala, továbbra is az Amu-Darja jobb part
ján, de délebbre: Varaksa, Bukhara, Szamarkand, Afrasziáb, 
Pjendzsikent, észak-keletre Kenkól, Kokand, keletebbre Kas- 
gar, délebbre Dusanbe, dél-keletebbre, az Oxus folyótól dél
nyugatra Tillia-Tepe, alatta Balkh. Keletebbre a Tárim-meden- 
ce, ennek keleti részén Kocsó. Az Ob és az Irtis egybefolyá- 
sától délre, az Irtis partján fekszik Tobolszk, ahol az ún. szibé
riai aranyak zöme előkerült, az Altájban Tujekta, Basadar, Si
be, Katanda, Pazyrik, a Bajkál-tó déli oldalán Nojon-Ul (Noin-

1 Nemrégiben a nisapúri ásatásokon előkerült egy ún. magyar típusú szablya, a 
szibériai szrosztkini szablya édestestvére. Éppen ott, ahol a magyarság ősi te
rületeit keressük. S mit tesz a korszerű tudomány, értetlenkedik és abszurd 
„következtetéseket" von le. Vö. Bálint Csanád, A 9. századi magyarság régé
szeti emlékei. In: Honfoglalás és régészet. Szerk. Kovács László. A honfogla
lásról sok szemmel. Főszerk. Györffy György. Budapest, Balassi. 1994,41.
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Ula), tőle délre: Kargali, Ulan Bator és Isszik-kul. A Bajkál- 
tótól keletre folyik az Amur folyó, délre a Hoang-ho, amelynek 
déli „patkója” Ordosz. Nyilvánvaló, hogy a mai állapotok erő
sen eltérnek a múlt századiaktól is, nemhogy az évezredekkel 
ezelőttiektől. Valahogyan mégis fényt kellene deríteni arra a 
tájegységre, amely érdeklődésünk középpontjába kerül. Külö
nös, és meglehetősen nehezen érthető, hogy a történettudomány 
képviselői alig vagy egyáltalán nem veszik figyelembe a kö
zépkori és az újkori utazók útleírásait. Ezek pedig nemcsak iz
galmas olvasmányok, de valóságos kincsesbányák számunkra. 
Különösen értékessé teszi ezt az irodalmat az, hogy a szerzők 
tekintélyes része magyar volt! Stein Aurél,2 Cholnoky Jenő,3 
Keöpe Vilmos,4 5 Ligeti Lajos,3 Magyar László, Teleki Samu, 
Almásy György, Széchenyi Béla, Déchy Mór, Lóczy Lajos, 
Vámbéry Ármin, Újfalvy Károly és Prinz Gyula6 bátran vetek
szik akár Sven Hedinnel7 * is. Mondanivalóm érzékeltetésére 
Prinz Gyula 1906 és 1909. évi utazásának részleteit mutatom 
be. Prinz Gyula éles szemmel vette észre, amikor átkelt a Ve- 
reckei-szoroson, hogy itt, ahol 120 km széles zárt erdőség volt 
és van, százezernyi ló, szarvasmarha és milliónyi juh, stb. át 
nem mehetett, mert a ménesek átvonulása után már az első na
pon egy szál fű sem maradhatott a következő csordák, nyájak

2 Stein Aurél, Nagy Sándor nyomában Indiába. A Magyar Földrajzi Társaság 
Könyvtára. Szerk. Cholnoky Jenő Budapest, Franklin, é.n. -  u6. Ősi ösvé
nyen Ázsiában. Három kutató utam Ázsia szívében északnyugati tájain. I-II. 
fordította (angolból): Halász Gyula. Budapest, Franklin, é.n. -  uó. Romváro
sok Ázsia sivatagjaiban. Budapest 1905. -  uő. Ázsia halott szívében. Váloga
tott írások. (Szünidei utazások Szrinagarba. -  Homokba temetett városok. -  
Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. -  Nagy Sándor nyomában Indiába. -  Ta
nulmányok. Budapest, Helikon. 1986.

3 Cholnoky Jenó, A sárkányok országából. A Magyar Földrajzi Társaság 
Könyvtára. I-II. Budapest, Franklin é. n.

4 Keöpe Vilmos, A titokzatos Kína. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Budapest, Franklin, én.

5 Ligeti Lajos, Afgán földön. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Buda
pest, Franklin é.n.

6 Most csak néhányat említünk: Lóczy Lajos, A Mennyei Birodalom története.
A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Szerk. Lóczy Lajos, Budapest, Lam- 
pel. é. n., Vámbéry Ármin, Közép-ázsiai utazás, melyet a MTA megbízásából 
1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át a Kaszpi-tenger keleti partján 
Khívába, Bokharába és Szamarkandba tett és leírt V. Á. Második kiadás Pest,
Atheneum. 1873., Újfalvy Károly utazása Paristól Szamarkandig. A Fergánah,
Kuldzsa és Nyugat-Szibéria. Egy párizsi nő útiélményei. írta: Újfalvy- 
Bourdon Mária. Budapest, Révai. 1885., Dr. Prinz Gyula, Utazásaim Belső- 
Ázsiában. Nagy-Túrán földrajzi ábrázata. Budapest, Renaissance. 1945.

7 Sven Hédin, A rejtelmes India felé. Sven Hédin utazása Perzsia sivatagain
keresztül. I-II. Fordította: Zigány Árpád. Budapest, Franklin. -  uő. A selyem 
útja. I-II. Fordította: vitéz Mezey Dénes. A Magyar Földrajzi Társaság 
Könyvtára. Szerk. Cholnoky Jenő. Budapest, Franklin 1938. -  uő. A vándor- 21/a. kép: T illia  Tepe, 1. s ír  rekon- 
ló tó. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Szerk. Cholnoky Jenő. Buda- s t r u k c i ó .  (S z a r ia n id i
pest, Franklin, é. n. 1989, 53., 15. kép)
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számára. Nemhogy 12 napon át, de egyetlen napig sem! Ma
gam is erre gondolva, és a régészeti emlékek tanulságait is ele
mezve jutottam arra a feltevésre, hogy a Felső-Tisza vidékén 
található rendkívül szép és gazdag magyar síranyag éles elkülö
nülésének nem az az oka, amelyet Révész László erőltet, hogy 
ti. itt lehetett 895 tájától a X. század derekáig a magyar fejedel
mi központ8, hanem talán az, hogy a honalapítást megelőző 
Etelköz nyugati határa éppen nem a Kárpátok volt, hanem a 
magyar Alföld északkeleti síkvidéke9.

A Kaszpi-tenger -  amely a Föld legnagyobb tava -  vízszint
je a Fekete-tenger szintjénél 28 m-rel lejjebb van, mióta hatezer 
esztendővel ezelőtt elszakadt tőle -  az itteni vízválasztó (az 
5629 m-es Elbrusz tövében) után kelet felé már a belső-ázsiai 
lefolyástalan medence következik, ahol öntözés nélkül nincs 
élet! A Kaszpi-tó vízszintje régen a mainál lényegesen alacso
nyabb volt, amit pl. az is bizonyít, hogy az Anu-Sirvan perzsa 
sah által épített VII. századi derbenti erőd falai a víz alá kerül
tek. Hasonlóképpen járt a délkeleti oldalon Abeszkun kikötő is 
a XIV. században. Itt kell megjegyeznem, hogy ókori (részben 
legendás) adatok szerint a Kaszpi-tó egykor a Manics-meden- 
cén keresztül kapcsolatban állt az Azóvi-tengerrel, a mi Meotis 
palusunkkal! Ennek azért lehet nagy jelentősége, mert a króni
kás hagyományok Meótisza így nagy valószínűséggel nem az 
Azovi-tengerre vonatkozik.10 A Kaszpi-tó és az Arai-tóba ömlő 
Amu-Darja között a Karakum, a turkomán fekete sivatag húzó
dik, az Amu-Darja és a Szir-Darja (az ókori Oxus és Jaxartes) 
között a Kizilkum, a vörös sivatag található. Mindenütt fehé
resszürke homoktenger. A Karakum legnagyobb oázisa Mérv, 
amely a Föld egyik legrégebbi városa, de a légköre elviselhe
tetlen, noha már a XIII. században egymillió lakosa volt. A tö
rökök városaiban a vertfalas sárkunyhó a jellemző. A Tárim- 
medencét környező hegyek csodálatos szépségűek, 2000 m ma
gasban dúsfüvű legelők sorjáznak, (akárcsak Urartuban) a lég
ben pedig hatalmas testű szakállas keselyűk köröznek. A Tá- 
rim-medencétől (K-Turkesztán) északra emelkedik a Mennyei
hegy, a Tien-sán, nyugatra pedig a Pámir. Délre már Tibet van. 
A Tárim-medencében igazi városok voltak és vannak.

8 Révész László, Honfoglalás kori tarsolylemezek Karosról. In: A kökortól a 
középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szeged, 
1994, 349 -  360. -  uő. A karosi honfoglaláskor! temetők. Régészeti adatok 
a Felsó-Tisza-vidék X. századi történetéhez. Magyarország honfoglaláskori 
és kora Árpád-kori sírleletei. Szerk. Kovács László és Révész László. 
Miskolc, 1996, 202.

9 Erről első ízben: Bakay Kornél, Árpád nagyfejedelem honalapítása és népe. 
21/b. kép: T illia  Tepe, 2. s ír  e s  re -  „Hazát kell néktek is teremteni” sorozat a heti Magyar Fórum c. újságban.

k o n s tru k c ió .  (Szarian id i 38. rész. 1996. december 5..
1989, 55., 16-17. kép) 10 G. A. Razumov-M. F. Haszin, Versinkende Städte. Leipzig 1986, 27-32.
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22/a. kép: Tillia Tepe, 6. sír és rekonstrukció. (Szarianidi 1989, 115., 40. kép)
A kirgizekről elmondja, hogy 8-10 ezer lelkes településeken (aulok) jurtákban laknak. Tas- 

kent(d)-től keletre, a fergániai alföldön, az oázisokban, gondozott rizs és gyapotültetvények, kaj
szibarack, eper és más gyümölcsök teremnek. A törökök öntözőcsatornákkal varázsolták ide eze
ket a kerteket. Mivel a tél nagyon hideg, az állatokat istállókban tartják. A Tien-sán déli oldalán te
rül el Isszik-kul gyönyörű tava, mögötte a Kungej-Ala-Too magas bércei. Kazakisztán fő része a 
hét folyam vidéke, a Szemirecsje, amelynek életfeltételei alig különböznek a Don vagy a Kubán- 
vidékétől!

Nem szabad tehát abból kiindulni, hogy ma milyen viszonyok jellemzőek egy-egy tájegységre. 
Aki ma végigmegy a Kaszpi-tó keleti oldalán, aligha merné feltételezni, hogy Kr. sz. előtt az IV. 
évezred elején éppen innen indultak el dél felé azok a telepesek, akik létrehozzák a sumér városál
lamokat.11 Vagy arra sem merne gondolni, hogy a feltűnő sumér-török nyelvi egyezések valószínű
leg még az itteni együttélés következményei.'2 Számunkra Chorezm (Chorasmina) alapvetően fon
tos egyrészt azért, mert ez a föld volt a szakák és masszagéták ősi területe, másrészt pedig a kap
csolatok élénkek voltak még az Árpád korban is. Krónikáink megőrizték korozmin nép emlékét 
(gens corosmina13).

Sz. P. Tolsztov úgy vélte, a nagy korezmi történetíróra, al-Birunira14 támaszkodva, hogy a ko-

11 Hőmmel F., Ethnologie und Geographie des alten Orients. München 1926, 21.
12 Sz. P. Tolsztov, Az ősi Chorezm. Budapest, Hungária. Ford. Balázs János. 1950, 83. -  Jellemző, hogy Tolsztovot nem 

érte bírálat, ám amikor Olzsasz Szülejmánov, Ázsia Sumer-Name címmel megírt tanulmánya magyarul megjelent a 
Forrás 9 (1977)3. 23-50., 9 (1977)4. 21-49. oldalakon, akkor Erdélyi István, Sumér rokonság? Budapest, Akadémiai 
Kiadó. 1989, 132-136. oldalakon így írt róla: ,,A baj ott van, hogy ezek a .költői’ látomások a történelmi igazság mezé
ben jelennek meg.” A szerző elítélésekor az erkölcstelen és durva bolsevik, semmihez sem értő újságíróra E. Fehér Pálra 
mert hivatkozni !

13 Képes Krónika. Budapest, Helikon. 1987, 7.
14 Al-Biruni alapvető forrásműve magyarul hozzáférhetetlen. Sachau több, mint száz évvel ezelőtt közzétett szövegfordítá

sa is nehezen elérhető: Zur Geschichte und Chronologie von Khwârizm. Berlin 1873.
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22/b. kép: TUlia Tepe, 4. sír és rekonstrukció. (Szarianidi 1989, 85., 30. kép)

rezmi legelső államszervezet csírája létrejött már a Kr. sz. előtti XIII. században (Szijavus-dinasz- 
tia15) és így az itt élő ősi népek története is a VII. század végénél kezdődik. Az újabb ásatások sze
rint azonban16 a korezmi állam megerősödése csak a Kr. sz. előtti V-IV. században következett be, 
noha a szkíta-szakák és a masszagéták emlékei valóban a VII. századtól nyomon követhetők.17 A 
nagyszámú érem-anyag biztos fogódzó. A kerderi település és temetkezés18 kezdetei sem régeb
biek a Kr. sz. utáni II-III. századnál, a koraközépkori Korezm azonban egyelőre nem képezi vizs
gálódásunk tárgyát.

Most három lelőhelyet vizsgálunk meg részletesebben: 1. A kelet-kazahsztáni Isszik-kurgánt, 
az észak-afganisztáni Tillia Tepét és a belső-ázsiai Tuva legrégebbi emlékeit.

Az androvói kultúra europid népe bizonyosan délről érkezett a későbbi Kazakisztán területére 
még a Kr. sz. előtti II. évezredben (Kr. sz. e. XVI-XIV. sz.) Bár europid alkatú volt már a korábbi 
afanaszjevói társaság is! Ez a népesség hozta létre a IX-VIII. században a karaszuki-tagári mű
veltséget, amely tulajdonképpen „prészkíta kultúrának” is nevezhető.19 Feltűnően sok az arany esz
köz s ennek nyilvánvalóan az itteni aranybányák adják magyarázatát. Sőt, éppen ezért költöztek 
ide a déli telepesek, hasonlóképpen, mint az Ural hegységben. A XII-X. századi ún. szarvasos kö

15 Sz. P. Tolsztov, Az ősi Chorezm. Budapest 1950, 20., 79 skk. - Tolsztov 1962, 89-98. -  vö. B.I. Vajnberg, Az ősi Ko
rezm érméi. Moszkva 1977, 73 skk.

16 M. G. Vorobjeva, Dingilidzse. Moszkva 1973, 5 skk. -  Koj-Krülgan-kala 1967.
17 O. A. Visnyevszkaja 1973.
18 Jagodin. 1973,6-42.
19 Cslénova 1967. -  Arszlanova 1974.
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vek népe feltételezhetően a szkíták-szakák elődje, azt azonban -  egyelőre -  nem tudjuk, hogy en
nek a teljesen európai népességnek az i e. 2000-1700 körüli idetelepedése azonos-e a korábban tár
gyalt mezopotámiai kivándorlással. Az utóbbi évek egyik legnagyobb szenzációja volt az észak
nyugat-kínai Xinjiangi (ejtése: Khszincsiang) múmiasírok feltárása.20 Itt ugyanis a Kizil-Csoga- 
nak nevezett lelőhelyen 1978-ban Wang Binghua iszaptéglából és fatörzsekből készített sírkamrá
kat tárt fel, ám a sírkamrákban nem mongoloid vagy paleoázsiai embertípusok tökéletesen épen 
megmaradt (!) maradványait, ruháit, eszközeit találta meg, hanem gesztenyebarna és szőke hajú, 
sasorrú, hosszúkás fejű kaukázusi embereket. Hogyan mumifikálódtak ezek a holttestek? A sivata
gi homok, a nagy hőmérsékletingadozás (több, mint 50 fok!) következtében, igen rövid idő alatt 
kiszívott minden nedvességet a holttestekből és a szerves anyagokból. Ezért nemcsak a haj, a sza
káll, a szempilla, a bőr maradt meg, hanem a ruhák és lábbelik is, valamint különböző fa, csont és 
bőr eszközök. A fejfedőjük teljesen szkíta föveg: hatalmas csúcsos kalapok és baslikok, a csizmá
juk filc vagy színes bőr. A piros, kék, sárga gyapjúból készült ruhájuk elegáns szabású. A mellék
letek között voltak gyógynövényeket tartalmazó tégelyek, toalett-eszközök (fésűk, tűk), fából kifa
ragott zablák, lószerszámdíszek, kantárzat, ostor, gyeplők. Az akadémiai vonal érdeklődését ez a 
rendkívüli síranyag sem váltotta ki. 1978 óta ugyanis összesen 113 múmiasír vált ismertté és vala
mennyi europid! Ha figyelembe vesszük, hogy egyes antropológusok (pl. Ginzburg) szerint a tura- 
nid embertani típus ebből az europid fajtából alakult ki, kétszeresen is oda kellene figyelnünk. A 
magyar népességnek ma is 31%-a turanid típusú, a honfoglalás korában pedig több, mint 25%-a 
volt turanid.21

Közép-Ázsia és ezen belül Kazakisztán tehát őstörténetünk szempontjából az egyik nagyon 
fontos, ha nem éppen a legfontosabb terület. Az embertani kutatások szerint a magyarság körében 
a leggyakoribb típusok a közép-ázsiai típusok: a turanid, a pamiri és a kaszpi (ezek összesen 
46,4%, ugyanakkor az ún. finnugor típusok részaránya mindössze 4,6%).22 De ugyanezek a típusok 
jellemzik a kazakokat, az üzbégeket, a kirgizeket, a tatárokat, a türkméneket és a tadzsikokat is.23 
Mindezek alapján a legnagyobb figyelemmel kell kísérnünk a kazakisztáni régészet kutatásokat,24 
kivált ha olyan szenzációs sírokat találnak, mint az Isszik-kurgánban.25 Alma-Atától 50 km-re ke
letre, az Isszük hegyi patak bal partján hatalmas kurgánok sorakoznak, átmérőjük 30-90 m, magas
ságuk 4-15 m. Csaknem valamennyit kirabolták, hasonlóképpen az Ili patak melletti Beszsatír és a

20 Az Élet és Tudomány is hírt adott róla: Babies Anna, Őseurópaiak Kínában. 45 (1994) 1423. Jellemzó azonban, hogy a 
Discover. The World of Science 15 (1994) 4. szám, 68-77. oldalakon közölt The Mummies of Xinjiang, c. cikk tíz olda
lát egy oldalban „foglalták össze”.

21 Horváth Izabella, Szkíták, uszunok, törökök és magyarok. Kapu 1996/9, 42-45.
22 Henkey Gyula, A kiskunsági és nagykunsági őslakosok etnikai embertani vizsgálata. Kapu 1996/2., 34-39. -  uó. A jász

sági őslakosok etnikai embertani képe. Kapu 1996/3. 24-28. -  uő. Rimaszombat vidéki magyarok etnikai képe. Kapu 
1996/4., 26-30. -  uő. A Bögöz környéki székelyek etnikai embertani képe. Kapu 1996/6-7., 42-46. -  uő. Hajdú-Bihar 
megyei magyarok embertani képe. Kapu 1996/8., 40-45. -  uő. A Kárpát-medence és Közép-Ázsia népességtörténeti és 
embertani kapcsolatai. Kapu 1996/10. 24-29. -  uő. Őseink nyomában. Budapest 1993, - uő A Kárpát-medence népeinek 
etnikai embertani képe. Léva 1993. -  Különös, de sajnos jellemző, hogy az embertani kutatások általában etnikai kérdé
sekről semmit sem mondanak. A szegedi JATE Embertani tanszéke által kiadott kötetben (Honfoglaló magyarság, Ár
pád-kori magyarság. Antropológia-régészet-történelem. Szerk. Pálit György, Farkas L. Gyula, Molnár Erika. Szeged, 
1996.) a 17 embertani tanulmányból használható adat mindössze kettő: Éry Kinga megállapítja, hogy az Árpád-kori né
pesség alacsonyabb volt, mint a honfoglalók s ez utóbbi az előbbiből nem vezethető le: 105. oldal és Bemert Zsoltté, aki 
szerint az avarok halálozási maximuma 50-55 év, míg a magyaroké 35-39 év: 183. oldal.

23 Lásd Horváth Izabela idézett tanulmány 44. oldal.
24 Az isszik-Kul-menti régészeti emlékek. 1975, 52-82. Akisev 1967. -  1974. -  1976. -  1978. -  1981.
25 Teljesen érthetetlenül a magyar kiadásban eltorzították „Eszik”-re a kurgán nevét. Vö. K. Akisev, Kazakisztán ősi 

aranykincsei. Budapest, Corvina. 1984. Fordította: Szeredás Andrásné. Szakmailag ellenőrizte Mándoky Kongur István 
és Pálóczi Horváth András.
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Turgeny patak melletti Karakemerhez. Az Isszik kurgán átmérője 60 m, magassága 6 m. A kurgán 
két temetkezést foglalt magában: a központit és egy oldalsót. A központi sírt két rablóaknával 
bolygatták meg, az oldalsót azonban, amely 15 m-rel délebbre helyezkedett el, teljesen sértetlenül 
találták meg, noha ezt is megkísérekték kifosztani. A sírépítmény a Tien-sánból származó, meg
munkált gerendákból készült. Belső mérete: 2,9 x 1,5 m. Magassága a födémmel együtt 1,5 m 
volt. A sírkamra déli és nyugati végében edények álltak, maga a holttest az északi oldalon nyugo
dott. A fakorhadék és a vas kapcsok alapján biztos, hogy az elhunyt fakoporsóban feküdt. A ki
nyújtva a hátán fekvő váz tájolása nyugat-kelet volt. Bal karja behajlítva, a jobb a test mellett 
egyenesen nyújtva. A csontváz hossza 165 cm. Az elhunyt fejdísze, ruhája, és lábbelije rengeteg 
aranylemezzel volt díszítve. A magas, csúcsos (!) fejdíszen 150 aranydísz volt. A hosszú, nyíl ala
kú díszek egészen különlegesek. A koponya bal oldalán arany fülbevaló (függő) türkiz csüngők- 
kel. Nyakában csavart testű, tigrisfejben végződő aranykarperec. Az elhúnyt selyeminget, rövid 
zekét, szűk, vörös szarvasbőr nadrágot és csizmát viselt. Zekéjét állatalakos díszítményes véretek
kel ékes öv fogta össze. A ruháján több, mint 3000 db állatdíszes aranylemez volt. Jobb kezének 
ujjain tömör aranygyűrűk, az egyiken sugárkoronás emberábrázolás. A váz jobb oldalán feküdt az 
arany inkrusztációs markolatú vaskard, szívalakú markolatgombbal, barnáspiros színű fatokban. A 
bal kéz és a felsőtest között volt az állatalakokkal díszített vastőr (akinakész). A váz bal oldalán 
hevert egy háromszögletű aranylemezből készített nyílcsúcsú, hosszú vesszővel ellátott jelképes 
nyílvessző. Lejjebb korbácsnyélre való aranyszalagok. A koponya mellett bronztükör, rajta okker
nyomokkal. Összesen 4000 tárgy volt a sírban. A fa, fém és agyag edények száma 31. A sírkamra 
déli falánál sorakoztak a fa edények, a nyugatinál az ezüst és a korongolt agyag edények. Egy 
edényben sem volt állatcsont vagy más ételmaradvány. Két ezüst edényen rovásírásos felirat is 
volt, a felirat 26 jegyből állt. Forrai Sándor szerint26 a magyar rovásírással összevethető. Akisev a 
kurgánban talált temetkezést a szkíta-szakákhoz köti és a Kr. sz. előtti V. századra keltezi.27

Sibergántól keletre 3 km-re, a Baktriai-medencében, amely az Amu-Darja medencéje, a Hindu- 
kus lábainál, ahol az évi középhőmérséklet 17 C°, nyáron viszont a maximum 45 fok is lehet, talál
ható a Tillia Tepe dombja. Az Amu-Darja mellékfolyóinak, a Darja-i Szafidnak és a Darja-i 
Sziáhnak az egybefolyásánál terül el ez a kb. 1 ha területű, megközelítően 4 m magas domb. A 
híres Amu-Darja-i kincs Tillia Tepétől néhány tíz km-nyire került elő. A régészeti ásatások 1971- 
ben indultak és 1979-ig folytak.28 A feltárt monumentális templomerődben találtak temetkezéseket 
is, összesen hetet -  a hatalmas (20 ha-os) Emsitepe várostól délre. A templombelsőben fekvő síro
kat semmiféle sírépítmény nem jelezte.

1. sír: a 2,5 X 1,3 m-es sírkamra mélysége 2 m volt. A vas kapcsokkal és szögekkel összefo
gott fakoporsóban egy 20-30 év körüli, 158 cm hosszú nő váza feküdt, aranylemez díszekkel ékes 
ruhában és kúpos fejfedővel. Fülében tömör arany függő. Mellette volt a toalett-készlete, elefánt- 
csont púderes doboza, egy fonott kosárkában antimonból készült fekete festéke(?). A medence- 
csontnál érmet leltek. A sírban sok selyemmaradvány volt.

26 Forrai Sándor, Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig. Lakitelek, Antológiái Kiadó. 1994, 253-259. -  uő. A szkí
ta-magyar rovásírás. „Hazát kell néktek is teremteni” sorozat. Sorozatszerkesztő: Bakay Kornél. Magyar Fórum 1996. 
augusztus 29. Forrai Sándor szerint a felirat 28 jelből áll, ebből türk 13, magyar 12, etruszk 9, föníciai 8. A felirat 13 
türk jele közül 10 a magyanal is azonosítható. Forrai nem ad olvasatot. F. Walter Anna viszont az „Ékírástól a rovásírá
sig” c. Bp. 1974. könyvében közli G. Muszavajev megfejtési kísérletét. E szerint a szöveg türk nyelvű.

27 K. I. Akisev 1974. -  vö. K. Akisev, Kazakisztán ősi aranykincsei. Budapest, Corvina. 1984, 9-11.
28 V.I. Szarianidi 1989. és L’ Or de la Bactriane. Fouilles de la nécropole de Tillia-Tépé en Afghanistan Septentrional. 

Leningrad, Aurora.
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2. sír: a lábakon álló 2,2 x 0.65 m-es koporsóban egy 20-30 év körüli nő csontváza feküdt. A 
koporsót arany és ezüst lemezkékkel díszes lepellel takarták le. A szkíta típusú fejfedőn itt nincs 
fülvédő, ez eltérés. A tiara mellett gyönyörű aranycsüngők, a sárkányokat uraló istenalakkal, a 
mell részen pedig az ún. kusán Aphrodité, mely tulajdonképpen a mi Nagyboldogasszonyunk!

A karján aranykarperecek, bal kezének ujjain három aranygyűrű. A lábak végében fonott, kerek 
kosárka, benne vaskések és egy kis vasbalta. A halott mellett volt egy kerek ezüst tükör, kínai feli
rattal.

3. sír: A 2 x 0,65 x 0,5 m-es, lábakon álló fakoporsót itt is alul fekete, felül barna bőrlepelre 
fektették. A koporsón kívül, a fej felőli oldalon három agyagedény állt. A koporsóban egy 30 év 
körüli nő váza pihent. A fej alatt arany edény, nyakában arany nyakperec és egy díszes (ún. delfi- 
nes) nyakék. Hajában díszes hajtűk voltak. Az arany nyakperec alatt egy súlyos ezüst kínai tükör 
feküdt, de volt a sírban, a lábaknál, még egy ún. fehér fémből készített tükör is, amelynek a fogan
tyúja elefántcsontból készült. A tükör mellett egy fajansz, hét ezüst és két arany, kozmetikai szere
ket tartalmazó edényke volt. Az arany edény alján görög felirat: 5 sztatér és 2 drachma a súlya, 
azaz összesen 36 gramm. Volt még a sírban csontfésű, három díszes aranygyűrű, az egyiken fel
irattal Pallas Athéné. A kínai tükrön, amely Kr. sz. előtti I. évszázadban készült, 20 írásjelből álló 
felirat volt a következő szöveggel: „Légy büntlen és tiszta, szolgáld uradat, szándékodban légy fé
nyes, mint a csillogó fémek ragyogása és csak attól félj, hogy egy szép napon elfelednek és a szép
ségedre már senki nem tart igényt.”29 Az övét kilenc övdísz ékesítette, a kusán divatnak megfele
lően külön csat nélkül, csak a vereten lévő akasztó horgok jelentették a csatot, a kapcsolást. Ebben 
a sírban a kapcsos vereteken két görög-baktriai nehéz páncélos harcos látható. Külön érdekesség a 
sisakjukon látható nagy toliforgó és a ragadozómadár-fejes kardmarkolat. A bokáin arany lábpere- 
cek, a cipőveretek között két díszes cipőcsat. A sírban az arany ruha- és cipődíszek száma megha
ladta az ötezret! A bal boka külső oldalán egy hatalmas ezüst edény állt. A medencecsont mellett 
egy tenyérbe szorított párthus érem (II. Mithridátész 123-88) volt, az egyik koporsón kívüli agyag
edény alatt pedig egy római aranypénz (Tiberius császár Kr. sz. utáni 20 körüli verete) hevert. A 
kusán hercegnőt Kr. sz. u. 20 körül temethették el.

4. sír: különösen jelentős, mert a 2,2 x 0,7 x 0,5 m-es, lábakon álló, vaskapcsokkal megerősí
tett fa koporsóban, amelyet aranylemez díszekkel telerakott lepel borított, egy 20-30 év körüli férfi 
185 cm-es teteme nyugodott, és -  ez különösen fontos -  a sírgödör északi oldalában, a koporsón 
kívül persze, lókoponya és lólábcsontok voltak, éppen úgy, mint a magyar sírokban! A sírmély
ség 180 cm volt. A koporsót itt is bőrlepelre fektették s a halott fejét itt is egy arany edényen nyug
tatták. Az edény alján görög felirat volt (41 sztatér a súlya, azaz 64 dkg). Az iljú férfi nyakában 
ékköves arany pektorál, csuklóin arany karkötők, a bal oldalán hosszú egyélű vaskard, vörös színű 
hüvelyben, amelynek tartószíjait két bronzcsattal erősítették az övre és egy díszes tőr, aranydíszes 
tokban, a jobb oldalán egy másik, igen díszes akinakész. A lábak végében lószerszámdíszek: arany 
falerák és zabla. Lószerszám csak ebben az egy sírban volt. A halott mellett volt két összetett ref
lexíj (! íjmerevítő csontlemezekkel) díszes bőr íjtartó tegezekben, az aranylemez-díszes, hengeres 
formájú nyfltegezekben (2 db) hatalmas méretű háromlapú vas nyílcsúcsokat találtak. A szkíta-sza
ka divat legjellegzetesebb darabját (hasonlók voltak Pazyrikban és Katandában), a sok-sok arany
lemezzel ékesített félkaftánt veretes öv fogta össze. A férfiú fején ékes dísz volt, hasonló, mint az 
Isszik-kurgában. A veretes öv díszei kerek alakúak s stílusuk teljesen megegyezik a szibériai 
aranylemezek, az ordoszi bronzok, az amu-darjai kincs és az Isszik-kurgán stílusával. De ezt a

29 Sarianidi id. mű 83.
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díszövet láthatjuk a nagy kusán király, Kaniska mathurai szobrán is.30 A lábbelit fedeles szekeret 
húzó szárnyas oroszlánokkal díszített cipőcsatok ékesítették és ami hasonlóképpen nagyon fontos, 
a sírban voltak sárkányos arany szíjvégek (majd az avarok világában találkozunk velük). Volt 
még a sírban egy formás kis szék. Plutarchosz említi, hogy Xerxész a szalamiszi csatába magával 
vitte az arany tábori székét.3"" A sírban talált óind feliratos aranypénz („Rettenthetetlen, mint az 
oroszlán”) a Kr. sz. utáni első század elejére keltezhető.

Az 5. sír leírását mellőzve következzen a 6. sír: ebbe a hatalmas 3 x 2,5 m-es sírgödörbe, 
amely 1 m mélységben erősen összeszűkült (lépcsőzetes kialakítás), 2 m mélységben helyezték el 
a 2 x 0,5 x 0,4 m-es fakoporsót, tégla lábakon. A Ny-K-i tájolású sírban egy 20 év körüli 152 cm 
hosszú női vázat találtak. A nő fején egy csodálatosan szép, áttört palmetákkal díszített arany ko
rona volt, fülében fülbevalók, nyakában Anahita istennőt ábrázoló csüngő. A koporsó jobb olda
lán egy kosárban pipere edények és eszközök. A sírban volt még két tükör is. A ruháján számtalan 
aranyveret, hasonlóképpen a lábbelijén is. Karján állatfejes karperecek, a bokáin lábperecek, ujjain 
köves aranygyűrűk. Külön érdekesség a vékony aranylemezzel beborított fanyelű jogar. Ún. Kha- 
ron-pénz itt is volt a sírban: IV. Fraata párthus király (Kr. sz. e. 38-32) verete és még egy meg nem 
határozott párthus érem. Ennek a sírnak azonban van még egy nagyon fontos sajátossága, mégpe
dig az, hogy a királynő feje torzított, megnyújtott volt!31

Kijátkina32 megállapította, hogy ez a kusánok területén általános jelenség, temetőnként eléri 
olykor az 50%-ot is. Gyermekkorban deformálják a koponyát, különösen a homlokot szorítják 
hátra. Ugyanakkor az egyének europidok, a mongoloid rassz jegyei rendkívül kis számúak és 
jelentéktelenek. Legerősebb az embertani egyezés az Arai vidéki szkíta-szakákkal, tehát minden 
bizonnyal a mai E-Afganisztán területén létrejött kusán birodalom megalkotói a nyugat felől ide 
jött szkíták voltak, a Kr. sz. előtti 110-100 táján. (A kusán birodalom kapcsán feltétlenül utalni 
kell Alexandrus Magnus (Nagy Sándor) makedón uralkodó fantasztikus világhódítására. Kr. sz. e. 
336-323 közötti 13 esztendő alatt „felforgatta” a világot. Hasonlóan csak két történelmi személy 
cselekedett: Jézus, aki 20 éves korától 33 éves koráig tanított, és Adolf Hitler, aki 1933-tól 1945-ig 
tevékenykedett. Alexandrosz, II. Philipposz fia, eljutott a Jaxarteszig, az egyik utóda, Szeleukosz 
elfoglalta Babilont (312), megszilárdította az uralmát Szíriában, (300), számtalan görög várost épí
tett fel Ázsiában, egyre hatalmasabb birodalmában, amelynek észak-keleti határán helyezkedett el 
Baktria és Parthia. Ezen a területen haladtak át fontos kereskedelmi utak az új főváros Szeleukeia 
felé (lakóinak száma 600 ezer volt!), de ő építette a már említett Dura Europoszt is. Utódai közül 
kiemelkedett III. (Nagy) Antiókhosz és IV. Antiókhosz (i. e. II. század). A hellén Szeleukida-biro- 
dalomból szakadt ki lényegében Baktria is, majd pedig Parthia is (parthusok) is, akik szkíták 
voltak.33 Baktria sokáig megőrizte önállóságát, V. Arszakész Mithridatész azonban i.e. 171-ben be
kebelezte. Baktriában járt i.e. 129 (139?)-ben a kínai Csang-Kien. Baktria szomszédai voltak:

30 Érdemes felfigyelni arra, hogy a bizánci forrásokban (György barát krónikája) a 894. évi követjáráskor Nikétász Szklé- 
rosz találkozott a magyarok két vezérével: Arpad-ésszel és Kusan-ésszel. A Kusán név inthet bennünket arra is, hogy a 
Kanisa /Kanizsa helynevünket is megvizsgáljuk. Talán mégsem szláv szó.

30/a A zamárdi nagy avar temetőben több összecsukható szék került elő (Bárdos Edith ásatása), ám „germán hatásra” 
gondolnak!?

31 Sztrabón a szigünnákkal kapcsolatosan írt erről a szokásról: (az asszonyok között többen) „arra törekszenek, hogy a ko
ponyájuk minél hosszabb legyen s a homlokuk annyira előreálljon, hogy kinyúljon az álluk fölött.” Strabón, 
Geographiká. Budapest, Gondolat. 1977, 551. Az embertani anyag éppen az ellenkezőjét mutatja, tehát a homlokot szo
rították hátra! A kérdésre visszatérünk a hún-kori torzított koponyák kérdéskörénél.

32 Mandelstam 1975, 211-212.
33 Kr. sz. e. 247-ben Arszak lázadása. Jó összefoglalás: Anna Swiderkowna, A hellenizmus kultúrája Nagy Sándortól Au- 

gustusig. Európa nagy korszakai Görögország. Fordította: Murányi Beatrix Budapest, Gondolat. 1981.
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Szogdiana és a kusán birodalom, amely Kr. sz. előtti első évszázadban jött létre. Talán a massza- 
géták népe volt a fő erő, mindenesetre a szaka és a baktriai tokhár népeket egyesítették. A pénzei
ken görög feliratok vannak, ám ez a hellenizmus következménye! Az első király Kujala Kapha (I. 
Kadphiszész), a legismertebb azonban Kaniska34 (talán Kr. sz. után 78-tól uralkodott), aki meghó
dította Indiát és a fővárosát is Sogdianaból Indiába helyezte át. Hatalmas öntöző rendszereket épí
tettek, új városokat alapítottak, fellendült a pénzforgalom, fejlett írásuk volt (arameus alapú és gö
rög), kezdett tért hódítani a buddhizmus,35 noha a szkíta-szakák és a kusánok eredeti vallása nyil
vánvalóan sem a buddhizmus, sem a zoroasztrizmus nem lehetett. Az a tény, hogy a masszagéták a 
Nap-Istent imádták36 arra mutat, hogy az ősi vallásukat cserélték fel a buddhizmusra.37 Az egyik fő 
központ Termez (Kara-Tepe) volt.38)

Mielőtt a belső-ázsiai régészeti emlékeket megvizsgálnánk, szükséges kitérnünk az Amu-Darja 
(Oxus) és a Szír-Darja (Jaxartés) vidékére, illetve az attól keletre -  Afganisztántól északkeletre -  
fekvő Fergana jellemzésére. A Ferganai völgy Taskenttől délre-délkeletre húzódik, az Isszik-kur- 
gántól délnyugatra,Tillia Tepétől északra. Fergánától délre a hatalmas Pámir, észak-keletre a Tien- 
sán emelkedik. A völgy eléri észak-keleten a Talasz és a Csu folyók völgyét. Az ókori szerzők kö
zül először Arisztotelész beszél erről a vidékről a „Meterológia” c. művében, mondván: a Parna- 
szósz hegyéről folyik, egyebek mellett, a Baktr, a Khoaszp és az Araksz folyó, ez utóbbi pedig a 
Meótiszi-tóba ömlő Tanaida folyó mellékága. Már volt szó arról, hogy a Kaszpi-tó azonosítása a 
Meótiszi tóval, illetve a Tanais azonosítása a Szír-Darjával nem csekély jelentősséggel bír a ma
gyar őstörténet szempontjából! Nem lehet véletlen, hogy Sztrábón többször is elismétli ezt, noha 
hamis hadicselnek nevezi egy helyütt „...a Kaszpi-tengert Hürkániai-tengernek is nevezik. Ez tulaj
donképpen öböl, amely az Ókeánoszból nyúlik dél felé... az Oxus folyó torkolatáig a távolság 4800 
sztádion, onnan pedig a Jaxartészig 2400.”

„Azért, hogy úgy lássák, mintha Nagy Sándor ezeken a részeken is uralkodott volna, ezért egy
befogták a Tanaist magába vevő Maiótisz tavat és a Kaszpi-tengert s ez utóbbit is tónak nevezték 
és mondották, hogy a kettő összekötésben van (!) egymással s az egyik része a másiknak. Polyklei- 
tosz szerint a Jaxartész neve volt Tanaisz s ez a Kaszpi-tóba ömlött”39.

Plinius szerint a Jaxartészt a szkíták Szilisznek nevezték, de a Tanais megnevezés is erre 
vonatkozott.40 Arrianósz, majd az ő nyomán Q. R. Curtius tétovázás nélkül állítja: a Jaxartész volt 
a Tanaisz és az a folyó a Hürkán-tengerbe ömlik,41 illetve, hogy a dahák, a korezmiek és a szaka
szkíták a Tanaisz folyón túl laknak.42 Plutarhósz elmeséli, hogy Nagy Sándor eljutott a Jaxartészig 
és ott megütközött a Tanaidon túl lakó szkítákkal.43 Mindezt megerősíti C. I. Solinus, ám a legrész
letesebben Ptolemaiosz jellemzi a Jaxartész vidékét, megadva még a földrajzi koordinátákat is. Az

34 Lehetséges, hogy a mi Kanizsa helynevünket helyénvalóbb volna a kusán Kaniska-ból „levezetni”, mint a szláv knyáz- 
kenéz-ből, amelyhez láthatólag semmi köze sincs. Vö. Kiss Lajos, Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, -  Aka
démiai Kiadó. 1978, 445. -  Kniezsa István, A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I-II. Budapest, Akadémiai Kiadó. 
1955, 262, 262-263. nem említi meg a Kanizsa szót a kenéz-nél sem!

35 Jól használható összefoglalás: Világtörténet tíz kötetben. Szerk. Sz. L. Utcsenko, D. L. Kallisztov, A. I. Pavlovszkaja, V. 
V. Sztruve. II. kötet. Budapest, Kossuth. 1962, 216-235., 684-688., 766-767.

36 Strabon, Geographiká. Budapest, 1977, 544.
37 Harmatta János, Vallások és vallásos élet a kusána királyságban. Antik Tanulmányok 37 ( 1993) 122-139.
38 Sztaviszkij 1976, 44.
39 Sztrábón XI. 7. 4., XI. 11.2., 4.
40 Plinius, Historiae Naturalis. VI. 49. 50.
41 Arrianos, III. 30.7.
42 Curtius VIL 4.6.
43 Plutarchos, Alexandras. X., V.
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mindenesetre nyilvánvaló, hogy a Szír-Darja folyó mellékén éltek a Kr. sz. előtti VI. századtól a 
keleti szkíták, a szakák, és nemcsak Alma-Ata környéke (Isszik-kurgán) volt a földjük, hanem Fer
gana is.44 45 Jelenleg még mindig eléggé hiányosak az adataink a Kr. sz. előtti VII-III századra vonat
kozóan,43 az azonban erősen feltehető, hogy a Kr. sz e. II. században itt sokszor szereplő szaka-jüe- 
csik elődei itt éltek évszázadokkal korábban is. Ezt bizonyítja a kajrak-kumovi és az ejlatánai szkí
ta telep, amelyek egyértelműen az uszun-szakákhoz köthetők s ezek a települések azt is 
bizonyítják, hogy a közép-ázsiai szkíták már igen korán megtelepedett s részben földet is művelő 
nép volt.46 Fergána különösen erős hangsúlyt kap a Kr. sz. előtti II. században, amikor is a belső
ázsiai hunok (hiungnuk) támadásai következtében ez a terület a kínai diplomácia látókörébe ke
rül.47 A szkíta korszak régészeti leletei közül kiemelkednek a bronz üstök és a padmalyos-fülkés 
(katakombás) sírok. A bronz üstök egy évezreden át szkíta-szarmata-hun népesség egyik „vezérle
lete”, a padmalyos-fülkés temetkezési forma pedig töretlenül tovább él a VI. századtól a Kr. sz. 
utáni VIII. századig!48

Fergának kiemelkedően fontos szerepe lesz a későbbi korokban (hunok, heftaliták, kidariták, 
türkök), ám azt már most hangsúlyoznunk kell, hogy Fergána embertani anyaga egyértelműen azt 
bizonyítja, hogy a lakosság döntő része a Kr. sz. e. VII. századtól rövidfejű europid (a hosszúfejű 
europid alig több, mint 5-10%), a mongoloid elem pedig egészen jelentéktelen! A mongoloid ele
mek mind Közép-Ázsiában, mind a Tien-sánban, mind Szemirecsjében csak 1200 után kerülnek 
túlsúlyba! A szkíta-szaka népek nyelvi eltörökösödése egyáltalán nem volt kapcsolatban a 
mongolosodással. Más kérdés: milyen nyelvűek voltak a szakák? Kelet-irániak? Lehet, de nem bi
zonyított.49

44 Az ókori szerzők Parikania-nak (másutt, pl. P. Mela-nál: pariani) is nevezték. Mindenre lásd Gorbunova 1976, 26-30. A 
parian szót egyesek az avesztai parika=hetéra, szép nő szóval vetik egybe. Többen elvetik, hogy Parikania azonos volna 
Fergánával. A kínai forrrások Fergánát Davany-nak, majd az V. század után Po-lona-nak hívták.

45 Litvinszkij 1976, 49 skk.
46 Figyelemre méltó, hogy a -vara végződésű helynevek mennyire egybecsengenek a magyar vára szóval. Eredeti jelentése 

a szónak: kerítés, udvar, erőd, azaz vár! Lásd: Litvinszkij 1976, 53.
47 Csian Kien (Csang Kien vagy Csang Csien) i.e. 139-ben bejárta ezt a vidéket és alapos leírást adott. Később tárgyaljuk. 

-  A kínai nevek magyar leírására lásd: Csongor Barnabás és Ferenczy Mária, A kínai nevek és szavak magyar átírása. 
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1993.

48 I. I. Marcsenkó, A kubány-vidéki szarmaták katakombái. Studia Archaeologica I. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 
Szeged 1995, 303-324. -  Lórinczy Gábor, Fülkesírok a szegvár-oromdűlői kora-avar kori temetőből, uitt 399-416. -  Ju
hász Irén, Fülkesíros temetkezések Békés megyében, uitt 417-452.

49 A szaka-uszonok embertani jellemvonásai nagymértékben megegyeznek a szarmatákéival, akikben Tóth Tibor éppen a 
magyarok elődeit véli látni. Az europid elemek túlsúlyára és a mongoloidok jelentéktelen szerepére lásd: Iszmagulov, 
1962, 186.
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24. kép: Kaniska kusán nagykirály szobortöredéke. 23/d. kép: Tillia Tepe, díszes tőrök 4. sírból. (Szari- 
(Mandelstam 1975, 137., 61. kép) anidi 1989, 95., 33. kép)
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Az ázsiai szkíta kultúra

Fergánától észak-keletre már az Altáj és a Száján bércei magasodnak, északabbra Dél-Szibéria 
sztyeppéi, a minuszinszki medence, a Jenyiszej felső folyása mentén (egyébként itt folyik a Kárá
szuk folyó, amelyről a bronzkori kultúra a nevét kapta). A minuszinszki medencétől délre helyez
kedik el a tuvai medence, amelyet az Altájtól és a minuszinszki medencétől a Száján hegyvonu
latai választanak el. Ennek, a rézben különösen gazdag vidéknek a népessége, amelyet a Kr. sz. 
előtti V. században a kínaiak kien-kunoknak neveztek, elsősorban állattenyésztéssel (juh és szar
vasmarha) foglalkozott, az andronovói és a Karaszuk-kultúra gazdag emlékanyaga maradt fenn. 
Az andronovói és a karaszuki kultúra népességét semmi sem kapcsolja a korábbi afanaszjevói 
népességhez, tehát ide, Dél-Szibériába délnyugat felől egy új népesség érkezett.1 A fejlett állatáb
rázoló művészet, a csodálatos szarvasos kövek2 és az ún. ujuki kultúra3 egyértelművé teszi, hogy a 
tuvai népesség szkíta-szaka volt,4 jellegzetes temetkezési formával: földhalmokkal és köves kurgá- 
nokkal. A Tuvai-medencében 1971-1974 között feltárt Arzsan-i kurgán5 hatalmas sírépítménye (i. 
e. VIII-VII. század) előkelő temetkezésre mutat. Sajátságos, hogy sem Tuvában, sem az Altájban 
nem jellemző az emberáldozat, amely pedig ekkoriban Kínában is általános volt.6 Érdekességként 
említem meg, hogy itt található Túrán helység is, amelyről a Turáni-alföldet elnevezték. A leletek 
közül számunkra kivált fontosak a bronz tükrök, az öntött bronz üstök, amelyek a Kr. sz. e. 
VlII.század elején jelentek meg s talán igaza van Cslénovának, elsősorban mezopotámiai hatásra. 
A bronz üstök többsége (75 db) a Minuszinszki-medencében került elő, kisebb részben az Ordosz- 
vidékén, Mongóliában, a Bajkálon túli területen, Túvában, Délnyugat-Szibériában és a Kárpát
medencében, valamint a Moldvában.7 Zömük a V-III. századból való. Az üstök rendeltetését 
illetően nagy jelentőségűek a dél-szibériai sziklarajzok (Kizol-Kaja, Bojárszkája, Csornüj Újusz). 
A Bojárszkája piszannyicán8 17 üst rajza látható. Figyelembe véve a szarmata- és a hún-

1 Makszimenkov 1975, 48-49.
2 Volkov-Novgorodova 1975, 78-84. Több, mint 500 példány ismert a tuvai medencéből, Mongóliából és a Bajkálon túli 

vidékről.
3 Mannaj-Ool 1970. -  Küszlaszov 1979, 32-78.
4 Devlet 1975, 119-127.
5 Szorokin 1978, 172-173.
6 Henri Maspero, Az ókori Kína. Budapest, Gondolat. Fordította: Csongor Barnabás. 1978, 246: 641-ben egy herceget ál

doztak fel. Más adatok azonban tucatnyi, sőt több száz ember megöléséről és eltemetéséről szólnak.
7 Bokovenkó 1981, 42-52.
8 A bronz üstöket feldolgozta Érdy Miklós (New York) is: Manichaeans, Nestorians, or Bird Costumed Humans in their 

Relation to Hunnic Type Cauldrons in Rock Carvings of the Yenisei Valley. Eurasian Studies Yearbook 68 (1996) 45-95.
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25/a. kép: Az üstök elterjedéi térképe. (Bokovenkó 1981.)

kori üstöket, számunkra rendkívüli jelentőségük van. Hasonlóképpen fontosak a szarvas-ábrázolá- 
sos fegyverek és a lószerszámok.9

Ez a kultúra a Fekete-tenger északi vidékétől a Bajkál-tóig, Mongóliáig, és Észak-Kínáig egy
séges. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a kultúrát létrehozó és hordozó népesség is egy nyel
vű és egy rassztípusú lett volna. Korántsem. Számolnunk kell a kölcsönös hatásokkal, a kereskede
lemmel, de az bizonyosnak látszik, hogy a Kr. sz. előtti VII. századtól létrejött szkíta kultúrában 
kell keresnünk mind a párthus, mind a kusán, mind a török, mind pedig a magyar népesség előde
i t  A tuvai népességnek különösen erős kapcsolatai voltak az Altáj-hegység szkíta lakosságával.

Az Altáj-hegységben az első leletek még Nagy Péter cár idejében a XVIII. században kerültek 
elő (övcsatok, nyakékek). Később 1793 és 1830 között P. K. Frolov is sok tárgyat összegyűjtött. 
Módszeres régészeti kutatások azonban csak 1865-ben kezdődtek el, elsőként V. V. Radlov Katan- 
dában és Béreliben végzett ásatásokat. 1927-ben M. Grjáznov, majd 1929-ben és 1947-1949 között 
Pazyrikben folytak nagyszabású régészeti kutatások Sz.I. Rugyenkó vezetésével.10 Rugyenkó 
1950-ben Basadárban, majd 1954-ben Tujektában dolgozott, igen jelentős eredménnyel.

Az altáji régészeti emlékek az ún. majemiri kultúrába tartoznak. A leghíresebb lelőhelyek: Pa- 
zyrik, ahol öt halomsírt tárt fel Grjáznov és Rugyenkó. Keletebbre, Basadárban kettőt, Katandá- 
ban, Béreliben és Sibében egyet-egyet tártak fel.

Pazyrikben a kurgánok a Nagy Ulagan folyó jobb partján sorakoztak. A kurgánok átmérője ál
talában 50 m, magassága átlag 2 m volt. A kurgán kőhalma alatt középen helyezkedett el a négyze
tes sírgödör, a sírmélység 4 m volt. Itt építették meg megmunkált gerendákból a 9-24 nm-es sír
kamrát, amelynek magassága 120-200 cm volt. Nem ritkán 300 gerendát is felhasználtak. Padlóját 
vastag, lomblevelű gyalult deszkából építették meg. A kettős falú sírkamra tetején teafacserjék is 
voltak. A kettős falnak fontos szerepe volt abban, hogy itt, az örök jég hazájában, minden szerves 
anyag tökéletesen megmaradt! A sírrabláskor ugyanis a feltört sírkamrába betört a víz s az 
hamarosan megfagyott.11 A sírkamra falát és padlóját színes nemez és gyapjú szőnyegek borították.

9 Vajnstein 1974, 11-40.
10 Kiszeljov 1949, 198-216. -  Rugyenkó 1951, 113-142. -  Rugyenkó 1960. -  Grjáznov 1958.
11 Olvasható olyan vélemény is, hogy „a kettős falban a szabadon maradt helyeket jéggel hordták tele, úgyhogy maga a sír 

is befagyott.” Világtörténet. II. Budapest 1962. 180.
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26/a. kép: A tujektai kurgán metszetrajza. (Rugyenkó 1960, 100., 54. 
kép)

25/b. kép: Az üst haználata a Tuc- 
köli sziklarajzon. (Küzla- 
szov 1990, 263., 3. kép)

Majd mindez eszünkbe jut Attila 
nyári palotájának jellemzésekor.
Az egyik sírkamrában csodálato
san faragott lábú (tigris és lúd 
ábrázolásokkal) asztal is volt, te
hát ismerték a „szoba-berendezé
seket” is. A sírkamra a halott há
za, tehát nyilvánvalóan az élők 
háza is ilyen volt! Ez nagyon
fontos számunkra a jurta-elmélet miatt! Rendszerint a sírkamra déli oldalán állt a fatörzsből kivájt 
fakoporsó, hossza elérte az 5 métert is, átmérője meghaladta az egy métert. A fa koporsó oldalát 
(például Basadárban) gyönyörű állatábrázolások díszítették, tetejét bőrből kivágott kakas és 
szarvas figurák borították be. A pazyriki 2. és 5. kurgánba férfit, az 1. és 4. kurgánba asszonyt 
temettek. Ám valamennyi kurgánt még annak idején (i.e. V-III. század) kirabolták! Csak a pazyri
ki 2. kurgán sírkamrája maradt csaknem érintetlen a lósírok helyénél. Ezért itt maradtak meg leg
épebben a lószerszámok. Az egykori gazdagságra csak a maradványokból tudunk következtetni. A 
gerendákból ácsolt boronafalakba számos bronz szög volt beverve, amelyeken -  nyilvánvalóan -  
mellékletek függtek. Mielőtt a mesterségesen is mummifikált emberi holttestek12 jellemzésére tér
nék rá, (amelyek ráadásul még meg is fagytak!), a sírkamrákban talált lovakkal foglalkozunk.13 Az 
első pazyriki sírban tíz aranysárga és pej paripa hullája volt, gyönyörűen felszerszámozva. A többi 
sírban 14, 16, sőt 22 ló maradványa volt. A legkisebb ló-áldozatnál sem volt a leölt lovak száma 
kevesebb 5-7-nél. Az ún. mongol kis lovacskákra egyáltalán nem hasonlító magas növésű, erős há
taslovak Fergánából, Baktriából vagy Iránból származtak! Nagyon érdekes, hogy az áldozati lova
kat a sírban, éppen úgy, mint 1400 év múlva a magyar sírokban is, egy hegyes csákánnyal verték 
homlokon, a koponyán ott tátongtak a lyukak. Ezeknek a gyönyörű versenylovaknak a fülében tu
lajdonjegyek (vágások) voltak, tehát a.) magántulajdonban voltak, b.) nem az eltemetetté volt vala
mennyi, mert más és más jegyek voltak a lovakon (vagy csak különböző lókereskedőktől vásárolt 
paripák voltak).14 Az ilyen paripáknak az ókorban is nagy értéke volt, tehát nem akárkik voltak a

12 Sajátságos mumifikálási mód jelei figyelhetők meg az Altájban. A halott csontjaiból fúrt lyukak segítségével szívatták 
ki a velőt és ezután töltötték fel konzerváló anyagokkal. Lásd Rugyenkó 1960, CXIV-CXV. tábla.

13 A ló rendkívül fontos szerepére lásd Kubarjov 1981, 84-95. V. B. Kovalevszkája 1977.
14 Grjáznov 1937.
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pazyriki halottak. A lovak gyomrában (egyébként a szőrük, bőrük, mindenük megmaradt!) zabot 
és más nemes takarmányt találtak, amely egyértelműen istállózó tartást mutat és persze földműve
lést és állandó megtelepedést. Az ún. nomád-elméletnek egyébként maguk a temetők is tökéletesen 
ellentmondanak. Miért létesítettek volna gondosan ápolt nagy temetőket, ha ezer km-ekre elkóbo
roltak volna? A lószerszámok közül vas zablája volt 9 lónak, bronz zablája pedig egynek. Az ol
dalpálcák azonban fából készültek, bámulatos faragási technikával. Az ásató orosz régészek úgy 
vélték, hogy ez a magas kultúra nyugatról, a nyugatabbra élő Fekete-tengeri szkítáktól érkezett ide, 
én azonban ezt a nézetet nem osztom. Majd látni fogjuk, mind oda, mind ide, délről érkezett a 
szkíta művészet. (A sztálinizmus idején ezt pánbabilónizmusnak nevezték.) A lovak nyerge külön 
figyelmet érdemel. Egyrészt azért, mert szerkezetében közel áll a hűn nyereghez, de távolabb az 
avar és a magyar ún. oldaldeszkás fanyergektől. A pazyriki nyergek lényegében két szarvasszőrrel 
vagy fűvel kitömött, összevarrt párnákból állnak, amelyet heveder nem rögzített. így nyilvánvaló
an sem elülső, sem hátsó kápájuk nem volt. Basadárban és Tujekában azonban volt a nyergeknek 
keskeny ívelt kápájuk, ezeken függtek az elülső és hátsó igen díszes nyeregtartók, többek között 
turul-ábrázolásokkal díszítve. A piros nemezre ráapplikálták a fából kifaragott és vékony aranyle
mezzel borított turulokat. Másutt a nemezre bőrből kivágott turulok kerültek. A nyerget a szügyelő 
szíjazata és a farhám tartotta meg.

Láttuk, hogy nyerge sem az asszíroknak, sem a perzsáknak, sem a görögöknek nem volt. Ez a 
szkíták nagy találmánya! Ekkor azonban még nem találták fel hozzá a kengyelt.14 15'” A kengyel a hú- 
nok találmánya (Kr. sz. e. II. század!) A nyeregtartók rendkívül gazdag díszítése külön figyelmet 
érdemel. Rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy a lovakat a sírban szarvasnak maszkírozták, 
azaz szarvassá változtatták. Miért tették ezt? Mert ők a szarvas népe (vö. csodaszarvas-mondák!). 
És nemcsak Pazyrikban (1. kurgán), hanem Katandában is. Mind a szarvas, mind a hal, mind az ál- 
latküzdelmi jelenetek urartui és mezopotámiai (asszír) eredetűek, tehát túl a szellemi tartalmon, 
jelzői az eredetnek is. A lovakon kívül elhelyeztek a sírban egy négy lovas hintót (Pazyrik 5. kur
gán), 150 cm magas, 34 küllős, kerékagyas négy kerékkel, amely azonban kizárólag fából és bőr
szíjból készült, fém nélkül! Mindegyik sírban volt telekerekes, egyszerűbb, némelykor saroglyás 
szekér, egy esetben pedig (1. kurgán) ökröknek való járom. A rendkívül nagyszámú lóállományt 
nemcsak a sírok mutatják, hanem egykori kínai források is megemlítik, hogy a szkíta-szakáknak (s 
itt nem a fejedelmekre gondoltak), rendesen 4-5 ezer lóból álló méneseik voltak.

Az eltemetett személyek embertanilag europidok, azt mutatják az emberábrázolások is. A haj
viseletükre jellemző, hogy a fejüket borotválták, a férfiak a nyakszírt felett hagytak meg egy var- 
kocsot, az asszonyok a fejtetőn nagy fonatokat. A férfiak testén épen maradtak a tetoválások (Pa
zyrik, 2. kurgán).13 A férfiak felső ruhájának fő darabja a selyem béléses prémes nemez kaftán (3. 
kurgán), amelyet öv fogott össze. Kínai és helyi készítésű selyem-anyag nagy számban maradt 
meg. A Kínával fennállt szoros kapcsolatok jelzői a kínai tükrök és a lakkozott edények. Fejükön 
csúcsos, füles sapkát viseltek. A kaftán alatt térdig érő szövet ing (2. kurgán)16, térden felül érő, vé
kony nemez harisnya. Az asszonyoknak is hosszú ujjas kaftánja volt, fehér vagy vidraprémes sze
géllyel, de volt olyan felsőruha is, amelyet gepárdprémmel díszítettek. Gepárd pedig csak a Kász- 
pi-tó és az Aral-tó között élt akkoriban, valamint Iránban. A pazyriki 1. számú kurgánban két leo

14/a Küzlaszov 1973.
15 Szorokin 1978, 184: arra gondolt a tetoválások alapján, hogy a pazyriki 2. kurgánban talán sámánt temettek el.
16 Mivel az ábrázolásokon általában a rövid, mellrészen ékalakban kivágott kaftán alatt ing nem látható, feltételezik, hogy 

a szöveting csak a legelőkelőbbek kiváltsága volt.
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párdbőr díszítmény volt, noha az Altájban leopárd nem élt, csak tigris és párduc.17 A leopárd bőrét, 
prémjét Tarbagatájból vagy Zajszánból kellett importálni. Az altájiak, akárcsak a Fekete-tenger-vi- 
dékiek szűk és díszes nemez nadrágot viseltek, amelyet színes bőr rátétekkel és nemesfém díszít
ményekkel ékesítettek, olyasformán mint a székelyek a harisnyájukat.A férfiak térden felül érő 
csizmát, az asszonyok félmagas szárú bőrcsizmát hordtak, amelynek a szára is díszített volt (török
ülésben ültek!), mégpedig lótuszmintával. A csizmaszár szegélye gyöngyös díszítésű volt. Bár női 
nadrág nem került elő az Altájban, biztosra vehető, hogy a fehérnép is szűk nadrágot viselt. A női 
magas és csúcsos fejdíszek mellett baslik-szerű sapkák is megmaradtak. A pazyriki 5. számú kur- 
gánban azonban egy nagyon különös fejfedő került elő: fából kifaragott és aranyozott koronácska 
ékesítette a füles baslikot! Az egyéb mellékletek közül kiemelkedőek még a kínai tükrök, gyöngy
sorok. Feltűnő, hogy a férfi sírokban egyáltalán nem fordul elő íj! Csontból esztergált nyílhegy és 
nyílvessző is igen kevés. Miért vajon? Az ábrázolásokon pedig kitünően láthatók az íjak. Egyálta
lán: a fegyvereket nemigen temették el.Csak a tujektai kurgánban találtak egy fatokban lévő, ezüst 
veretes vas tőrt (akinakész). Még azokat a harci csákányokat sem tették a sírba, amelyekkel fejbe
verték az áldozati lovakat.

Az altáji szkíták ábrázolóművészetével majd az európai emlékei után foglalkozunk.

26/b. kép: Fából kifaragott turul a nyeregkápáról.
A basadiri 2. számú kurgánból. (Rügyen- 27. kép: Pazyrik, 1. kurgán, a ló szarvasmaszkja. 
kó 1960, 286., 145. kép) (Kiszeljov 1951, XXXIII. tábla 3.)

17 Minden jelenkori, méltatlan és többnyire alaptalan gúnyolódás ellenére, Horvát István egyáltalán nem véletlenül 
foglalkozott a párcusbórös viseletűnkkel: A Párdutzbőrről, mint hajdani Magyar Vitézi Ékességről. Tudományos 
Gyűjtemény 21 (1837) I. 3-12. Atilla vitézei is párducbőrös kaftánt viseltek, amiként a besenyők is (pelles pardorum 
purpureas).
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28/a-c. kép: Szarvasos kövek Túvából. (Cslenova 1962, 31., 6. kép)
28/d-e. kép:Uskijn-uveri szarvasos kövek. (Vajnstein 1974, 28., 19-20. kép -  Mannaj-Ól 1970, 25., 2. kép -  

Volkov-Novgorodova 1975, 82-83., 2-3. kép)
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29/a. kép: Az ún. mongol jurta. (Vajnstein 1974, 110., 74. kép)

29/b. kép: A pazyriki 5. sz. kurgán szőnyegének egyik f i
gurája. (Rugyenkó 1968, 46., 34. kép)

29/c. kép: Tetovált férfitest a pazyriki 2. sz. kur- 29/d. kép: A pazyriki 5. sz. kurgán szőnyegének jávor- 
gánból. (Rugyenkó 1968, 25., 11. kép) szarvasa. (Rugyenkó 1960, 309., 158. kép)
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30/b. kép: Nemez csizma.
30/d. kép: Nemez csizma a basadári 2. sz■ kur- 
gánból. (Rugyenkó 1960, 52., 29. kép)
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30/e. kép: Faragott férfi fejek a pazyriki 1. sz■ kurgánból. (Grjáznov 1958, 12. kép)
30/f. kép: A pazyriki 5. sz. kurgátt nemez szőnyegének kentaur figurája. (Grjáznov 1968, 63., 51. kép és

1958, 55. kép)
30/g. kép: A pazyriki 5. sz. kurgán nemez szőnyegének istenalakja. (Rugyenkó 1968, 58., 47. kép és Grjáz

nov 1958, 56. kép)
30/h. kép: A pazyriki 5. sz. kurgán nemez szőnyegének lovas figurája. (Rugyenkó 1960, 299., 152. kép és 

1968, 60-61., 50. kép-Grjáznov 1958.)
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33. kép: Üst-típusok, sziklarajzok: 1. Kizil Kaján, 2. Bojárszkaja piszányíca, 3. Csornüj Ujusz, 4. Kizik Tah, 
5-6. Nyényi-patak mente. (Bokovenkó 1981,44-45, 48., 1. és 3. kép)
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34. kép: Nagy Sándor hódító útja. (Swiderkowna 1981, térkép)
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35/a. kép: A vorozsenyi Csasztiije kurgán ezüst edénye. (Rübakov 1979, 119.)

35/b. kép: A Gajmanova mogila ezüst csészéje. (Csemyenkó 1981, 85., 63. kép)
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A királyi szkíták emlékei

36. kép: A Tolsztoja mogila déli lósírjából vere
tek. (Mozolevszkij 1972, 277.)

Azt a történészt, akinek az általa vizsgált ko
rokról, népekről és eseményekről nincsen ún. re
konstrukciós képe, én csak históriai kézművesnek 
nevezem, aki lehet ugyan nagyon hasznos ember, 
sok fontos részlet-adat feltárója, ám történelmet 
soha nem lesz képes írni. Nyilvánvaló, hogy a 
múlt feltámasztásához, a nagy ismeretanyagon kí
vül elsősorban alkotó képzeletre van szükség, hi
szen aki nem „érzi” a múltat, az hitelesen nem is 
tud beszélni róla. Ugyanakkor azt is el kell ismer
ni, sőt nyomatékosan hangsúlyozandó, hogy az al
kotó fantázia elragadhatja a legtehetségesebb kuta
tót is, gyakran tévútra kerülhetünk, sokszor rossz 
irányba terelhetjük a kutatásokat. Ezt a veszélyt 
azonban érdemes vállalni, mivel a hibák kijavítha
tok, ám a száraz adatok önmagukban semmit sem 
érnek.

Az eddigiek során azt a folyamatot kívántam 
bemutatni és jellemezni, amely több, mint tízezer 
évvel ezelőtt indult el, amikor még önálló népes
ségeket nem lehetett elkülöníteni, mégis ezidőben 
teremtődtek meg az évezredekkel későbbi fejlemé
nyek előfeltételei. Úgy vélem, hogy a Kr. sz. előtti
IV. évezred végén (vagy még korábban) észak
kelet felől megindult egy népmozgás dél felé, a 
Tigris és az Euphratész folyamok közti területek
re, ahol kialakultak a sumér városállamok. Az ide 
vándorló nép ősi ragozó nyelvet beszélt és nem 
szémita embertani típusokat képviselt. A II. évez
red derekától az új akkád hódítók elől a mezopotá
miai őslakosság egy része visszamenekült északra, 
mégpedig három irányban: a.) északnyugat felé 
(Anatólia), b.) észak felé (Transkaukázia) és c.)
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észak-kelet felé (Kászpi-tó és az attól keletre, dél
keletre fekvő területek). Ezek a népek hozták létre 
a hatti, a hurri, az urarturi, a mannai, a méd, a szkí
ta-szaka, a hűn, az avar és a török kultúrákat.

A szkíta-szaka népek ősi földje, jelen ismerete
ink szerint, Közép-Ázsiában volt, ahonnan nagy 
hadjárataikat is vezették, elsősorban dél-nyugati és 
déli irányban. Ugyanakkor a szkíta-szaka népek 
még a Kr. sz. előtti VIII-VII. században elindultak 
észak-kelet felé is, birtokba véve a Turáni-felföl- 
det, az Oxus és a Jaxartész vidékét, Fergánát, az 
Altájt, a Tuvai-medencét, a Minuszinszki-meden- 
cét és a Jenyiszej belső folyásvidékét, azaz Dél- 
Szibériát. A kutatók egy része úgy vélekedik, hogy 
a közép-ázsiai szkíta kultúra megteremtői nyugat 
felől, a Fekete-tenger északi partjáról, illetve a 
Kaukázus északi oldaláról érkeztek ide, magam 
azonban ezt a nézetet nem tudom elfogadni.1 Maga 
Hérodotosz is határozottan azt állítja, hogy „az 
Ázsiában lakó nomád szkíták a masszagétáktól há
borúra kényszerítve, az Arax (helyesen: Oxus, 
azaz az Amu-Darja) folyamon átkeltek és Kimmé- 
ria földjére vándoroltak.”2 Hérodotosz hangsúlyoz
za, hogy a Fekete-tenger partjain korábban a kim- 
merek laktak,3 akiket a szkíták űztek el. Mind a 
kimmereket, mind a szkítákat az Ószövetség köny
vei is említik,4 5 a kimmereket gimirri-gómer néven, ^®Р: ^  novorozanovkai szkíta harcos, rekon- 
a szkítákat askenáz néven.3 (A kimmerek egyéb- £ * * * " •  (Csernyenkó 1981- 136’ 95'
ként az első kelet-európai nép, amelynek ismerjük v
a nevét. Ógrúz nyelven gmiri a nevük, amely „hőst” jelent.6) A perzsák szakáknak nevezték a szkí
tákat, a babiloni szövegek umman-manda néven szerepeltetik ezt a népet, de ismert a szkolot név

1 Az orosz és kazah régészek közül nem egy hasonló véleményen van. Pl. Iszmagulov 1988, 29-47. -  Meljukova 1991, 3- 
10. -  Grjáznov 1980. -  Cslénova-Kubarjov 1990, 46-55.

2 Hérodotosz IV. 11. -  Magyarul: Hérodotosz történeti könyvei. I-H. Fordította Geréb József. Görög és latin remekírók so
rozat. Budapest, MTA. 1892-1893. II. 12. -  Scythas nomades Asiam incolentes. G. Dindorfius, Herodoti Historiarum libri 
IX. Parisiis, 1844, 185. Kétségtelen, hogy Hérodotosz más eredetmondákat is elmesél, amelyek ismertek voltak a szkíták 
körében, mint például Heraklész három fiának: Agathürszosznak, Gelonosznak és Szkütésznek a története: íj, öv, csésze. 
A Vorozseny melletti Császtüje kurgán ezüst edénye (i. e. IV. század) minden bizonnyal azt a jelenetet ábrázolja, amikor 
Szkűtész átveszi testvéreitől a nevezetes íjat. Lásd: Rübakov 1979, 119. -  B. N. Grakov, Die Scythen. Berlin 1978, 138. -  
Vö. Kuznyecova 1988, 17-23. -  Vö. Kazanov 1975, 74-92.

3 Hérodotosz I. 15., IV. 1.
4 Bakay Kornél, Feltárul a múlt? A múlt jövője. Budapest, Múzsák. 1989, 14-15.
5 A teremtés könyve. 10. 4. Biblia. Budapest, Szent István Társulat. 1976, 23. Különös, hogy ma a jiddis nyelven beszélő 

kelet-európai zsidókat nevezik askezáznak! Vö. Burchard Brentjes, Die Welt vor Mohammed. Leipzig 1978, 84. Ezt 
„népszerűsítette” Arthur Koestler is. Arthur Koestler, A tizenharmadik törzs. A kazár birodalom és öröksége. Eger, Kaba
la Kft. 1990.

6 V. j. Murzin, Kimmerier und Scythen. In: Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine. Hrsg. Renate Rolle, Michael Mül
ler-Wille und Kurt Schietzel. Archäologisches Landesmuseum, Schleswig. 1980, 57. -  A kimmerek hagyatékaként több, 
mint 200 leletegyüttes ismert a Fekete-tenger északi vidékein, a Don és a Dnyeper partjain.
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38/a. kép: A ziwiyei arany övveret kiterített rajza. (Szmimov 1968, 120., 5. kép)
38/b. kép: A melgunovi és a kelermeszi kardok markolata. (Csemyenkó 1980, 10., 5. kép)

is. Bár egészen pontos írott forrásadatokkal nem rendelkezünk, mégis biztos alapnak látszik, hogy 
a szkíták Kr. sz. előtt 673-ban az asszír király, Asarhaddon (680-669) szövetségeseiként már 
Médiában hadakoztak, vezérük Ispakai volt. Ismerjük egyik királyuk nevét is (Prothotüész vagy 
Partatua vagy Barta-tua), akinek fiát Madüésznek hívták.7 Hérodotosz erről a hadjáratról így szá
molt be: „...egy szkíta sereg jött, amelyet Prothotüész fia, Madüész szkíta király vezetett... a 
szkíták sokkal nagyobb úton kerültek ide, jobb oldalon hagyva a Kaukázus hegyet.” „A szkíták 28 
évig uralkodtak Ázsiában.”8 Általában ezt a forrásadatot úgy értelmezik, hogy a szkíták már ekkor

7 Nem lehet-e igaza gr. Kuun Gézának, aki a Madü-ész névben a madi-art vélte látni. „Herodot szerint a Medeába betörő 
szkythák királyát Madües-nek nevezték, amely összetett névnek előrésze egyezik a madsar név előrészével.” Ethno- 
graphia 7 ( 1897) 235.

8 Hérodotosz I. 103-104., IV. 1.
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39/a. kép: Az alexandronopóli kurgán. (Artamonov 1966,1. tábla)
39/b. kép: A csertomlyki kurgán metszetrajza. (Rolle, Ukrajna. 1975., 6. kép)

a Kaukázus északi oldalán, a Kubán folyó vidékén laktak, s onnan indultak dél felé. Van azonban 
olyan régészeti bizonyíték, amely lehetővé teszi annak feltételezését, hogy a szkíták Urartu terüle
tén vagy attól délre már sokkal korábban megtelepedtek.

Az Urmia-tótól délre, Szakkiz (talán a szaka szóból?) városkától keletre 42 km-re, 1947-ben, 
egy hatalmas felhőszakadás után a parasztok a romok között egy bronz kádat leltek, benne pedig 
csodálatos arany tárgyakat. Szakkiz nem messze fekszik az asszír Haszanlu-tól és mellette terül el 
Ziwiye falu, ahonnan ez a leletegyüttes a nevét kapta. A megtalált arany és drágakövekkel díszített 
tárgyak javarészét ellopták, majd később eladták. így jutott belőle az USA-ba, Franciaországba, 9

9 Gold der Steppe. Id. mű 62 -  Dagny Carter, The Symbol of the Beast. The Animal-Style Art of Eurasia. New York. 1957, 
23: a szkíták a Kr. sz. előtti első évezred elején jöttek Dél-Oroszországba keletről.
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40. kép: A Tolsztoja тоgila. (Mozolevsszkij 1972, 270., 1. kép)

41. kép: A Tolsztoja mogila központi sírjai. (Mozolevsszkij 1972, 278., 7. kép)
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42. kép: A ziwiyei szkíta királysír arany nyakéke. (Rugyenkó 1968, 94., 81. kép)

Kanadába, Angliába, sőt Japánba is. Roman Ghirshman amerikai régész 1949-ben összeszedte a 
leletegyüttes -  talán -  nagyobb részét, majd ásatni kezdett a romok között. Végül is a teheráni mú
zeumba bekerült 341 tárgy, ebből 43 arany, 71 ezüst, 103 elefántcsont.10 11 A csodálatos leletegyüttes 
első közlője André Godard" szerint a mannaiak készítményei a Kr. sz. előtti IX. századból valók 
és egy elrejtett kincsleletről van szó. A leletek előkerülése után sok évvel tárták csak fel magukat a 
romokat s kiderült, hogy egy VII. századi erődről van szó, amelynek 7,5 m vastag téglafalai voltak. 
A fellegvárban (citadella) palota is volt. Amennyire kezdettől világos volt, hogy a megmaradt tár
gyak asszír, urartui és szkíta jellegzetességeket mutatnak, annyira bizonytalan maradt, hogy valójá
ban elrejtett kincsleletről vagy szkíta királysírról van-e szó? Maga a bronz kád is ősi, Úr városban 
élt hagyományra utal. A leletegyüttes leghíresebb darabja egy arany lemezből készített pektorál 
(egy melldísz),12 amely trapéz alakú. Közepén palmettás életfa, az öt sávos mező mindegyikében, 
jobbról és balról legalul 2-2, feljebb 3-3 szárnyas oroszlán, illetve emberfejes szárnyas oroszlánok 
figurái. Az egész urartui hatást mutat! A kard markolatának arany gombja, a két kard egyikéhez 
tartozott, de volt még a leletben lándzsa, sok nyílcsúcs, rozettákkal díszített arany diadém, ezüst 
tál, állatfejes arany karkötő, különleges „vadász-jelenetes”, illetve szarvas és hegyikecske alakjá

10 R. Ghirshman, Â propos du trésor de Ziwiye. JNES 32 (1973) 445-452
11 A. Godard, Le trésor de Ziwiye. Haarlem 1950. -  Uő. Le trésor de Sakkez, les origines de 1 art midé et les bronzes du 

Luristan. Artibus Asiae 13(1950) 196.
12 Metropolitan Museum, New York.
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val díszített övdíszek és számos elefántcsont tárgy. Több kutató szerint13 a ziwiyei leletegyüttes 
összerabolt, különböző eredetű tárgyakból álló kincslelet, véleményem szerint azonban egy való
ságos szkíta királysír maradványai kerültek elő.14 Ziwiye közelében egyébként több ezüst állatfejes 
ivókürt (rython) is előkerült, amelyek kerámia előzményei jól ismertek az asszír anyagban. Mind
ez azt mutatja, hogy a szkíták (bármi volt is akkoriban a saját nevük!), a Kaukázus déli oldalán tar
tósan megtelepedtek, sőt az is lehetséges, hogy itt éltek már a Kr. sz. előtti IX. századtól. Feltétlen 
felülvizsgálatot kíván az az elterjedt állítás, hogy a lovak hátalása legelőször az Ural-Volga-vidé- 
kén alakult ki.15 Ellenkezőleg. Nagyon sok adat erősíti meg azt a feltevést, hogy a hátaslovak hasz
nálata is a közép-ázsiai eredetű, innen terjedt el dél-nyugat felé (Asszíria, Urartu). Mindenesetre az 
ókori Kelet híres harckocsijainak előképei már láthatók a kazahsztáni Szajmalü Tas bronzkori 
sziklarajzain.

Egyelőre még nincs megnyugtató válasz arra a kérdésre, hogyan és mikor kerültek a szkíták a 
Fekete-tenger északi partjára és a Kubán folyó vidékére? Közvetlenül keletről a Kászpi-tenger 
északi oldalán haladva, vagy dél felől a Kászpi-tó nyugati partján, a derbenti kapun át? Vagy, ami 
a legvalószínűbb: mindkét irányból! Az írott források (Hérodotosz és Sztrabón) azt mondják, hogy 
a szkíták a kimmereket üldözve jutottak erre a földre.16 A kimmérek talán a dél-oroszországi ún. 
katakomba-kultúra népe,17 ám az sem lehetetlen, hogy a kaukázusi Kobán-kultűra egyik tovább 
vivője. Eredetük máig sincs megoldva. Nevük talán a mi „komor”szavunkban rejtőzködik. Az 
asszír források szerint Kr. sz. előtti 679-678-ban a kimmérek betörtek Asszíriába. Számos kutató 
vallja, hogy a kimmerek vérrokonai a balkáni trákoknak,18 akik viszont már a Kr. sz. előtti XI-X. 
században az Al-Duna vidékén laktak. A híres trák emlékek zöme azonban sokkal későbbi és igen 
erős szkíta hatást mutat. Erre a kérdésre a Kárpát-medence szkíta emlékei kapcsán még vissza
térünk.

Az igen jelentős orosz és ukrán régészeti kutatások szerint mind a Dnyeper, mint a Don 
vidékén már a Kr. sz. előtti VIII-VII. században léteztek a szkíta telepek és temetők,19 tehát a szkí
ta „bevándorlás” dél felől már korábban megindulhatott. Természetesen a fő kérdés most is az, 
hogy nyelvileg és embetanilag kik voltak ezek a „bevándorlók”? A régebbi elméletek (kivált Gye- 
becé20) szerint kizárt a szkíták délről vagy keletről érkezése, mert akkor közöttük erősen jelen kel
lene legyen a mongoloid elem. Ez a nézet azonban teljesen hibásnak bizonyult. A szkíták europi- 
dok mind a korai, mind a későbbi időszakokban,21 mind Közép-Ázsiában, mind pedig a Fekete
tenger vidékén! A szkíták nyelvi hovatartozása régóta vitatott kérdés. Az őstörténetünket gúzsba 
kötő durva történeti közhelyek egyike a szkíták irániságának túlhangsúlyozása.22 A kiinduló pont, 
sajnos, itt is, akárcsak a finnugor nyelvrokonság kérdésében, a német tudósok állásfoglalása volt,

13 Dandamájev-Lukonyin 1980, 99. -  Vjazmityína 1963, 164. -  Szmirnov 1968, 120-121.
14 Ugyanezt vallja egyébként B. Brentjes, Die iranische Welt vor Mohammed. Leipzig 1978, 86.
15 Szmimov 1961, 46 skk.
16 Hérodotosz IV. 1. -  Strabon VI. 293., IX. 494. Magyarul: Földy 1977, 310, 528.
17 Artamonov 1975, 101 skk.
18 Meljukova 1979.
19 Liberov 1965, 24 skk. -  Galanyina 1977,6 skk. -  Kovpanyenkó 1981, 122 skk. -  Illjinszkája 1975,56 skk.
20 Gyebec 1971,91.
21 Zsiljájeva-Kruc 1970, 180-189.
22 Különösen erőszakos e tekintetben az ősrégészből őstörténetkutatóvá átnyergelt Makkay János, aki szüntelenül történeti 

tényként hivatkozik a szkíták irániságára: Attila kardja, Árpád kardja. Irániak, szarmaták, alánok, jászok. Szeged 1995. 
-  Uő. Indul a magyar Attila földjére. Budapest, Közdok. 1996, 9 skk.
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még a múlt század végén.23 Harmatta János korán átvette ezt az elméletet.24 25 Az orosz kutatók közül
V. I. Abájev csatlakozott e nézethez,23 azt hangoztatva, hogy a szkíta nyelv élő maradványai a kau
kázusi osszét.

Nyilvánvaló, hogy a tárgyilagos vizsgálatnak a szkíta nyelvemlékekből kell kiindulnia. Igen 
ám, csakhogy ez roppant kisszámú. Ismerünk személyneveket (Ispakai, Barta-tua, Madü-ész, etc.) 
istenneveket (Tab-iti /tűz=tap-ló?/, Papa-iosz /Baba=Atya?), Tami-mazdasz /tengiz-tengir-tenger/, 
Goitho-szürosz /sumérül Nap-király?/) és néhány közszót (oiorpata, arima, szpu) Hérodotosz jó
voltából. (Ide tartoznak természetesen a legendás nevek is: Targita-os /Hargita?/, Lipo-xais, Arpo- 
xais, Kola-xais, Agatürsz-os, Gelon-os, Szküt-es, ama-zon /eme-emese?/) A legfontosabb, leg
alább is nézetem szerint az, hogy a perzsák sohasem tekintették a szkíta-szakákat rokonaiknak! 
Sztrabón azt írja, hogy a médek és a perzsák rokonok voltak, nyelvük édestestvér. Hérodotosz vi
szont elmeséli, hogy egy alkalommal fellázadt szkíták érkeztek Küakszarész méd király udvarába, 
aki nagyra becsülte őket, ezért méd fiúkat bízott rájuk, hogy őket a nyelvükre és a nyilazásra meg
tanítsák.26 Nyilvánvaló a későbbi adatokból is, hogy a szkíta-szaka a perzsától idegen népességet 
jelentett, ezért nevezték a türköket is szakáknak.27 Hérodotosz úgy tudja, hogy „a szarmaták is 
szkíta nyelven beszélnek, de kezdettől hibásan ejtik ki a szavakat”28. Ma már látjuk, nem véletlenül 
fordult néhány kutató a szkíta-szaka nyelv eredetét kutatandó a sumér felé.29 Amikor a szkíták, év
századok alatt, elvegyültek a fekete-tengeri görögökkel, kezdtek ők is sírfeliratos síremlékeket állí
tani maguknak, elsősorban Olbiában, Kherszonészoszban, Pantikapeiában és Tanaisban. Ezeket 
vizsgálta meg Latisev és Miller után30 Ladislav Zgusta31, s úgy találta, hogy az ősibb nevekben ó- 
iráni vonások mutathatók ki (ez volna a szkíta), míg a fiatalabbakban osszét (ez volna a szarmata). 
A megmaradt szavak azonban annyira töredékesek, hogy -  amint maga Zgusta is hangsúlyozza32 -  
teljes és hiteles képet egyáltalán nem lehet alkotni! Jelenleg az ezer esztendővel későbbi kotán-sza- 
ka nyelv rokonának tekintik a szkítát, kevéssé megalapozottan. Ez természetesen mégis elég 
ahhoz, hogy 1994-ben is (!) -  az idejét múlt nyelvcsalád-elmélet alapján -  a szkítát, szemrebbenés 
nélkül, az indoeurópai nyelvcsalád, indoiráni ágának iráni csoportjához sorolják, s azon belül pe
dig az óiráni nyelvek: az óperzsa, az avesztai, a méd nyelvek közé! A közép-iráni nyelvek között 
találjuk: a pehlevit, a párthust (!), a közép-perzsát, a szogdot, a kotánit és korezmit (!), míg az új
iráni nyelvek csoportját alkotja a perzsa, a kurd, a beludzs, az afgán és az osszét.33 Érdemes meg
hallgatnunk a neves utazót, Déchy Mórt, aki 1884-ben az osszétokról a következőket jegyezte fel: 
„Az osszét árja törzs. Nyelvük iráni és semmiféle kaukázusi nyelvvel nincs rokonságban. A nép 
eredetét különféle feltevések igyekeznek megfejteni Mást olvasunk erre nézve a görög, mást a ró

23 Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstämme. -  К. Müllenhoff, Lieber die Herkunft und Sprache der pontischen Scy
then und Sarmaten. Monatsberichte der preussichen Akademie in Berlin. 1866, 549-579.

24 Harmatta János, Studies in the language of the iraninan tribes in South Russia. Budapest 1952. -  U6. Migrations of the 
Indo-Iranian Tribes. Acta Antiqua 26 (1978) 3-4.

25 Abájev 1949. -  U6. 1965. -  U6. 1971, 10-13. -  Vő. G. M. Bongard-Levin-E. A. Grantoszkij, Szkíthiától Indiáig. Az ős- 
árja történelem talányai. Budapest, Gondolat. 1981, 32-38. E két szerző idézi, hogy magát a szaka szót is a görög sza- 
kosz=pajzs szóból származtatták, alaptalanul! Id. mű 101.

26 Hérodotosz I. 73.
27 Legatio Justini ad Persas. CBH I. -  Az adatot közli Nagy Géza, A szkíthák nemzetisége. Néprajzi Füzetek 3 (1895) 5.
28 Hérodotosz IV. 117.
29 Csengery Antal, A szkíthák nemzetisége. In: Történelmi tanulmányok I. Budapest 1870, 167-199.- Nagy Géza, A szkít

hák nemzetisége. Budapest 1895, 28.
30 Latisev 1893-1906.
31 L. Zgusta, Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Praha 1955.
32 Id. mű 254.
33 Wojtilla Gyula, Kik voltak az árják? História 16 (1994) 8. szám 3-5.
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mai és az arab kútfőkben vagy a georgiai krónikákban. Legújabban alánoknak tartják őket. Az 
osszéteknél gyakori a szőke haj, a szakáll és a kék szem.”34

Mindez nem jelenti azt, hogy tagadnánk a rendkívül erős iráni hatást. Sőt, nyomatékosan hang
súlyozzuk, amint majd ugyazezt tesszük a magyarság emlékanyaga és művészete kapcsán is. Kü
lönösen fontos az iráni hitvilág és a vallások szerepe.35 A töredékes nyelvi anyagnál lényegesen 
nagyobb értékű és súlyú a régészeti emlékanyag. Vizsgáljuk meg, milyen kép bontakozik ki ily 
módon?

A régészet születését a római emlékek kutatásához kötik (Winckelmann, 1748), de igaztalanul. 
Eurázsiában 1713/18 táján indult meg a régmúlt emlékeinek tervszerű kutatása, mégpedig Orosz
országban, Nagy Péter cár rendelkezései alapján.36 S számunkra az sem közömbös, hogy éppen a 
szkíták anyagát védelmezték legelőször!

A dél-oroszországi és észak-kaukázusi emlékanyagot topográfiai elv szerint a legcélszerűbb 
csoportosítani, amely ráadásul nagyjából időrendileg is használható. Az első csoport (A.) a Kubán 
folyó vidéke, a második (B.) a Dnyeper-vidék (Ukrajna), a harmadik (C.) a Don-vidék, a negyedik 
(D.) a Krím-félsziget (Keres), az ötödik (E.) a Dnyeszter-mente és a Kárpát-medence.
A. ) Vorozseny (Krasznodár környéke, 1903), Csasztüje kurganü (1910-15), Jelizavetyinszkája

sztanyica (1912/17), Karagodeuash (1882-1888), Kelemersz (1903/4), Kosztromszkaja szta- 
nyica (1897), Anapa (1876), Hét Testvér kurgán (1875-1881), Ulszkij aul (Bolsój Ul, 1898- 
1910).

B. )Zsurovka (1903/4), Litoj (Melgunov-kurgán, 1763), Annovka (1896/97), Geremeszov (1859),
Krasznokutszk (1860), Alexandronopól (1852/55), Tolsztaja mogila (1971: Mozolevszkij), 
Gajmanova mogila (1969: Bidzilja), Csertomlik (1862/63), Szoloha (1912-15), Cimbalka, 
(1867/68). Akszjutincü, Volkovcü (Szula-vidék).

C. ) Melitopol (1954: Tyerenózskin), Oguz (1891-94), Öt Testvér kurgán (1959: Silov), Sztarsnaja
mogila (1965: Tyerenózskin).

D. )Ak-Mecset (1885), Zolotoj kurgán (1890), Dort-Oba (1892), Neapolisz, Kul-Oba (1830,
1875), Nimpheion (1866-1880).

E. ) Később tárgyaljuk.
A Kubán folyó vidéki szkíta sírok között a leghíresebbek a hatalmas Bolsój Ul-i (9 kurgán) és 

kelermeszi (4 kurgán) temetkezések. Az ul-i 1. számú kurgán magassága 15 m. A kurgán közepén, 
ugyanúgy, amint az altáji síroknál láttuk, fa gerendákból épített sírkamra állt. A központi (királysír) 
körül 8 szarvasmarha csontváza és 50 ló váza feküdt. Az 1898-ban feltárt ul-i 1. számú kurgánban a 
király sírja körül fa oszlopokhoz kötve további 360 (!) lótetem sorakozott szép rendben, felszerszá- 
mozva, 18-as csoortokban.37 Magában a halomban is voltak azonban lósírok, az anyaföldtől 5,3 m- 
rel feljebb. Az Ulszkij aul kurgánjai közül az 1/1898. számúban taláták meg az arany veretes tegezt, 
arany ruhadíszek maradványait (ugyanis mindegyik emberi temetkezés ki volt rabolva!), vas és 
bronz zablákat, ezüstből öntött zablapácákat, arany, ezüst és réz lószerszámdíszeket, bronz üstöket, 
agyag edényeket. Mind az 1., mind a 2. kurgánban találtak ún. rúdvégeket: 3 bikafejeset, 2 madár
fejeset és hatalmas méretű madárcsőrt mintázó, csengőkkel felszerelt példányokat. Az állatábrázoló 
művészet ragyogó példányai ezek a tárgyak. A Sulc által feltárt és kifosztott38 négy kelermeszi

34 Déchy Mór, Kaukázus. Kutatásaim és élményeim a kaukázusi havasokban. Budapest, Athéneum. 1907, 29-30.
35 Kuzmina 1976, 52-65.
36 Bakay Kornél, Rokonaink-e a szkíták? In: Évezredek hétköznapjai. Szerk. Szombathy Viktor. Budapest, Panoráma. 

1973,64-95.
37 Gold der Steppe. 62.
381. В. Brasinszkij, Szkíta kincsek nyomában. Budapest, Helikon. Fordította: Kovanecz Ilona. 1985, 81-82.
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szkíta fejedelmi kurgán közül egy teljesen érintetlen volt, ám a különösen aljas Sulc megsemmisí
tette a feltárt kincsek zömét és rúdaranyba olvasztva értékesített közel 5 kg-nyi műkincset. Pedig, 
ami megmaradt az is bámulatos. A négyszögletes sírgödörben itt is fából építettek sírkamrát, a cö
löplyukak végig megmaradtak. Az 1. sz. kurgánba 12+12 lovat, a 2. számú kurgánba 8+8 lovat te
mettek el. A lovak szerszámzatából megmaradtak a vas és bronz zablák, bronz és aranyozott bronz 
lemezek, számos csontfaragvány és az 1. kurgánban 14, a 2. kurgánban 7 rúdvég. A lósírok csak
nem érintetlenek voltak, az emberi temetkezések azonban, a Sulc által megtalált egy kivételével, 
kiraboltak és feldúltak. Ennek ellenére igen jelentős tárgyak maradtak ránk. Különösen figyelemre 
méltó a kelermeszi kard markolata,39 amely édes testvére az ún. Melgunov-kincs kardjának (Litoj- 
kurgán), az arany lemezzel bevont vas harci balta (fejedelmi fokos), a hatalmas aranyozott ezüst 
tükör, amelynek hátoldala pompás jelenetekkel ékes. Nevezetes a kelermeszi ezüst ivókürt 
(rython),40 amelynek kapcsán elterjedt az a vélekedés, hogy a szkíta művészet valójában nem délről 
származik, hanem a „társadalmi és gazdasági fejlődés meghatározott fokán” az adott területeken, 
külön-külön és önállóan alakult ki. Ez a történelmietlen és primitív szemlélet arra volt hivatva, 
hogy a Bécsi-medencétől Kínáig terjedő hatalmas kultúrát „széttördeljék” és későbbi meghatározó 
szerepét csökkentsék. (Majd látni fogjuk, hogy a másfél ezer évvel későbbi csernyigóvi bölény
szarvból készített rythonok, amelyeket ugyancsak ezüst díszítő lemezekkel láttak el, mennyire 
pontos másai a szkíta példányoknak!). Az egyik legismertebb kelermeszi tárgy az arany lemezből 
domborított párduc, fülénél és szeménél zománcozással, a rozettás és griff-fejes arany diadém, ál
latfigurákkal díszített, övre akasztható arany csészék (pontosan olyanok, mint a nagyszentmiklósi 
híres csészék!). A kelermeszi kurgánok sírjaiban volt még vas lándzsa, tegez nyílcsúcsokkal, íj, réz 
üstök, bronz sisakok, botvégek (korbács).41

Mielőtt a fentebb vázolt csoportbeosztás szerint áttekintenénk a fekete-tengeri és dél-oroszor
szági szkíta emlékanyag egészét, a régészeti források valódi értékét bemutatandó, először a legú
jabb, tehát legkorszerűbben, leghitelesebben feltárt temetkezéseket mutatom be. Ezek közül első
ként Melitopolt, majd az Öt testvér kurgánt, a Tolsztája mogilát és végül a Gajmanova mogilát. 
Lássuk tehát világosan, mi a különbség a kirabolt sírok nem szakszerű turkálása és a pontos 
archaeológiai módszer között.

Még gimnáziumba sem jártam, amikor a kijevi Történeti Múzeum régésze, Alekszej Ivanovics 
Tyerenózskin (1954-ben) a Dnyeper-menti Melitopolban -  először a szkíta régészetben! -  teljesen 
feltárt egy fejedelmi temetkezési helyet.42 A kurgán átmérője 60 m volt, magassága 6 m. A halom 
közepén, két földbe ásott sírkamra volt (sírmélység 2 m), itt építették meg a sírkamrákat, amelye
ket agyagtéglákkal és tengeri fűvel borítottak be. A központi sírkamra csaknem teljesen üres volt, 
kirabolták.43 A törmelékekből mégis meg lehetett állapítani, hogy egykor ide egy idős fejedelem
asszonyt temettek el. A központi sírba vezető folyosón egy rabnő váza feküdt, mellette bronz üst 
és 11 agyag amfora (bor tárolására), odébb egy szekér maradványa és egy járom. Külön megemlí
tendő: itt figyelték meg először, hogy a bronz üstökben nagy darab bárányhúsok voltak (a csontok 
mutatták!). A fő sírtól délre egy 7 éves kisgyermek csontváza feküdt. A sírkamrában volt azonban 
egy 20 cm mély gödör s ebben, sértetlenül meglelték a Kr. sz. e. IV. században ide helyezett tár
gyakat: aranylemez bontásos tegez 70 db bronz nyílcsúccsal, 50 arany lemezzel díszített kardszíj 
és egy fegyveröv. Volt még a halomban egy harmadik temetkezés is, mellette két felszerszámozott

39 Csemyenkó 1980, 10-11.
40Makszimova 1954.
41 Artamonov 1966, 18-23.
42 Khazanov 1975, 10. - 1. B. Brasinszkij, Szkíta kincsek nyomában. Budapest, Helikon. 1985, 90.
43 B. N. Grakov, Die Skythen. Berlin 1978,61-63.
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lóval. A hiteles ásatás a rablás ellenére 3500 db arany tárgyat regisztrált! Elképzelhető, milyen 
gazdagságú volt az eredeti.

Ugyancsak 1954-ben határozta el Valentyin Pavlovics Silov, hogy az 1871-ben már vizsgált 
Don-tövi Öt testvér kurgán legnagyobbikát megásatja. Öt évi előkészület után indult meg a mun
ka, s bár újkori rablás robbantott aknáját találták meg legelőször, mégsem adta fel az ásató régész 
a reményt. A 70 m átmérőjű, 7-12 m magas óriási kurgán több tízezer köbméter földjét gépekkel 
hordatta el. Hét méter mélységben előtűnt a négyszögletes, 2 m magas kő sírkamra, amelyhez egy 
folyosó (dromosz) vezetett. A padozatot is lapos kővel rakták ki, ellenben a födém, akárcsak az 
Altájban és a többi kurgánnál, vastag gerendákból készült.44 A fő halottat, egy idős férfi vázát tel
jesen feldúlták a rablók, ám a sírkamra északi felében egy érintetlen temetkezés maradt! A fiatal 
férfi ruháját számos aranylemez ékesítette, a fejdíszen 70 db aranylemez-dísz volt, nyakában pár
duc-fejes tömör arany nyakperec, egy nyakék, az ujjain arany gyűrűk. Fegyverei is mellette voltak: 
3 kopja, egy tőr, baloldalán aranylemez borítású tegez 108 nyílcsúccsal (a sírban további 827 db 
nyílcsúcs volt!), sisak, bronz pajzs és csodálatos szépségű aranylemez-borítású fa tokban értékes 
vas kardja (akinakésze). Az arany tárgyak száma 1273 db volt. A görög-szkíta harci jelenetekkel 
díszített kardhüvely a legszebbek közül való. Az esüst edények mellett görög vázák, bortartó am
forák (14 db) és kilikszek is sorakoztak a sírkamrában, valamint bronz üst és rython.45 Érdekes, 
hogy a Kr. sz. előtti 350 tájára a szinte ménesnyi lóáldozat lassan visszaszorult, és itt is csak két 
lovat adtak a főrangú halottal.

Ukrajnában, a Dnyeper melletti Gajmanova mogila átmérője is 70 m volt, a kurgán magassá
ga azonban meghaladta a 8 m-t. Vaszilij Bidzilja kijevi régész itt is földgépekkel dolgozott. A kur
gán érdekessége, hogy a földhalomban mészkő lapokat állítottak körbe, erősítésként. A sírkamrába 
rablóakna vezetett, de a rablók a bejárati részben elhelyezett kocsit nem bántották. A folyosó egyik 
fali fülkéjében edények álltak: üst, bronz tál, korsó tálcán, valamint egy szolga csontváza. A két 
férfi és két női halott csaknem minden mellékletét elrabolták. A sírkamra oldalfalában egy rejtek
helyen érintetlenül maradt számos arany és ezüst edény, 2 aranyozott ezüst ivókürt. A központi 
sírkamra teljesen ki volt fosztva, csak a bejáratánál találtak két felszerszámozott lovat. Ugyancsak 
erősen bolygatott volt egy női és egy gyermek sír is.

Csertomliktól alig 10 km-re fekszik a „Kövér sír”-nak nevezett kurgán: a Tolsztája mogila. 
Borisz Nyikolájevics Mozolevszkij 1971-ben kezdett hozzá a feltárásához. A kurgán magassága 9 
m volt, átmérője 80 m, a kurgán földtömege több, mint 15.000 köbmétert tett ki. Földgépekkel ter
melték le a halmot, s ekkor két sír tűnt elő. A középső katakomba sír mellett két lótemetkezés volt, 
a lovak mellett három megölt lovásszal. A feltárt terület felszínén 6500 kg hús csontmaradványai 
hevertek, a halotti tor nyomai. Az egész halom alatt, a számítások szerint, 13 tonna hús ma
radványai lehettek, amely arra utal, hogy több ezer ember vett részt a halotti toron! Az oldalsó 
sírkamrában egy fiatal szkíta hercegnő teljesen érintetlen holtteste pihent. Fején csodaszép arany 
fejdísz, a ruháján rengeteg felvarrt arany lemez, lábbelijén is arany díszek halmaza. Nyakában egy 
478 gr-os arany nyakperec, fülében nagy aranyfüggők, ujjain 11 arany gyűrű. A hercegnő mellett 
alabástrommal díszített fa szarkofágban egy kisgyemek váza feküdt, a feje mellett 3 ezüst edény
nyel (rython, serleg és kiliksz). nyakában nyakperec, derekán aranyveretes öv, ujjain arany gyű
rűk. A megölt szolgák mellettük feküdtek: két nő és két férfi. A testőrnek nevezett harcos mellett, 
aki testhelyzete alapján még élt a sírkamrában, találtak bronz karpereceket, 40 cm hosszú és 20 cm

44 Brasinszkij 1967, 113-121. Eredeti ásatási fotókkal, amelyek a későbbi munkáiból kimaradtak: Brasinszkij 1979, 116- 
123. Ezt a könyvet fordította magyarra Kovanecz Ilona: A szkíta kincsek nyomában. Budapest, Helikon. 1985, 96-99.

45 Artamonov 1966, 77-78.
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széles tegezt, benne 62 nyílheggyel. A lovászfiú mellett is volt egy tegez, benne 55 nyílcsúccsal.46 
A központi sírhoz vezető folyosót (dromoszt) a sírrablók megtalálták, mivel azonban a dromosz 
részben beomlott, a mellékleteket nem tudták teljes egészében elrabolni. A központi sír megmaradt 
leletei: 4 vas lándzsa, hat tollú buzogány, kések, pikkelypáncél, tegez, övveretek. A teljesen felfor
gatott központi sírban a szkíta nagykirályból csak a koponyatető csontöredéke maradt meg. Az ide 
vezető folyosó területén, amelyet a sírrablók nem bolygattak meg!, -  hevert: néhány arany övveret, 
aranyveretes fa tokban aranymarkolatos vas kard, kés, tegez korbácsnyélre való aranyszalag, 
amfora, üstalakú mécses, egy bronz tál és a dromosz keleti sarkában az 1150 gr-os, 31 cm 
átmérőjű arany melldísz!47 A király mellett is négy megölt szolga váza feküdt, az egyik éppen a 
dromosz bejáratánál.

A csodálatos arany pektorál középpontjában két félmeztelenre vetkőzött, idős, barázdált arcú 
szkíta férfi látható, az egyiken homlokszalag. Egy rövid prémes kabát ujjait fogják és láthatóan 
varrják, tűvel, fonállal. A baloldalinak az íjtegeze szögre akasztva függ, a jobboldali a földön he
ver. Két feltűnő dolog tapasztalható itt. Az egyik, hogy férfiak varrnak, a másik, hogy félmeztele
nek, holott minden keleti nép irtózott a rabságot jelentő meztelenségtől. Csak íjuk van, más fegy
verük nincs. Macsinszkij, nagyon szellemesen, arra gondolt,48 hogy ezek az idős szkíta férfiak a 
férfiasságukat elvesztett személyek, akikről Hérodotosz49 is írt és hosszan értekezett Hippokratész 
is a szkíták impotenciájáról: „...Nem lehetséges, hogy ilyen természet szapora legyen, mert a férfi
ban nem támad nagy vágy a közösülésre, természetének nedvessége, altestének bágyadtsága és a 
hideg miatt... azon kívül a lovaktól is mindig rázatván gyöngék lesznek a szerelemre.” „De a szkí
ták között van számos eunuch-szerű féfi is (a heréitekhez hasonlók, anélkül, hogy ki lettek volna 
heréivé), akik női munkát végeznek és úgy beszélnek, mint a nők. Az ilyeneket férfiatlanoknak ne
vezik. A bennszülöttek (szkíták) valamely istennek tulajdonítják az okát, tisztelik és imádják eze
ket az embereket, féltvén mindegyik önmagát (ettől).”50

A szkíták régészeti emlékeinek eddig bemutatott részletei is kellően megvilágítják, mennyire 
tudománytalan és primitív volt az a szemlélet, amely szerint a szkíta nép a „barbárság felső fokán” 
élő rablók hordája volt.51

46 Csernyenkó 1975, 152-153.
47 Macsinszkij 1978, 146.
48 Uott 141-142.
49 Hérodotosz I. 105.: (azokat a szkítákat, akik kirabolták az aszkalóni Aphrodité Urania templomát) „bizonyos női beteg

séggel büntette meg az istennő”.
50 Télíy János, Magyarok őstörténete. Görög források a scythák történetéhez. Pest 1863, 61-62.
51 Például a MNM. kiállítási vezetője: Lengyel Irina, A szkíta aranyszarvas. Budapest, 1956, 3.
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43/b. kép: A Tolsztoja mogila sértetlen női és gyermek sírja. (Mozolevszkij 1972, 298., 33. kép)
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44. kép: Szkíta hajviseletek. (Rolle Ukrajna. 119, 120, 121., 2-4. kép)



87

A szkíta kincsek nyomában

45/a. kép: Előkelő szkíta nő. (Brasinszkij 1985, 
24., 23. kép)

A vonatkozó történeti szakirodalom futólagos 
áttekintése is meggyőzheti az érdeklődőt arról, 
hogy valójában a kiinduló pontok megválasztása 
dönti el a végeredményt. Az elmúlt esztendő gaz
dag könyvkínálatában tallózva kiválóan érzékelhe
tő, hogy a magyar őstörténeti művek szerzői lé
nyegében teljes egészében kirekesztették a magyar 
őstörténet forrásai közül a szkítákat, mind az írott 
források, mind a régészeti anyagok vonatkozásá
ban. Korábban ez nem így volt. Elég, ha csak -  
példaként -  László Gyulára hivatkozunk, akinek 
legendás és kitűnő könyvében' egységet alkot a 
szkíta és a magyar emlékanyag. Tanítványai is, ál
talában, ezt az utat járták és járják.1 2 Jellemző azon
ban, hogy a nemzeti történetírás néhány képviselő
je sem szeret eltérni a hivatalos állásponttól, vagy
is váltig hangoztatja, hogy a szkíták iráni nyelvű 
népek voltak.3 A szkíta nyelvről már beszéltünk. 
Világossá vált, hogy a szkíta nyelvemlékek száma 
rendkívül kicsi, tehát a legnagyobb körültekintés 
és óvatosság várható el. A kézzel fogható, szem
mel olvasható régészeti tények sem egyértelműek.

1 László Gyula, A honfoglaló magyar nép élete. Népkönyvtár 
4. Budapest, Magyar Élet Kiadása. Püski Sándor. 1944. Uő. 
Vértesszőllóstól Pusztaszerig. Budapest, Gondolat. 1974.

2 Példaként megemlíthető: Bakay Kornél, Feltárul a múlt? A 
múlt jövője. Budapest, Múzsák. 1889, 38. 11. kép A képalá
írás azonban hibás. Nem Beresztnyag 100. kurgán, hanem 
Szinjavka 100. kurgán és nem férfi fejdísz, hanem női íejdísz.

3 Talán a legjobb példa a heti Magyar Fórum ban közzétett 
magyar őstörténeti sorozat utolsó, ún. összefoglaló tanulmá
nya, amelyet Vekerdi József írt (1996. december 26. Áfium 
ellen való orvosság.) s ebben lényegében elutasítja a szkíta- 
hún-avar-magyar néprokonságot.



8 8 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

45. kép: A szkíta férfiak haj- és szakáll viselete. (Rolle Ukrajna. 118., 1. kép)
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Erre szeretnék egy-két példát említeni. Hérodo
tosz elmeséli, hogy a szkíták az idegen szoká
sok iránt igen nagy ellenszenvvel viseltettek. 
Anacharsziszt, aki görög módra viselkedett, a 
szkíta király, Szauliósz egyszerűen nyilával 
lelőtte. Igen sok évvel később Aripeitész fia, 
Szkülász, akinek egyáltalán nem tetszett a szkí
ta életmód, inkább a görög életmód felé hajlott, 
amikor M ilétosz (Borüszthenész) városába 
ment, a városfalakon kívül hagyta a szkíta sere
get, maga pedig görög ruhába öltözött, a maga 
építette görög palotában lakott görög feleségé
vel és részt vett a nagy bachináliákon. Amikor 
ezt a szkíták meglátták, fellázadtak ellene. 
Szkülász szkíta király Thrákiába menekült, de 
az új király, Oktamaszadész Thrákia ellen vo
nult. Csatára azonban nem került sor, mert a 
trák király kiadta Szkülászt, akit Oktamasza
dész azonnal lefejeztetett.4

Hosszú időn át az volt a tudományos állás
pont, hogy Hérodotosz kitalált történetet mesélt 
el s Szkülász nevű király nem is létezett. 1932 
táján Dobrudzsában, Isztriától alig 10 km-nyire 
a tengerparton a parasztok egy arany gyűrűt ta
láltak. A 28.5 gramm súlyú 28x24 mm átmérő
jű fejes arany gyűrűn ábrázolás is volt és görög 
betűs szövegek is! A pecsétgyűrű lapján egy 
széken ülő istennő alakja látható, aki egyik ke
zében tükröt, a másikban pedig állatalakban 
végződő jogart tart. A görög betűs felirat: 
Szkül-eo, azaz Szkülászé. Szkülász tehát igenis 
létezett! A gyűrű karikájának oldalán azonban 
egy másik felirat is van: Keleoe Argotan-Paria- 
ne. Görög betűkkel, de vajon görögül is? Több 
kutató úgy véli, hogy ez szkíta nyelven van,5 6 

mások5 -  szinte minden áron -  az iráni osszét nyelvből próbálták értelmezni, míg legtöbben görö
gül olvassák el: „azt parancsolták nekem, hogy Argotanál legyek!”7 Az nagyon valószínű, hogy 
maga a gyűrű Olbiában készült, egy görög ötvösműhelyben Kr. sz. előtt 500 táján, az azonban to
vábbra is nyitott kérdés, hogy a betűk milyen nyelvet jelölnek? Ismerünk hasonló gyűrűket,

4 Hérodotosz Történeti könyvei. Fordította: Geréb József. Budapest, MTA. 1893, 33-34.
5 Elsősorban G. M. Bongrad-Levin-E. A. Grantovszkij, akiknek műve oroszul 1974-ben jelent meg, majd lefordítanák ma

gyarra is. Szkíthiától Indiáig. Az ósárja történelem talányai. Fordította: Puskás Ildikó. Budapest, Gondolat. 1981, 31-32.: 
ismeretlen nyelven íródott szavakról beszélnek!

6 V. I. Abajev 1949, 154.
7 Ju. G. Vinogradov 1980, 92-108.
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47. kép: A kosztromszkájai szkíta temetkezés. (Brasinszkij 1985, 32., 39. kép)
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48. kép: A szimferopoli szkíta Neapolis. (Sulc-Golovkina 1951, 147. 
kép)

például a B ritish  M useum 
gyűjteményében,8 ugyancsak 
görög betűs felirattal (Parme- 
non baszilei, azaz Parménon 
készítette a császárnak). Azt is 
tudjuk, hogy a szkíták 496 tá
ján támadták meg Kherszoné- 
szoszt, majd nyomultak dél fe
lé, Thrákia felé.9

Ugyancsak 1932-ben talál
tak a Dél-Urál vidékén, Rüszaj- 
ki-nó-i kurgán m ellett egy 
zabla párducfejben végződő 
csont oldalpálcáját, amelyen 
szintén felirat volt. A Kr. sz. 
előtti VII-VI. századból szár
mazó zablapálca betűit arame- 
us írásnak vélik s úgy olvassák 
(balról jobbra), hogy „Őrizz 
meg engem!”10 11 De vajon nem 
rovásírásról van szó? Hiszen a 
nagyszentmiklósi és a székely
magyar rovásírás betűformái is 
az arameusból származnak!" A 
beidegződésektől roppant ne
héz megszabadulni. Példa lehet 
erre a szkíták eredetéről vallott 
nézetek különbözősége is. 
Általában azt gondolják, hogy 
a szkíta etnikum és kultúra a 
gerendavázas kultúrából, a 
szarmata kultúra pedig az and-

ronovói kultúrából „keletkezett”. Ezek viszont „biztos” iráni nyelvű népek művelődései, hiszen 
például a folyónevek közül a Volga neve is iráni: Rav, Ravó (ahogy a mordvinok hívják), Rha 
(ahogyan Ptolemaiosz12 nevezi) s mindezek a szanszkrit Ardvi Szúra-ból valók, ahol a Ranghi ne
vet találjuk, mint ezeknek az állítólagos megfelelőit.13 Arról azonban megfeledkeznek, hogy a Vol
ga ősi neve volt az Atil is (Idriszi). Nem kétséges természetesen, hogy a szkíta és a görög kultúra 
rendkívül szoros kapcsolatban volt. S éppen ez adta az alapot ahhoz, hogy ne csak a szkíták nyel
vét orozzák el azáltal, hogy iranizálták, hanem magát az anyagi kultúrájukat is, mégpedig azzal,

8 The British Museum and its Collections. London 1976.
9 Hérodotosz, A görög-perzsa háború. Részletek. Fordította: Terényi István. Budapest, Gondolat 1967, 240. VI.40.-vö. A. 

I. Meljukova 1979.
10 E. F. Csezsina 1989, 261-264.
11 Vékony Gábor, Későnépvándorláskori rovásfeliratok a Kárpát-medencében. Életünk könyvek. Szombathely 1987, 118.
12 V. G. Zubaijov-A. A. Moszlennyikov 1987, 40-52.
13 N. L. Cslénova 1989, 225-240.
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hogy, csaknem mindent elgö- 
rögösítettek. Ezt hogyan kell 
értenünk? Úgy, hogy a szkíták 
társadalmában a Kr. sz. előtti 
V. század derekától kezdődően 
egyre erőteljesebben nyomon 
követhető a görög hatás, első
sorban természetesen az anya
gi kultúrában, mivel görög 
műhelyek és mesterek dolgoz
tak szkíta megrendelésre.

A leghíresebb és legismer
tebb szkíta kincsek a Krím- 
félszigetről és a Dnyeper fo
lyó alsó folyásvidékéről szár
maznak. Néhányat már megis
mertünk közülük (Tolsztája 
mogila és a Gajmanova mogi- 
la), most tehát következzenek 
a többiek: Kul-Oba, Cser- 
tomlik, Szoloha, Alexandro- 
nopol, K rasznokutsz és Öt 
testvér kurgán.14

A K rím -félsziget keleti 
csücskén már 1821-ben rá
bukkantak egy gazdag szkíta 
fejedemi sírra, az ún. Pati- 
gniotti-kurgánra, amelynek le
letei azonban elvesztek. 1830- 
ban azonban a Keres városától 
Theodoszíja felé vezető út 
mellett fekvő Kul-Oba (tatárul 
Hamu-halom) hatalmas kőhal
mát a katonaság bontani kezd
te s eközben vagy 4000 köb
méter megmunkált (!) követ 
már kitermeltek, Pável Dub- 
rux rábukkant a halom alatt 
rejtőző hatalmas sírkamrába 
vezető folyosóra (dromosz). 
Maga a sírkamra egy 5 x 4 m- 
es helyiség volt, gyönyörűen

14 Gold der Steppe. Archäologie der 
U kraine. Hrsg. R eante R olle, 
M ichael M üller-W ille , Kurt 
Schietzel. Schleswig 65.o.

49/a. kép: Az alexandronopóli kurgán metszetrajza. (Artamonov 
1966, XIII. tábla)

49/b. kép: Szkíta ifjú (Peski kurgán). (Rolle, Ukrajna. 107., 3. kép)
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50/a-b-c-d. kép: Szkíta nehézlovas harcosok, gyalogosok nehéz vér- 
tezetben. (Rolle, Ukrajna. 133., 2. kép, 132., 1. kép, 
133., 3. kép)

csiszolt m észkőtöm bökből 
megépítve és lepadlózva. A 
sírkamra teljesen érintetlen 
volt.15 A sírboltba három ha
lottat temettek. A fő halott, 
egy 193 cm körüli testmagas
ságú férfi, fa állványon elhe
lyezett koporsóban feküdt. 
Fején csúcsos baslyk, rávar
rott aranylemezekkel gazda
gon díszítve, a nyakában hat 
szálból fonott 460 grammos 
arany nyakperec, lovagló 
szkítákkal a végükön. A csuk
lókon és a bokákon arany pe- 
recek. Mellette kard, aranybo
rítású kardhüvelyben, nyíltar
tó tegez (gorythosz) ugyan
csak díszített aranylemezborí
tással, aranyozott bronz láb
vért. A kard mellett korbács
nyél aranyszalag borítása, 
aranyfoglalatos fenőkő. Volt 
még a sírban a főhalott mel
lett egy 700 grammos arany
csésze. A szkíta király balol
dalán, tehát tőle nyugatra fe
küdt a királynő holtteste céd
rusfából készített festett és 
elefántcsont lemezekkel díszí
tett szarkofágban. A nő fején 
elektronból készített diadém 
volt, halántéka mellett két sú
lyos, Athéné képével díszített 
arany csüngő hevert, bár volt 
még két pár arany fülbevaló is 
a sírban. Nyakában nyaklánc 
és egy 473 gr súlyú nyakék, 
karján arany karperecek, bal 
karja m ellett bronz tükör,

151. Brasinszkij 1967, 29-62. -  uő
1979, 38-60. Ezt a munkát fordí
tották le magyarra: 1. B. Brasin
szkij, Szkíta kincsek nyomában. 
F o rd íto tta : Kovanecz Ilona. 
Budapest, Helikon. 1985, 39-56.
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nyelét azonban aranylemez borította. A királyné 
lábánál lelték meg a szkíta régészeti anyag talán 
legism ertebb darabját, a világhírű elektron 
edényt, rajta nagyszerű ábrázolásokkal. Ezeket a 
csodálatos élethűséggel elkészített jelenetek 
nemcsak a szkíta férfi viselet egyik legfontosabb 
dokumentumai, hanem egykor nyílván valamit 
jelentettek is. Van, aki a szkíták eredetmondáját 
véli látni bennük, elsősorban persze görög szem
üvegen át! Úgy gondolják, hogy a görög Herak- 
lész volna a diadémos fejedelem,16 magam azon
ban ezt a nézetet nem osztom. Nemcsak azért 
nem, mert hiányoznak Heraklész attribútumai 
(az oroszlánbőr és a buzogány), hanem azért 
sem, mert sem ennél az edénynél, sem más tár
gyaknál nem az a lényeg, hogy kik készítették, 
nem az a döntő, hogy görög ötvösök alkották-e, 
hanem az, hogy kik voltak a megrendelők, kik 
szabták meg az ábrázolandó jeleneteket! A ki
rályné egykori ruháját borító számos aranylemezen kívül is találtak szkítákat ábrázoló lemezeket, 
többek között egy ivókürtöt (rythont) tartó két férfit életre keltő lemezt, az egymással háttal álló, 
nyilazó szkítákat ábrázoló lemezt,17 18 egy szkíta lovast elénk állító lemezt, etc. A rythonos szkíták 
kétségtelenül a vérszerződést jelenítik meg," tehát ősi keleti jelképről van szó! De ugyanezt bizo
nyítja az is, hogy a sírkamra déli falat mellett egy megölt lovászlegény teteme feküdt, feje mögött 
lókoponyával és lólábcsontokkal (erre figyeljünk, mert ez a magyarok egyik jellemzője is!). Volt 
itt még lábvért, bronz sisak, számos bronz nyílcsúcs, vas lándzsacsúcsok, három díszített ezüst tál, 
egy füles kehely (kiliksz) és két ivókürt. A sírkamra bejárata mellett nagy rézüstök álltak,19 vala
mint bortároló cserép amforák. A teljesen sértetlen sírkamrát a feltárás napján őrzés nélkül hagy
ták, noha a leletek jelentős része még a sírkamrában volt. A sírrablók még azon éjszaka teljesen ki
fosztották a kamrát és mindent elraboltak. Később csak egy arany oroszlánfejes nyakperec és egy 
266 gramm súlyú arany szarvas került be a szentpétervári cári kincstári gyűjteménybe. A kul-obai 
aranyszarvas ugyancsak görög munka (PAI felirat is szerepel rajta), de nagyon sajátságos kiképzé
sű. Az agancs kosszarvakban végződik, a szarvas nyaka alatt egy vadászkutya, a farok és a lábak 
ragadozó madár tagjai, a hátsó combon szárnyas griff, a hasán nyúl és oroszlán figurája. 1875-ben 
Ljucenkó orosz régész ásatást végzett a lelőhelyen, sikertelenül. Azóta senki sem vizsgálta, pedig 
még sok meglepetést tartogathat ez a kétségtelenül különös földrajzi helyen feltárt szkíta királysír. 
Keres ugyanis a boszporuszi királyság földje volt,20 ezért még arra is gondoltak, hogy talán valójá
ban I. Pairiszádész (Kr.sz.e. 349-311) boszporuszi király sírjáról van szó?! Mivel a Krimi félszi
geten tárták fel a nevezetes szkíta várost, Neápoliszt,21 támpontokat véltek találni a görög-pártiak.

16 Ezt vallja például Rajevszkij.
17 D. Sz. Rajevszkij 1981,44-51.
18 Bakay Kornél, Hazát kell néktek is teremteni. A Turul-nembéli Álmos fejedelem. Magyar Fórum 1996. november 14.
19 Egyes orosz szerzők szerint a réz és bronz üstökben a szkíták egyszerűen húst főztek: N. A. Gavriljuk 1987, 21-34. Én 

azonban ezt erőteljes leegyszerűsítésnek tartom.
20 A. A. Maszlennyikov 1981. -  E.V. Jakovenkó 1970, 113-135.
21 P .N .S u lc- V. A. Golobkina 1951, 145-168. -  A. L. Mongajt-N. V. Cserkaszov (szerk.) 1971, 184-189.
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52/a. kép: A csertomliki kurgán. (Artamonov 
1966, XI. tábla)

52/b. kép: A csertomliki kurgán alaprajza.
(Brasinszkij 1985, 58., 57. kép)

Pedig valójában nem erről van szó. Mielőtt a szkíta-görög kapcsolatok történeti értékelését megkí
sérelnénk elvégezni, ismerkedjünk meg az egyik legjelentősebb szkíta királysírral: Csertomlikkal.

A Dnyeper folyóba torkolló Csertomlik folyócska mellett, Nyikopól városától 20 km-nyire 
emelkedett egy valóban óriási mesterséges halom (kurgán), amelynek magassága elérte a 20 mé
tert, átmérője meghaladta a 130 métert, kerülete pedig több, mint 330 m volt.22 Ennek a kurgánnak 
a feltárása Iván Jegorovics Zabelin (1820-1908) nevéhez fűződik, aki 1862/63-ban 86 illetve 116 
emberrel, tehát igen nagy erőkkel hozzákezdett e monumentális halom elhordásához. Másfél hó
nap alatt 17.000 köbméter földet távolítottak el, de nem jutott el a sírkamráig. Erre csak 1863-ban 
került sor. Csertomlik a régészetben különleges helyet foglal el, mivel itt mód nyílt arra, hogy kö
zel 120 év elmúltával, 1981 és 1986 között német (elsősorban a göttingeni egyetem munkatársai) 
és orosz kutatók (talajkutatók, állattanosok, építészek, régészek) ismét feltárásokat végezhessenek, 
természetesen csak megmaradt halom területén. Az eredeti halom négy szektorában sikerült egy 
45 m hosszú és 9 m magas metszetet „vágni”, ám ez is elég volt ahhoz, hogy megállapíthassák, 
hogyan építették meg ezt az irdatlan méretű mesterséges halmot. Világossá vált,23 hogy magas ha

22 A kurgán méretei a különböző szerzőknél nem azonosak. Vö. B. N. Grakov, Die Skythen. VEB Deutscher Verlag, 
Berlin. 1978, 60-61. -  Artamonov 1966, 46-47. -  I. B. Brasinszkij, Szkíta kincsek nyomában. Budapest, Helikon 
1985, 57.

23 Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine. 171-176.0.
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lom gyeptéglákból készült. Egy köbméter töltésben 270 db gyeptégla volt, tehát a 75.000 köbméte
res halomhoz legalább 75 hektárnyi mezőnek a feltörésére volt szükség! Nagyon valószínű, hogy 
itt egy jelképes égi legelőről van szó, amilyenről a hettita királyok történetében is olvashatunk. A 
jó tíz évvel ezelőtti kutatások azt is kimutatták, hogy a gyeptéglából és földből felépített halmot 
egy cca. 100 X  90 m-es kő kerítés fogta körül, amely kőfal 7 m széles volt, s ehhez kb. 8000 tonna 
kőre volt szükség. Mindezeket az adatokat azért emelem ki, hogy elgondolkodjunk arról, vajon 
lehetséges-e egy ilyen királysír megépítése ernyős szekereken bolyongó-vándorló pusztai barbárok 
által? Zabelin 1863-ban, miután megtalálta a kurgán tetején a szkíta kőszobrot, végre 12 m mély
ségben elérte a központi sírkamrát. A halom elhordása közben azonban már fontos és jelentős lele
teket találtak. A felszíntől 6,5 méterrel mélyebben lószerszámok nagy tömegét lelték meg: oldal
pálcás zablákat, lóhomlokdíszeket, szíj vereteket, csengőket, valamint szarvas és madáralakos rúd- 
végeket, több, mint 260 bronz nyílcsúcsot. A központi sírkamra 6,4 x 4,4 m-es volt, ám a fa áll
ványra helyezett szarkofág romjain kívül teljesen kirabolt volt. A központi sírból azonban négy 5 
m hosszú, 3,5 m széles és 2 m magas sírkamra nyílott. A délnyugati 1. számú sírkamrában, amely 
sértetlen, tehát bolygatatlan volt, két csontváz feküdt. Az egyiknek a nyakában 12 oroszlán figurá
jával díszített arany nyakperec volt, a koponya mellett 29 db arany lemez, talán a csúcsos baslikra 
való díszítmények, a kezén arany karperecek, ujjain gyűrűk. Bal oldalán feküdt az arany lemezek
kel borított tokban nyugvó kardja, korbácsa, tőre és egy csomó bronz nyílhegy, bőr tegezben. Lá
bainál lábvért, a koponya bal oldalán ezüst és bronz edény,vas lándzsacsúcs. A másik halott nyaká
ban is öntött arany nyakperec, karján ezüst karperec, ujjain arany gyűrű, bal oldalán kard és nyílhe
gyekkel teli tegez. Az északnyugati 2. számú sírkamrában egy női holttest feküdt festett, 2 m 
hosszú fa koporsóban. Az asszony homlokán arany szalag volt, koponyája körül 49 + 7 arany le
mez, a fül táján két arany láncos függő, valamint a fej körül további 57 arany lemez. Nyakában tö
mör, öntött, oroszlánfejes nyakperec, ujjain gyűrű, jobb kezénél csont nyeles bronz tükör. A női 
váztól északra feküdt egy fiatal férfi maradványa. Mellékletei: vas karperec, tőr, nyílhegyek. A fia
tal férfi bal és jobb oldalán bortároló agyag amfórák sorakoztak, mégpedig összesen 3 + 11 db, űr
mértékűk darabonként 20 liter volt, tehát közel 300 liternyi bort tettek ide (az amfórák borkő-lera- 
kódásosak voltak!), amely jelentős érték volt, tekintettel arra, hogy a szkíták a nemesebb bort im
portálták. A sírkamra nyugati fala mellett feküdt a 70 cm magas viláhírű ezüst edény, az ún. cser- 
tomliki váza! Az edény vállán békés hétköznapi jelenetet látunk. Hogy ez a jelenet lódöntés-e (he- 
rélés előtt) vagy más, pontosan el nem dönthető.

A délkeleti 3. számú sírkamrában öt agyag amfora, egy réz üst és egy kutya csontváza volt, 350 
db bronz nyílhegy, öt vas tőr és tegezek társaságában. A bronz üst erősen használt, sőt javított volt, 
benne fa merítőkanál és egy fej nélküli ürü váza. Igaz lehet tehát, hogy ezekben a bonz üstökben 
főztek! A halomban egyébként volt 5 szarvasmarha, két birka vagy kecske, egy házi sertés, négy 
ló, négy szarvas, egy őz, és egy kutya. Volt itt a 3. számú kamrában azonban egy nemez szőnyeg is 
(gondoljunk Pazyrikre!), valamint arany lemezek, gombok, csövecskék és szalagok. Az északkeleti 
4. számú sírkamrában a fal mellett hat amfora sorakozott, közte hevert egy bronz tükör és egy 
ezüst kanál. Az északi oldalon egy csontváz volt, nyakában bronz nyakperec, fülében fülbevalók, 
ujjain arany gyűrűk. Bal oldalán csont markolatos vas tőre és 67 db nyílcsúcs, valamint 2500 db 
arany lemez és szalag. A csertomliki fő sír, a hatalmas szkíta király sírja nem maradt meg, a sírrab
lók elpusztították, megmaradtak viszont a lósírok, összesen 11 lócsontváz, 3-4-4 elosztásban. Az 
első két lósírban egy-egy megölt lovász teteme is nyugodott, a harmadikban emberi holttest nem 
volt. A nyereg, a kantár és a lószerszám gazdagon díszített volt. Csertomlikról valóban elmondha
tó: a sztyeppe igazi piramisa volt!
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A szkíta királysírok jellemzésekor magától értetődően felmerülhet a következő kérdés: tudo
mányos szempontból, módszertanilag helyesen járunk-e el akkor, ha a leggazdagabb, legrango
sabb, legértékesebb temetkezéseket vesszük alapul, holott a népet kitevő többség bizonyosan sok
kal egyszerűbben élt és halt? Bár ez kétségtelenül igaz, mégis helyes utat követünk, hiszen őseink 
körében mind a hagyományokat, mind a külsőségekben megnyilvánuló szokásokat sokkal jobban 
megőrizték az előkelők, mint a közemberek. S nemcsak gazdagságuk okán, hanem azért is, mert 
ez szent kötelességük volt. A szkíta királyok is népük főpapjai is voltak, tehát minden lépésükkel, 
minden cselekedetükkel példát is kellett mutatniuk éltükben és holtukban egyaránt. Mindez kivá
lóan kitűnik Hérodotosz leírásából is: „Ha a király meghal, egy nagy négyszögű sírt ásnak s evvel 
elkészülvén, előveszik a halottat, testét viasszal bevonják, hasát felvágják és kitisztítják, azután 
összetört fűszerrel, tömjénnel, zellermaggal és ánizzsal megtöltik, majd ismét összevarrják, és sze
kéren egy másik nemzetséghez (néphez)24 viszik. Akik pedig átveszik a halottat, úgy tesznek mint 
a királyi szkíták: levágnak egy darabot a fülükből, hajukat leborotválják (körülnyírják), karjukat 
megvágják, homlokukat (arcukat) és orrukat összekarmolják (inkább: felhasogatják), balkezüket 
(tenyerüket) nyilakkal keresztül szúrják. ...a halottat a sírban egy emelvényre (ravatalra, levélágy
ra?) teszik, a halott mellett kétfelől lándzsákat szúrnak le, azokra deszkákat (fakarókat, póznákat) 
tesznek és náddal (gyékénnyel, ágboggal?) lefedik. A tágas sírnak üres részében (a sír szabad tér
ségében, a sír nyitva hagyott részében) helyezik el a király egyik megfojtott ágyasát, továbbá po
hárnokát, szakácsát, a lovászát, a pajzshordozóját (szolgáját, inasát), hírnökét (küldöncét), vala
mint lovakat, természsengéket és arany edényeket.25 Ennek végeztével nagy földrakást emelnek és 
vetélkednek, hogy minél nagyobb dombot emeljenek (hogy minél magasabb legyen a halom).”„A 
többi szkítát haláluk után a rokonaik kocsira teszik és körülviszik a barátaik között, mindegyikük 
lakomával fogadja őket és a halottat is megvendégelik.” Tulajdonképen Hérodotosz leírása eleve
nedik meg mind Kul-Oba, mind Csertomlik, mind a most következő Szoloha esetében.

A Dnyepper bal partján, Nyikopóltól délkeletre 21 km-re emelkedett a Szoloha-kurgán. (Ma 
már csak a maradványai látszanak, de még azok is hatalmasak.) A halom magassága 18 m és a 
máig fennmaradt ásatási fényképek26 mutatják, milyen óriási földhalomról volt szó. A kurgánt Nyi- 
koláj Ivanovics Veszelovszkij professzor (1848-1918) 1912/13-ban tárta fel az akkoriban divatos 
ásatási módszerrel, vagyis úgy, hogy a halom közepébe vágatot ásatott lépcsőzetesen szűkülő 
oldalfalakkal, majd így érte el a központi sírkamrát. Veszelovszkij 1891-94 között egyébként egy, 
ennél a halomnál is nagyobbat tárt fel: az Oguz-kurgánt, amely 22 m magasságú volt. Itt, akárcsak 
Csertomlik esetében, 1979 és 1981 között A. M. Leskov újabb vizsgálatokat végzett és megállapítot
ta, hogy a kurgán térfogata 140.000 köbméter volt! A hatalmas gyeptéglás földhalmot itt is 5.000 
köbméternyi kőanyagból ovális (125 x 130 m) kerítéssel övezték.27 Hihetetlen méretű munkála
tokat végeztek el tehát 2400-2500 évvel ezelőtt! Valójában el sem tudjuk képzelni, hogyan szer
vezték meg ezeket az óriási méretű „közmunkákat”? Ez az egyetlen tény elég volna a barbár kó
borló nomád hordák-elmélet cáfolatához. A szolohai kurgán központi sírkamrája eléggé nagy volt 
(27 négyzetméternyi) és az eredeti felszín alá mélyedt 6 méterrel. A fősír azonban ki volt rabolva!

24 A görög szöveg fordításai nem pontosak: Télfy János, Magyarok őstörténete. Görög források a scythák történetéhez. 
Pest, Lauffer Vilmos. 1863, 30-31. -  Hérodotos történeti könyvei. Fordította: Geréb József. Budapest, MTA. 1892, 30- 
31. -  Hérodotosz, A görög-perzsa háború. Részletek. Fordította: Terényi István. Budapest, Gondolat. 1967, 166-167. A 
görög és latin szót (populus) hol népnek, hol nemzetségnek, hol törzsnek fordították.

25 In reliquo vero sepulcri spatio unam ex pellicibus strangulatam sepeliunt, et pincernam, et coquum, et equissionem, et 
ministrum, et internuncium, et equos, et aliorum omnium primitias, et phialas aureas. -  Herodoti Historiarum Libri IX. 
G. Dindorfius et C. Miillerus. Parisiis, 1844, 203.

26 I. Brasinszkij 1967, 79.
27 Gold der Steppe. 177.o.
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Az elszórt leletek (arany lemezek, arany tű, fa csésze, egy görög feliratos amfora, bronz nyílhe
gyek, bikacsontok) alapján Brasinszkij28 arra gondolt, hogy fejedelemnő nyugodott a központi sír
ban. Az innen nyíló oldalkamrában találtak egy hatalmas réz üstöt, benne bárány és bikacsontok
kal, kocsivasalásokat (tálalókocsi?), 3 amforát és egy aranyozott réz edényt. A fősír mellett volt 
két felszerszámozott ló, gyönyörű halformájú arany homlokdíszekkel. Mivel azonban a szolohai 
kurgánba nemcsak egy alkalommal temetkeztek, a később megásott hatalmas sírkamra-rendszert a 
rablók nem fedezték fel. Ide egy kútszerű üregből nyíló hosszú folyosó vezetett. A sírüregnek há
rom oldalkamrája volt. A keleti legnagyobb kamrában nyugodott a szkíta király holtteste. Lábainál 
egy halomban griff-, szarvas- madár-ábrázolásos, ruhára felvarrható aranylemezek tömege. A bal 
combcsont mellett csontmarkolatos vas tőre, a jobb combcsont mellett vas kardja, gazdagon díszí
tett aranylemezekkel borított hüvelyben. Jobb csuklóján 3, a balon két arany karperec, nyakában 
zománccal ékített, oroszlánfejes arany nyakperec. A koponya mellett hevert egy görög bronz sisak 
és néhány cm-re tőle a világhírűvé vált, páratlan remekmű: a szolohai arany fésű.29 Jobb karjánál 
hattollú buzogány (a buzogány tehát nem nyugati eredetű!), odébb hat, reliefekkel ékes, ezüst 
edény. Oroszlánvadászatot mutatnak a jelenetek, de különös vadászatot, mert a dús sörényű hím
oroszlán mellett egy szarvakkal bíró nőstényoroszlán is szerepel. A Nyugat-keleti tájolású király
sírtól nyugatra két férfi csontváz feküdt, más tájolásban (K-Ny illetve D-E), nyilvánvalóan a meg
ölt szolgák, illetve kísérők. Az egyik (a déli tájolású) koponyája mellett számos arany lemez volt, 
valamint sok bronz nyílcsúcs, vas kard, vas tőr és vas lemez-páncél. A másik váz jobb oldalán is 
vas kard feküdt, itt is volt vaspikkelyes páncél, 5 vas lándzsa és nyílcsúcsok. A lábvégnél birka
csontok között egy csont dobókocka (asztragalosz) is megmaradt. A két rejtett oldalfülkében talál
tak rá gy 180 db nyílvesszőt tartalmazó ezüstveretes tegezre, egy arany tálra, illetve három ló-, te
hén és birka csontokkal teli réz üstre, benne vas keverővei, egy nagy réz tálra és 10 bortartó amfo
rára. Volt még egy lósír, öt lótetemmel és a kísérő lovász csontvázával. A szolohai szkíta királysír 
leletei a már érintett fontos kérdéseken kívül azt is bebizonyították, mennyire hibás és torz az a 
szemlélet, amely a keleti lovas népeket, így a szkítákat, a húnokat, az avarokat és a magyarokat, 
könnyű fegyverzetű, könnyű selyembugyogókba öltözött íjászoknak jellemezte és láttatta. A szkí
ták a legkorábbi időktől, páncélos nehézlovasok voltak,30 a amint majd látni fogjuk, ugyanez a 
helyzet a többieknél is! Nagyjelentőségű az a megfigyelés is, hogy Szkítiában nemcsak hatalmas 
tömegben főzték nagy üstökben a pompás húsos ételeket,31 hanem búzát, rozsot, kölest, árpát ter
mesztettek, hüvelyeseket ültettek, szőlőt műveltek, gyümölcsöskertjeik (dió, körte) voltak!32 Alap
talanná váltak azok a feltevések is, hogy a szkíták mongoloidok. Ellenkezőleg, döntő mértékben 
europidok, mégpedig nem a görög keveredés következtében.33

Mostmár azt kell megvizsgálnunk, megtalálhatjuk-e annak az okát és magyarázatát, hogy a 
szkíta birodalom birtokába vette a Kárpát-medencét, népei, törzsei megtelepedtek itt, és a Kr. 
születése előtti VI. századtól hosszú évszázadokon át a Bécsi-medencétől a Tien-sánig, egységes 
szellemi és anyagi kultúrát teremtettek és birtokoltak.

28 I. B. Brasinszkij, Szkíta kincsek nyomában. Budapest, Helikon. 1985, 69.
29 V. A. Iljinszkája 1978, 90-100.
30 V. I. Bibikova 1973, 63-68. -  A. I. Minzsulin 1988, 116-126. -  M.V. Gorelik 1973, 266-269. -  A. P. Smirnow, Die 

Scythen. Fundus Bücher 63. Dresden 1979. -  E. V. Csernyenkó 1968. és uő 1981.
31 N. A. Gavriljuk 1987, 21-34.
32 В. A. Sramko -Z. V. Janusevics 1985, 47-64.
33 Sz. I. Zsiljájeva-Kruc 1970, 180-189.
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53. kép: A Zavadszkája mogila lószerszámai. (Mozolevszkij 1980, 91., 35. kép. Rolle, Ukrajna. 76., 11. kép)
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54/a. kép: A szolohai kurgán oldalsó temetkezései. (Artamonov 1966, X. tábla)

54/b. kép: Szkíta íjtegezek (Vitává mogila és Opisljanka). (Csemyenkó 1981,44., 27. kép)
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58/a. kép: A Kázennaja mogila szkíta női viselete. (Rolle, Ukrajna. 108., 5. kép)
58/b. kép: A Tolsztoja mogila fejedelemasszonya. (Rolle, Ukrajna. 108., 6. kép)
58/c. kép: Szkíta női fejdíszek (Kámenyka, Bergyanszk). (Rolle, Ukrajna. 207., 4. kép) 
58/d. kép: Szkíta női lábbelik (Tolsztája mogila, Melitopol). (Rolle, Ukrajna. 109., 8. kép) 
58/e. kép: A zolotaja balka-i szkíta nő. (Rolle, Ukrajna. 109., 7. kép)
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59. kép: Szkíta női fejdíszek (Csertomlyk, Novoszelkah, Alexandronopol). (Mirosína 1981, 46-68.)
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60/a. kép: Szinjavka, 100. kurgán. (Kovpanyenkó 
1981,52., 42. kép)

60/c. kép: Szkíta női fejdíszek (Krásznüj Perekop). 
(Mirosína 1980, 30-45.)

60/b. kép: Szkíta női fejdíszek (Szinjavka 100. kurgán, Bobvica 35. kurgán). (Mirosína 1977, 79-94.)
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Szkíták a Kárpát-medencében

Az utóbbi évek legerősebb támadását a szegedi Kristó Gyula intézte a régészeti források értéke 
ellen,1 rámutatva számos, nehezen kétségbe vonható tényre és körülményre, különösen ami az 
archaeológiai anyag időrendjét és etnikumjelző szerepét illeti.2 3 Elismerve, sőt hangoztatva azt a 
megállapítást, hogy „az igazság nem mennyiségi kérdés, vagyis nem annak van igaza, aki többször 
mondja el a véleményét”, mégis szokatlan a történettudomány gyakorlatában, hogy olyan kutatótól 
olvashatni ilyet, aki -  néhány társával együtt -  szinte korlátlan lehetőséget kapott (kiemelt anyagi 
támogatások révén!) tételeinek hirdetésére. Kristó Gyula általában alárendelt szerepet tulajdonít a 
régészeti adatoknak, bizonyos területeken azonban határozottan semmibe veszi azokat. Várható 
volt, hogy komoly bírálatot kap,5 hiszen az írott történeti források mindenhatósága legalább annyi
ra támadható, mint a régészeté. Számunkra most az a legfontosabb, amit az időrend (a kronológia) 
meghatározásának súlyos gondjairól mond. Nézete szerint sem az érmékkel (pénzekkel) sem a 
párhuzamokkal (analógiákkal), sem a tárgytípusokkal (tipológia), sem más érvekkel (például 
„benyomás” alapján) valójában nem lehet biztosan történeti kort meghatározni, márpedig kétségte
lenül a históriában az egyidejűség, az időrendi egymásutániság: alapkérdés. Kristó Gyula és köve
tői azonban rossz nyomon járnak. Elsősorban azért, mert úgy állítják be, mintha a múlt teljes és hi
teles megismerése módszertani kérdés volna csupán. Ha tehát helyesen és jól választjuk meg a for
rásokat, felfedhető az egykori letűnt világ. Sajnos, nincs így, bár valamennyi forrás bevonásával 
igen jelentősen nőhet az ismeretünk. Ha egy írott forrásban például egy néppel kapcsolatban arról 
olvasunk, hogy nehéz páncélzatú lovasságuk volt, ám az adott néphöz kapcsolható régészeti 
anyagban eddig ilyen leleteket nem ismerünk, akkor az adott írott forrás nem hiteles. így például 
hiába írja le Bölcs Leó bizánci császár, hogy a magyaroknak is volt nehézlovasságuk (XVIII. 48.), 
mivel az ún. honfoglaláskori sírokban -  eddig -  páncélmaradványok nem kerültek elő, „bizonyos
nak” mondhatjuk, hogy a honfoglaló magyarok ilyet nem ismertek.4 Ha a kutatók a magyar őstör
ténet forrásaiból eleve nem rekesztenék ki a Kr. sz. utáni IX. századnál korábban élt rokon kultúrá
jú és nyelvű népeket, az avarokat, a húnokat és szkítákat, akkor a jelenségeket összeségükben vol-

1 Kristó Gyula, A magyar állam megszületése. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. Szeged 1995. -  uő. Magyar honfogla
lás, honfoglaló magyarok. Budapest, Kossuth. 1996.

2 Kristó Gyula, A honfoglalók régészeti hagyatékának keltezéséről. Századok 131 (1997) 234-275.
3 Takács Miklós, A 10. századi magyar-szláv viszonyról és a honfoglaló magyarok életmódjáról. (Néhány megjegyzés 

Kristó Gyula: A magyar állam megszületése című könyvéről.) Századok 131 (1997) 168-214. -  Révész László, Kristó 
Gyula könyvéről. Századok 131 (1997) 215-233.

4 Vö. Takács Miklós id. mű 183. o. -  Erről a kérdésről már Nagy Géza értekezett: Vasing az ókorban és a népvándorlásko
ri barbároknál. Archaeológiai Értesítő 26 (1906) 202-207.
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nának képesek látni és értékelni. Példánknál maradva, a szkíták rendkívül jelentős katonai erejét 
éppen a páncélos nehézlovasság adta, de hasonlót látunk majd a hunok és az avarok esetében is. 
Ugyanakkor a Kárpát-medencében eddig feltárt szkíta-kori leletanyag alapján ezt a történeti tényt 
nem lehetne igazolni! S ezzel eljutottunk a Kárpát-medence szkíta emlékeinek tárgyalásához.

Alig több, mint száz esztendeje annak, hogy az első szkíta tárgyakat felismerték a hazai kuta
tók, tehát évszázados késésben voltak az oroszokhoz képest. Valójában mind szakmai, mind az ér
deklődő nagyközönség figyelme akkor terelődött a szkíta világ felé, amikor 1923-ban Tápiószent- 
márton határában Bella Lajos és Hillebrand Jenő, régészeti ásatás közben rátalált 120 cm mélység
ben egy hamus tűzhely-maradványra, amelynek a szélén feküdt egy elektronból készített szarvas
figura, összehajtogatott állapotban.5 Világossá vált nyomban, hogy a Kárpát-medencének köze van 
az eurázsiai szkíta kultúrához, amelynek anyagait Tolsztoj és Kondakov6 majd Bobrinszkij7 után az 
angol E. H. Minns már megismertette a világgal.8 Fettich Nándor kiváló érzékkel rámutatott a tá- 
piószentmártoni aranyszarvas párhuzamaira, bár ekkor még nem volt egészen bizonyos a dolgá
ban, hiszen nem tartotta lehetetlennek, hogy a lelet esetleg a szarmatákhoz tartozhat.9 Öt év múltá-

5 Fettich Nándor, A tápiószentmártoni aranyszarvas. Archaeológiai Értesítő 47 (1927) 138-145. Uő. Bestand der skytischen 
Altertümer Ungarns. In: Scythien und der Bosporus. I. Kritische Übersicht der schriftlichen und archäologischen Quellen. 
II. Die archäologischen Denkmäler. Hrsg. M. Rostowzeff. Berlin 1931.

6 I. Tolsztoj és N. Kondakov 1889.
7 G. A. Bobrinszkij 1894.
8 E. H. Minns, Scythian and Greeks. A survey of Ancient History and Archaeology on the North Coast of the Euxine from 

the Danubie to the Caucasus. Cambridge 1913.
9 Fettich id. mű 144.
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val azonban Miskolctól délre, az Ernőd melletti Zöldhalompusztán (Mezőkereszteshez tartozik), a 
Kubik földbirtokos-család temetkező helyén, Tápiószentmártontól alig 100 km-nyire, a sírásó 
munkások egy nagyméretű, bár lapos halomban 130 cm mélységben egy sírra bukkantak. A sírásó 
emberek, -  majd látni fogjuk hányszor ismétlődött meg ez a magyar régészetben! -  barbár módon 
nekiestek a leleteknek. A hamus rétegben először arany gombokat találtak, majd egy oroszlánok
kal ékített arany láncot találtak (az oroszlánok pontosan olyanok, mint a szolohai arany fésűn lát
hatók), s végül rábukkantak egy közel 50 cm-es aranylemezből készített szarvasra. Mind az arany
láncot, mind az aranyszarvast ásóval (!) nyomban szétdarabolták (!) és megosztoztak rajta. Később 
nagy nehézségek árán sikerült csak a darabokat összeszedni. A lelőhely adataiból világos volt, 
hogy itt is, amint Tápiószentmártonban is, hamvasztásos sír maradványai kerültek napvilágra. Az 
persze soha nem fog kiderülni, valójában mi volt még a sírban, hiszen a sírásók napokig rejteget
ték a leleteket.

A rendkívül jelentős anyagot ismét Fettich Nándor tette közzé.10 11 Fettich Nándor a magyar 
régészet egyik legkiválóbb alakja volt, akiről később bővebben fogok szólni. Egyelőre annyit kell 
tudnunk, hogy 1928-ban Fettich Nándor már tisztán látta, hogy a szkíta terjeszkedés elérte a Kár
pát-medencét, sőt a Dunánál nem is állt meg. De azt is kimondta már ekkor, hogy „Magyarország 
helyzete...egészen különleges volt”". Hamarosan feldolgozta a szkíta tegezdíszeket, majd a garcsi-

10 Fettich Nándor, A zöldhalompusztai szkíta lelet. Archaeologia Hungarica. A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti 
Osztályának Közleményei. Szerk. Hillebrand Jenő. III. Budapest 1928.

11 Fettich Nándor, Adatok az ősgermán állatornamentumok II. stílusának eredetkérdéséhez. Archaeológiai Értesítő 43 
(1929)68-124.
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novói szkíta leletet.12 Nehezen érthető, miért szakadt meg a magyarországi szkíta kutatás, s az még 
nehezebben, miért léptek fel tűzzel-vassal a magyar szkíta-szittya hagyományok ellen. Minden
esetre Párducz Mihály (1908-1974) fellépéséig alig akadt valaki, akit a szkíta téma érdekelt volna. 
Párducz Mihály már 1945 előtt kutatta a szkíta emlékeket, igazi sikert azonban akkor ért el, ami
kor Csallány Gábor 1937. évi ásatását folytatva a Szentes melleti Vekerzugon 1950-ben folytatta 
az ásatásokat és valóban jelentős sírokat tárt fel.13 A vekerzugi leletek (elsősorban a gazdag szer- 
számzatú lótemetkezések és a kocsitemetkezés) kényszerítőén írták elő a kárpát-medencei leletek 
számbavételét, amely persze nem rögtön hozott eredményeket. A különböző lelettípusok közül a 
legjellegzetesebbek közé tartoznak a szkíta tükrök,14 a lószerszámok, a tegezdíszek és a rúdvégek. 
Ezek persze csak az ún. vezér-leletek, a legnagyobb számú és legáltalánosabb mellékletek a cse-

12 Fettich Nándor, A garcsinovói szkíta lelet. Archaeologia Hungarica. Budapest 15 (1934).
13 Párducz Mihály, Hallstatt-kori temető Szentes-Vekerzugon. Az MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának 

Közleményei 2 (1953) 21-67. -  Uő. Le cemetiére Hallstattien de Szentes-Vekerzug. Acta Archaeologica ASH 2 (1952) 
143-169. -  Uő. III. rész Acta Archaeologica ASH 6 (1955) 1-18.

14 Párducz Mihály, Szkíta tükrök a Kárpát-medencében, Archaeológiai Értesítő 85 (1958) 58-64.
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répedények, a vas tőrök, kések, bronz, ezüst vagy arany fülbevalók, gyöngyök. Vagyis: a köznép 
anyaga. Ebben a vonatkozásban a fő kérdés az: kik voltak ők? S milyen nyelven beszéltek? Ugyan
ahhoz a népcsoporthoz tartoztak, mint a királysírok halottai? Ezek a kérdések minden korszak leg
nehezebb problémái. Látni fogjuk ezt a hunoknál, az avaroknál és a magyaroknál is. Nagy sírszá
mú szkíta (vagy szkítakori) temetők elemzései15 azt vitatják, vajon mely leletek tartozhattak a helyi 
lakossághoz és melyek az igazi szkítákhoz? Több, mint harminc éve annak, hogy a Fettich Nándor 
és Bottyán Árpád16 által képviselt nézetet elvetve, azt hirdetik: a Kárpát-medencében valójában 
szkíta etnikumú nép nem is élt,17 hanem a magyar Alföldön a Hérodotosz által emlegetett kimmer 
szüginnák, Erdélyben pedig az agatürszoszok telepedtek meg, akik átvettek néhány sajátosságot. E 
nézetekkel szemben Párducz Mihály a régészet hagyományos módszereivel szállt szembe,18 kimu
tatva a Kárpát-medence és az oroszföldi szkíta világ közötti közvetlen kapcsolatokat, valamint azt, 
hogy jónéhány tárgytípusnak nálunk semmiféle előzménye nincs (aranyszarvasok, tükrök, tegezdí
szek, rúdvégek). Ugyanakkor elismerte, hogy a Kárpát-medencében divatozó halotthamvasztás he
lyi eredetűnek látszik. Úgy vélte, hogy a Kr. sz. előtti. VI. században a szkíták azért vonták befo
lyásuk alá a Kárpát-medencét, mert biztosítani kívánták a kereskedelmi utakat (nemesfémek, lóki

15 Párducz Mihály, The Scythian Age Cemetery at Tápiószele. Acta Archaeologica ASH 18 (1966) 35-91. -  Juhász Irén, 
Az orosháza-gyopárosi szkítakori temető. Archaeológiai Értesítő 99 (1972) 214-222. -  Uő. Az orosháza-gyopárosi szkí
ta (itt már így!) temető. Archaeológiai Értesítő 103 (1976) 231-251.

16 Bottyán Árpád, Szkíták a magyar Alföldön. Régészeti Füzetek 1. Budapest 1955. Bottyán Árpád 1943-ban eltűnt a fron
ton, munkája tehát másfél évtizedes késéssel jelent meg.

17 Harmatta János, Kimmerek és szkíták. Antik Tanulmányok 13 (1966) 107-116.
18 Párducz Mihály, Magyarország szkíta kora. Doktori értekezés tételei. Budapest, MTA. 1965. -  Uő. Szkítakorunk etniku

mának és kronológiai helyzetének kérdéséhez. Antik Tanulmányok 15 (1968) 135-148.
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vitel). Ezen kereskedelmi út egyik fontos bizonyítéka az ártándi bronz hydria.19 Párducz Mihály 
véleménye szerint a közvetlen szkíta hatás azonban csak két emberöltőn át tarthatott, 560 és 470

között. Talán ez a szűkre szabott időzóna is 
szerepet játszott abban, hogy a kárpát-medencei 
szkíta-kutatás mind a mai napig igen szerény 
méretű.20

Magam úgy vélem, természetesen nemcsak a 
szkíták esetében, hogy egy kultúra, egy művelő
dés elsősorban nem edényform ákban, nem 
tárgytípusokban jelenik meg, hanem szellemisé
gében. A múlt egyébként is döntő mértékben

19 Párducz Mihály, Graves from the Scythian Age at Ár- 
tánd. Acta Archaeologica ASH 17 (1965) 137-231.

20 Csallány Dezső, Szkíta íjmaradványok. A nyíregyházi 
Jósa András Múzeum Évkönyve 4-5 (1961-62) 7-13. -  
Párducz Mihály, Szkítakori sír Tarpán. A nyíregyházi Jó
sa András Múzeum Évkönyve 11 (1969) 81-87. -  S. 
Koós Judit, Szkíta-kori bronz tükör Kisgyőrből. A Her
man Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc. 22-23 (1985) 29- 
35. -  B. Hellebrandt Magdolna, A kesznyéteni szkíta kori 
temető feltárása. A Herman Ottó Múzeum Közleményei, 
Miskolc. 24 (1986) 21-22. -  M. Nepper Ibolya, Szkítako
ri leletek a Déri Múzeumban. A Déri Múzeum Évkönyve, 
Debrecen. 49 (1966-67) 53-64. -  Fodor István, Félkör
íves keresztvasú szkíta és szarmata kardok. Archaeológi- 
ai Értesítő 96 ( 1969) 67-71. -  Kisfaludi Júlia, Szkítakori 
sír Mezőtúrról. Archaeológiai Értesítő 110 (1983) 69-73.

67. kép: A Héttestvér kurgán 6. halma, elefántcsont, 
„Angyali üdvözlet”. (Szokolszkij 1971, 97., 
27. kép -  Gorbunova 1971,51., l.kép)
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68. kép: 1997-ben átadott kínai 
szakmunkából: halotti 
maszkok. (Bárdi)

mítosz,21 s attól válik a miénkké, 
hogy magunkénak valljuk. Ha 
sikerül bebizonyítani, hogy pl. a 
Tien-Sántól a Bécsi-medencéig 
fellelhetők egy adott korszakban 
alapvetően jellemző és meghatá
rozó tartalmat hordozó tárgyak 
és jelenségek, akkor kimondhat
juk e hatalmas terület egységét, 
függetlenül attól, hogy az adott 
korszakban itt élt népek ember- 
tanilag, nyelvileg, viseletben, 
szokásokban nem voltak telje
sen egyneműek. A szkíta kor
szakban sikerült ilyen tárgytí
pust találni: az ún. rúdvégeket.

1964 nyarán, mint fiatal aka
démiai ösztöndíjas, aki László 
Gyula professzor tanársegédjé
nek készült és a magyar őstörté
net kutatójává akart válni, tele
fonértesítést kaptam a Budapest
hez közel fekvő Nagytarcsáról, 
hogy házépítés közben mindösz- 
sze 60-70 cm mélységből külö-

69. kép: László Gyula rajza, 
könyvfedél-terv.

nős leletek kerültek elő: három db bikafigurákkal díszített öntött 
bronz csörgő, nyolc db öntött bronz csengő és négy db ková
csolt vas, oldalpálcás zabla. A hamarosan végrehajtott leletmen
tő ásatás újabb leleteket nem eredményezett, az azonban bizo
nyossá vált, hogy nem sírról van szó, hanem valamiféle áldozati 
helyről. (Hasonló jelenséggel találkozunk majd a hun-korban.* 22) 
A nagytarcsai leletegyüttes kapcsán összegyűjtöttem először a 
Kárpát-medence hasonló leleteit (Aszód, Gyöngyös, Szurdok- 
püspöki, Mihályfa, Somhíd, Gyulafehérvár, Gernyeszeg), majd

21 Érdekes, hogy egy újságíró, Bencsik András, milyen találóan érzett rá erre a
közelmúltban: Isten visszatért. Demokrata 7 (1997) 22-24.

22 Vö. Tomka Péter, A sztyeppéi temetkezési szokások sajátos vázlata. A hun 
halotti áldozat. Arrabona 22-23 (1986) 35-55.
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az oroszföldi példányokat, összesen 121 darabból 94-ét.23 A lehető legpontosabb méréseket igye
keztem elvégezni, hiszen az volt a cél, legelőször meg kell határozni: mire szolgálhattak ezek a 
különleges tárgyak, amelyek akár bronból, akár vasból készültek, általában a belsejükben egy go
lyót tartalmaztak és egy másfél méteres fa nyélre voltak felszerelve? Ugyanakkor a kísérő leletek 
között csaknem általános volt a bronz csengők sorozata és lószerszámok, elsősorban a vas zablák. 
Ilyen csörgőket nagy számban találtak Oroszország területén, s mivel nem egy lelőhelyen kocsi-al
katrészek között fordultak elő, legtöbben kocsidíszeknek gondolták őket. Magam abból indultam 
ki, hogy a csörgők belsejében lévő bronz vagy vas golyó rendeltetése csak is az lehetett, hogy 
megszólaltassa ezeket a tárgyakat, magyarán, hogy hangot adjanak. Ezt támasztotta alá a csörgők 
különböző térfogata is, valamint a csörgők testén kialakított rések váltakozó száma. Az MTA Nép- 
zenekutató Intézetében elvégeztük mind a csörgők, mind a csengők zenei vizsgálatát, és kiderült, 
hogy a bronz csengők kifejezett zenei hangsort adnak (a normál A hang 440 Herz), de a csörgők is 
értékelhetők zeneileg. A csörgők és csengők anyagából egy 28 darabos sorozatot sikerült színkép- 
elemzésnek alávetni, s ebből kiderült, hogy a csörgőknél a réz alapanyag mellett 10 %-nyi az ón, 
míg a csengők esetében viszont sokkal kisebb az ón-tartalom, magasabb ugyanakkor az ólom és 
antimon tartalom. Ez határozottan a különböző hanghatások elérése miatt kellett, hogy így legyen. 
Régóta ismert a magyar néprajzban az, hogy az állatok nyakába akasztott pásztorcsengők össze
hangoltan szólnak és hasonlóképpen összehangoltak a templomi harangok is. A régészet történeté
ben először fordult elő, hogy ezt sikerült bebizonyítani egy nem hangszer esetében! A szkíta bronz 
vagy vas csörgők és csengők eredeti rendeltetését azonban még nem határoztuk meg ezzel. Vala
mint azt sem, hogy milyen eredetűek ezek a tárgyak? Számba véve a kocsileleteket, kiderült, hogy 
mindössze három esetben (Alexandronopol, Szlonovszkája Bliznyica és Krasznokutszk24) szere
pelt együtt kocsi-alkatrész és rúdvég. A hazai kocsi-temetkezésekben (Szentes-Vekerzug) sem for
dult elő csörgő vagy rúdvég. Megvizsgáltam a lelőkörülményeket és határozott különbség mutat
kozott a kárpát-medencei darabok és az oroszországi példányok között. Amíg keleten elsősorban a 
halomsírokban fordultak elő, a Kárpát-medencében -  az ismeretlen lelőkörülményű szórványoktól 
eltekintve -  elrejtett depotként kerültek napvilágra, temetkezések nélkül! Mi lehet ennek a magya
rázata? Véleményem szerint szkíta csörgők és rúdvégek kultikus tárgyak voltak, amelyeket rész
ben a temetések alkalmából, részben egyéb szertartásoknál használták. Eredetüket illetően a legha
tározottabban állítható, hogy ez a ritus és a tárgycsoport is déli hatásra keletkezett, elsősorban su- 
mér és hatti-hettita, valamint urartui befolyás eredményeként. A csörgőket és rúdvégeket elsősor
ban állatalakok, a legkésőbbieket istenalakok díszítik.25 Különösen gyakoriak a szarvas és az őz fi
gurák, a ragadozó madarak, a párduc, a ló a bika és egyéb űn. fantasztikus állatalakok. Általános 
vélemény szerint a szkíták az ún. sámánisztikus szertartások keretében gyakorolták istenhitüket, s 
a szkíta királyok egyúttal népük főpapjai is voltak. A szkíták, a görög történetírók szerint, imádták 
a Napot, az Eget, a Földet és a Tüzet. Valójában azonban a Teremtő Istent, akinek jelképe az éltető 
Nap, aki a tüzet adta az embereknek, aki teremtette az eget és a földet. Az orosz régészek közül E. 
V. Perevódcsikova és D. Sz. Rajevszkij26 nyilvánította ki először egyetértését, hangoztatva: ezek a 
csörgők és rúdvégek valóban igen jelentős szerepet játszottak a szkíták hitvilágában.

Az a nép, amelyet az írott források alapján szkítának nevezünk több, mint 1200 esztendőn át

23 Bakay Kornél, Scythian Rattles in the Carpathian Basin and their Eastern Connections. Hakkert Verlag, Amsterdam -  
Akadémiai Kiadó, Budapest. 1971. Fordította: Dedinszky Géza. Rövidített magyar változata megjelent: Bakay Koméi, 
Feltárul a múlt? A múlt jövője. Budapest, Múzsák. 1989, 13-43.

24 Meljukova 1981, 36-46.
25 N. A. Onajkó 1976, 168-179.
26 E. V. Perevódcsikova-D. Sz. Rajevszkij 1981, 42-52.
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70. kép: Szkíta csörgők állatfigurái. (Bakay 1971, 38.)

uralta Belső- és Közép-Ázsiától a Kárpát-medencéig az eurázsiai térséget, ide értve az egykori 
Urartu, tehát Dél-Kaukázia területét is. Ma már egészen világosan látjuk, hogy ez a nép vegyes 
összetételű volt, s nem kóborolt szerteszéjjel a végtelen sztyeppéken, hanem hatalmas erődöket és 
jelentős városokat, fontos településeket épített.27

Az egykori szkíta birodalom területén már az ókorban számos nép élt, amelyek közül kevésnek 
maradtak a jelenkorig élő utódai. Ez szinte természetes, ha figyelembe vesszük a 25 évszázadnyi 
hatalmas eltelt időt. Az a csoda, ha valamely népnél -  bármilyen okból és bármilyen módon -  fel
lelhetők az ősi múlt valamiféle maradványai, jelei, üzenet-morzsái. S mi magyarok hordozói va-

27 P. D. Liberov 1965. -  B. A. Sramkó 1973, 82-112. -  Uő. 1975, 94-132. -  V. A. Iljinszkaja 1975. -  T. Vüszockaja 1975. 
-  A. I. Meljukova 1975. -  L. K. Galanyina 1977.
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70/a. kép: Szkíta csörgők állatfigurái. (Bakay 1971, 38.)

gyünk ilyen történelmi csodának, mert történelmi tudatunkban, ősi hagyományainkban igenis ben
ne él a szkíta örökség is.28 Nevetesen éppen a szkíta csörgők is példaként szolgálhatnak erre. Az 
ősi gyökerű regősénekek előadói ugyanis mind a csángóknál (a hejgetéskor), mind a Vas megyei 
Pósfa, Kenéz és Bozzai falvakban regőlésük közben láncos, csörgős botjaikat rázzák és csen
gőikkel csilingelnek, miközben elmondják mondókáikat. Azt azonban szakadatlanul és lankadat
lanul vizsgálnunk kell, hogyan őrződhetett meg ez a kincses örökség, kik voltak a fenntartói és 
tovább adói, kik voltak az eleink, akiket senki kedvéért és semmilyen érdekből nem szabad 
elfelednünk és megtagadnunk.

28 Példaként említem meg: Pap Gábor, Rasdi mesél. Ősvallási elemek egy kortárs-művész zománcképein. Őshagyomány 
15 (1993) 17-31. -  A magyarok krónikája napjaink szájhagyományában. Örökség 2 (1993) 1 skk.
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71. kép: Szküa csörgők rekonstrukciója. (Galanyina-Zaszeckája 1970)
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A szibériai aranylemezek köre

A tudománytörténetben is vannak különleges véletlenek. Az egyik ilyen egy XVII. századi 
holland jogász és amszterdámi polgármester N. C. Witsen (1641-1717) nevéhez fűződik, aki 1664- 
ben Hollandia moszkvai követeként járt Oroszországban és fő művében1 nemcsak a magyar-finn 
nyelvi rokonságról tett említést,2 hanem ő számolt be először arról, hogy Szibériában, az Irtis folyó 
bal partján, Tobolszk, Tyumen és más települések közelében ősi kurgánokat fosztogatnak és e kur- 
gánokból csodálatos arany és ezüst tárgyak tömege került elő. Amikor ennek a híre eljutott a 
szentpétervári cári udvarba, Nagy Péter cár már 1715-ben rendeleteket hozott a régiségek védel
mére, majd 1720-ban D. G. Messzersmidtet küldte Szibériába azzal a szigorú paranccsal, hogy 
minden előkerült kincset a cári kincstárba kell szállítani. N. P. Gagarin herceg, szibériai kormány
zó igyekezett is eleget tenni a cári parancsnak. Hamarosan 102 arany tárgyat indított útnak. Nagy 
Péter cár gyűjteménye kizárólag arany tárgyakból állt: övcsatok, övkapcsok, ruhadíszek, nyakpe- 
recek, karperecek,3 fülbevalók, lószerszámok és más ékszerek.4 A tárgyak lelőkörülményei, sajnos 
ma sem ismertek. Nagyon valószínű, hogy valamennyi sírból került elő, de az is bizonyos, hogy 
különböző korú temetkezések mellékleteiről van szó.

A legfőbb jellemzőjük ezeknek a tárgyaknak az, hogy párosak és öntöttek, mégpedig egy saját
ságos eljárás segítségével készítették őket. A fából kifaragott mintát viasszal vonták be, illetve 
gyakran viaszból formázták meg a tárgyat,5 ezt követően agyagba nyomták, majd kiégették. A 
minta belsejét durva szövettel vonták be, majd agyagot hordtak fel rá. Az öntőminta kétoldalas 
volt, így a szövetlenyomat csak a tárgyak hátoldalán maradt meg.6 A tárgyakon növényi minták 
alig fordulnak elő, szinte egyetlen kivétel a lombos fa, illetve az életfa. Számottevő az ember-ábrá
zolás, de a legfontosabbak az állatfigurák: halak, kacsák, hattyúk, sólymok, sasok, a patás állatok 
közül a szarvasok (bár sokkal alárendeltebben, mint a szkíták anyagában!), jávorszarvasok, hegyi 
kecskék, tarándszarvasok, vaddisznók, a nagyragadozók közül farkasok, párducok, tigrisek, orosz
lánok és vadmacskák. A házi állatok közül a leggyakoribbak a lovak,7 a birkák, a tevék és a ku
tyák. Igen jellemzőek az ún. fantasztikus állatok is, mint a griffek, a sasfejű oroszlángriffek, stb.

1 N. C. Witsen, Noord-en-Oost Tartarye. Amsterdam 1692. Második kiadás 1785.
2 Bakay Kornél, A magyarok titkolt története. Őstörténetünk titkai. (Monográfia, előkészületben.) II. fejezet
3 M. P. Artamonov 1971/a, 40-57.
4 Sz. I. Rugyenkó 1962, 12.
5 M. I. Artamonov 1971, 84.
6 P. W. Meister, Zur Technik der sibirischen Goldarbeiten. Pantheon 30 (1942).
7 V. F. Stejn megfigyelte, hogy egyes lemezeken a lovakon, akárcsak Pazyrikben maszkok vannak! -  Stejn 1974, 97.
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Fontos szerepet töltöttek be a kígyók, az áttört, ún. rácsmintás példányoknál gyakran kígyók szere
pelnek.8

A szibériai arany tárgyak időrendjét általában az amu-darjai kincshez szokták igazítani,9 így a 
Kr. sz. előtti VI-V. századot jelölik meg leggyakrabban a korukként, ám a kérdés, amint látni fog
juk, sokkal bonyolultabb,10 11 s nemcsak azért, mert az amu-darjai kincs időrendje önmagában is vita
tott, hanem azért, mert ezek a tárgyak részben a szkíta-korból, részben a szarmata időszakból és 
részben már a hún-korból származnak!" S ez számukra is nagyon fontos. De talán még ennél is 
fontosabb az, hogy ezek a tárgyak eredetüket tekintve feltétlen mezopotámiai hatásúak, és lényegé
ben a szkíta kortól megvannak tárgyi valóságukban a honfoglalás koráig, szellemiségükben pedig 
a Kárpát-medencében a XV. századig!

Hogyan lehetséges ez?
Amikor az oroszországi régészeti leletek ismertté váltak Európában, a magyar tudósoknak is 

felkeltette az érdeklődését az izgalmas anyag. Rómer Flóris Ferenc 1874-ben, Hampel József 
1886-ban utazott ki Oroszországba tanulmányútra. Az orosz nyelvű szakirodalom azonban komoly 
nehézséget okozott. A szibériai aranylemezekre is csak 1913-ban figyeltek fel.12 A zseniális Nagy 
Géza csakhamar észrevette, hogy van a szibériai aranylemezek között (helyesebben és pontosab
ban az Ermitázs arany kincsei között, hiszen a gyűjteményben minuszinszki és ordoszi darabok is 
voltak), néhány olyan példány, amelyik pontosan megegyezik az ábrázolás tartalmát és formáját il
letően a magyar emlékek egy csoportjával. Nagy Géza így írt erről: „az egyik műemléken két lová
ról leszállt lovas van ábrázolva. Az egyik földre feküdt és fejét ülő, magas fejdíszű női alak ölében 
nyugtatja. A nő szomorúfűz fajtához tartozó fa alatt ül. Ennek a fának egyik ágára a lovas felakasz
totta tegezét. Az ülő szolga kantáruknál fogva tartja a két lovat. A lovak alacsonyak és nagyfejűek. 
Farkszőrük be van fonva, sörényük lenyírva. A nyeregről szíjak lógnak le... Tárgya nagyon jól is
mert nálunk középkori templomaink falfestményei után. A Szent László-legenda végső jelenetét 
ábrázolja, amelyről hallgatnak az írott emlékek, de megvan a falfestményeken az ország egyik ha
társzélétől a másikig, midőn ti. Szent László a kúnnal való viaskodás után lovát fához kötve, fejét a 
megmentett lány ölébe hajtva, megpihen...” Nagy Géza útmutatására felfigyelt Fettich Nándor, 
majd László Gyula,13 aki azután össze is gyűjtötte a teljes anyagot. Kiderült, hogy Erdélyben (Bo
goz, Gelence, Maksa, Erdőfüle, Homoródszentmárton, Sepsikilyén, Bibarcfalva, Székelyderzs), a 
felvidéki Szepességben (Kakaslomnic, Zsegra, Vitfalva, Szepesmindszent), Zólyomban (Pónik), 
Gömörben (Karaszkó, Rimabánya, Gömörrákos), Pozsony megyében (Szentmihályfa), a jelenlegi 
Magyarország területén (Tereske, Ócsa, Bántornya, etc.) a legendában mind a küzdelmi jelenetet, 
mind a megpihenési jelenetet általában ábrázolták. Egyelőre most nem foglalkozunk a Jó és a 
Rossz, a Világosság és a Sötétség harcával, a ősi magyar hitvilág teljességével, figyelmünket kizá
rólag az aranylemezekre fordítjuk. László Gyula már 55 évvel ezelőtt arra gondolt, hogy a pihenési 
jelenet megfejtése megvan a Molnár Anna balladában:

8 M. A. Devlet 1975, 150-155.
9 O. M. Dalton, The Treasure of the Oxus with other objects from ancient Persia and India. London 1905. -  Uö. The 

Treasure of the Oxus with other examples of Early Oriental Metal-Work. London 1926. -  E. V. Zejmál 1979.
10 H. Kühn, Zum Problem der Chronologie der sino-siberischen Bronzen. JPEK 1935.
11 M. A. Devlet 1980,5.
12 Munkácsy Mihály-Nagy Géza, Orosz műemlékek és régiségek. Archaeológiai Értesítő 33 (1913) 255-261.
13 László Gyula, A honfoglaló magyar nép élete. Budapest, Püski-Magyar Élet. 1944, 416-424. -  Uő. A népvándorláskor 

művészete Magyarországon. Budapest, Corvina. 1970, 109-113. -  Uő. A Szent László-legenda középkori falképei. 
Budapest, TKM Könyvtára 4. Szerk. Éri István. 1933, 24 skk.
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Gyere velem Molnár Anna 
Rengetegbe, hosszú útra,
...Addig hítta, csalogatta,
Lóra kapta s elrabolta,
...Elértek egy burkus fához,
Leültek az árnyékába,
Molnár Anna, édes kincsem 
Nézz egy kicsit a fejembe,

Van másfajta megfogalmazás is, ahol úgy mondja a hős: keress egyet a fejemben, s talált egyet 
a fejében. Többen arra gondoltak, hogy itt arról van szó: a leány tetvet keres a vitéz (Szent László) 
hajában, én azonban ezt a magyarázatot egy késői ún. népi átértelmezésnek tartom, az eredeti 
jelentés a testi szerelem megjelenítése lehetett, amelyet délkeleten (pl. India) szabadon ábrázolhat
tak, másutt azonban egyáltalán nem. Ugyanakkor nem vélem megalapozottnak azokat az 
érveléseket, hogy ez az ún. nyugat-európai eredet igazolása volna.14 Általános jelenség, hogy min
den keleti örökségünket igyekeznek elvenni tőlünk, ahogy Ady Endre írta: Lelkűnknek fényét ezer 
éve orzák.15 Mivel van olyan Szent László-legenda képsor, ahol a fán felakasztott lányok tetemei 
függenek, a Kékszakállú herceg mivoltából akartak egyesek kiidulni. Mindezekre alapos választ 
adott Vargyas Lajos.16 Egyébként sem helyénvaló, ha ezt az emlékanyagot nem egységében vizs
gáljuk. A szibériai aranylemezek között ugyanis vannak még olyan darabok, amelyek ugyancsak 
mitologikus tartalmak kifejezői. Az egyik legnevezetesebb az ún. vadkan-vadászatos övcsat. Ezt 
akár Hérodotosz illusztrációjának is tekinthetjük, ugyanúgy, mint a fára akasztott tegezt. 
Hérodotosznál ugyanis ezt olvassuk: „...a jürka nép vadászatból él, mégpedig a következő módon: 
a vadász fára mászva... áll lesben. Mindenkinek van egy oly módon betanított lova, hogy a hasára 
fekve alacsonyabbnak lássék, mint a kutyája. Ha már most a fáról megpillantja a vadat, rányilaz és 
lovára szállva üldözi, a kutya pedig nyomon követi.”17 Emlékezzünk arra, amit a történetírás atyja 
a masszagétákról mond: „ha egy masszagéta megkíván egy asszonyt, felfüggeszti tegezét a 
szekere előtt és félelem nélkül közösül vele.”18 Természtesen a nem-magyar kutatók is felfigyeltek 
ezekre a jelenetekre. M. I. Rosztovcev például iráni hősénekek megelevenítését látta bennük,19 
míg Grjáznov a türk hősi eposzokra gondolt.20 Nagyon is lehetséges, hogy az iráni és a türk szelle
mi hagyományok is joggal kereshetők bennük,21 elvégre egy kultúrkörről van szó, ha időrendileg 
nem is egységes az egész anyag. Újabban egyre nagyobb számban tárnak fel szibériai típusú öv
csatokat és kapcsokat, részben az északnyugat-kínai Senszi tartományban (Csanany), melynek ko
ra Kr. sz. előtti III. század, részben Ukrajnában (Zaporozsje), amelyet a Kr. sz. utáni II-III. század

14 Különösen éles támadást intézett keleti örökségünk ezen emléke ellen Vízkelety András, Nomádkori hagyományok 
vagy udvari-lovagi eposzok? Észrevételek Szent László és a leányrabló kun epika és képzőművészeti ábrázolásához. 
Irodalomtörténeti Közlemények 85 (1981) 253-275.

15 Ady Endre, A magyar tanító c. versében.
16 Vargyas Lajos, Honfoglalás előtti hagyományok Szent László legendájában. In: Athleta Patriae. Tanulmányok Szent 

László történetéhez. Hungária Sacra. 1. Szer. Mezey László. Budapest 1980, 9-18. -  Uő. Nomádkori hagyományok 
vagy udvari lovagi toposzok? A Szent László-hagyomány vitájához. Ethnographia 94 ( 1983) 296-302. -  Uő. Keleti ha
gyomány -  nyugati kultúra. Budapest 1984.

17 Hérodotosz IV. 22. -  Geréb József fordításában. Budapest 1893, 16.
18 Hérodotosz I. 216. -  Geréb József fordításában. Budapest 1893, 90.
19 M. I. Rostovtzeff, The Great Hero Hunter of Middle Asia and his Exploits. Artibus Asiae 4 (1930/32). -  Uő. 1929, 23.
20 M. P. Grjáznov 1961, 7-22.
21 M. I. Artamonov 1971, 86 skk.
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ra lehet keltezni,22 hasonlóan az ivolgai hún-kori 2. temető 100. sírjához, amelyben in situ kerültek 
elő ezek az övlemezek.23 1965-ben a középső Tuvában is előkerült állatküzdelmi jelenetes övlemez 
egy sírból.24 Ez az idő- és térbeli kapocs a magyar őstörténet számára is alapvető! A csananyi öv- 
csat-pároson két férfi birkózik, a lovuk mögöttük áll. A birkózásban a két küzdő fegyvertelenül je
lenik meg, egymás övét akarják leszakítani, tehát nyilvánvalóan nem harci párbajt vívnak. Különö
sen nevezetes a kockij-gorodoki ezüst kanál peremdíszítése, amely már 1866-tól ismert. Szpicin 
türk sámánokat vélt látni a kanál figuráiban, László Gyula viszont a bírkózási jelenetet amelte ki.25 
Nincs fegyverük, mert nem is fogja őket a fegyver. Van azonban olyan lemez is, ahol a lovak is 
küzdenek egymással, amint a Szent László-legendák egyikén-másikán is láthatjuk. Nem közönsé
ges lovak ezek, hanem igazi táltosparipák! íme az ősi magyar mondavilág gyökerei rejlenek a szi
bériai lemezekben! Aki csodás erejű, mitikus vitéz, annak a lova is az. Nyilván ilyen hagyomány 
alapján írta Antonio Bonfini Szent László király lováról, hogy „...az ellenséget harapással, rúgással 
szokta megtámadni, gazdáját soha nem hagyja el, s a legnagyobb veszélyben is roppant ügyességet 
tanúsít.26 Számos olyan lemez is van, ahol bikák figurája látható, vagy ahol a bikák küzdenek egy
mással. Kinek ne jutna eszébe nyomban a magyar népmesék és táltosmondák története, amikor a 
táltosfiú bikává változik és így küzd meg az ellenfelével.27

Nyilvánvaló, hogy a külföldi kutatók egyikét-másikát az elfogultság is vezeti-vezette, hogy egy 
ilyen „magasrendű” művészeti értéket a „barbár magyarok” nem hozhattak létre, kivált nem te
remthették meg. A Szent László-legendát is -  általában -  úgy magyarázzák, hogy egy itáliai festő 
váradi templomfestményét utánozták a magyar falusi kistemplomok pingálói. A kétségtelenül fel
lelhető nyugati párhuzamok (Roland-ének, Sámson és Delila, etc.) esetében, úgymond, gondolni 
sem szabad fordított átvételre, tehát, hogy a magyaroktól került sok régi motívum Nyugat-Európá- 
ba. Pedig erre igenis gondolnunk kell. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a szkíta hagyományok 
töretlenül tovább élnek a hún és avar korban. Minderről bizonyság a fentieken kívül, a sasos-turu- 
los veretek sora is. Amikor tehát újra és újra elhangzik, hogy a magyarságnak nincs közvetlen kap
csolata a szkíta-szarmata-hún-avar kultúrával, inkább hallgassunk Nagy Géza, Fettich Nándor és 
László Gyula intelmeire, hogy a „szkíta-szarmata rokonságnak igenis van alapja. A szkíták vagy 
szakák ugyanis turánok voltak.”28

22 A. P. Mancevics 1973, 9-26.-U ő . 1976, 164-193.- V .  P. Silov 1988, 178-192.
23 A. V. Davidova 1971, 93-105.
24 D. A. Szavinov 1969, 104-108.
25 V. P. Darkevics 1974, 28-32.
26 A. Bonfini, A magyar történelem tizedei. Fordította: Kulcsár Péter, Budapest, Balassi. 1995, 294-295.
27 Kálmány Lajos, Összeférhetetlen táltosainkról. Ethnographia 27 (1917) 260-266.
28 Nagy Géza, Szkítha-szarmata maradványok a magyar viseletben. Archaeológiai Értesítő 21 (1901) 110 skk.
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72. kép: Szibériai arany tárgyak (Witsen nyomán). (Rugyenkó 1962, 8., 1. kép)
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73. kép: Szibériai arany tárgyak (Witsen nyomán). (Rugyenkó 1962, 9., 2. kép)
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75/a. kép: Egy karkötő kiterített rajza. (Rugyen- 
kó 1962, 20., 16. kép)

75/b. kép: Egymásba harapó lovak egy ordoszi 
bronz lemezen. (László 1970, 115., 66. 
kép)

75/c. kép: Kígyómintás áttört övlemez az ivolgai 
temetőből. (Devlet 1980, XV. tábla 
62.)

75/d. kép: Minuszinszki bronz övlemez. (Devlet 
1980, V. tábla 12.)

75/e. kép: Szibériai ezüstlemez kiterített rajza.
(Rugyenkó 1962, 15., 6. kép)
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76/a. kép: Szibériai aranylemez■ (Rugyenkó 1962, IV. tábla 5.)
76/b. kép: Szibériai aranylemez hátlapja. (Rugyenkó 1962, VII. tábla 1-2., XXIV. tábla 3.)
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r7. kép: László Gyula 1969-ben készített rajzai a szibériai aranylemezről.
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81/1-8. kép: Ordoszi bronzok. (Devlet 1980, 7., 2. kép)
81/8. kép: Fegyvertelen birkózás egy ordoszi bronz lemezen. (Artamonov 1971, 87., 4. kép és László 1970, 

113., 65. kép)
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Az ázsiai hunok és Kína

A szibériai aranyak tárgyalása kapcsán több ízben is utaltunk azokra a párhuzamokra, amelyek 
nem Dél-Szibériában kerültek elő, hanem keletebbre, vagy délkeletebbre, pontosabba fogalmazva 
a Minuszinszki-medencében vagy az Ordosz folyó vidékén. Már 1897-ben ásatások folytak a Baj- 
kál melleti Ilmovája Págyban, a Szudzsi-patak mellett, ahol 214 sírt tártak fel, majd 1900 táján a 
Bajkál-tó vidékén, a Dzsidü patak melletti Deresztújai temetőben 260-at, illetve később 1963/66 
között az ivolgai két temetőben1 -  hiteles körülmények között -  olyan ki nem rabolt sírok (100. és 
138. sír) is előkerültek, amelyekben állatküzdelmi jelentes öntött bronz övkapcsok is voltak. Pon
tosan olyanok, mint a szibériaiak. A fa koporsókban nyugvó halottakat hun etnikumúnak határoz
ták meg, korukat pedig a Kr. sz. előtti III-II. századra tették. Ugyanilyen leletek fordultak elő Uk
rajnában (Zaporozsje2), csakhogy itt az övlemezek aranyból készültek, s ezek kora is a Kr. sz. előt
ti II. század. Tuvában a Szüün Csürek-i és a kokeli temetők tartoznak ide.3 Ha felütjük a szakiroda- 
lom vonatkozó köteteit, általában azt találjuk bennük, hogy a hunok először csak a Kr. sz. előtti 
36/35 táján jelentek meg Turkesztánban, tehát tisztázandó: egyáltalán mikortól beszélhetünk hun 
leletekről, illetve etnikumról? 1996-ban a burgenlandi (Ausztria) Schloß Halbturn-ban nagyszabá
sú kiállítást rendeztek „Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren” (Keleti nomád népek. Hu
nok és avarok) címmel. A kiállítás katalógusában4 Tomka Péter így foglalja össze a legújabb és 
legelfogadottabb nézeteket: a két évszázaddal korábban felmerült hsziung-nu -  hun azonosság 
nem igazolható, az ázsiai hunok nyelvét nem ismerjük, de „nagy valószínűséggel” nem a türk 
nyelvcsaládhoz tartoztak (!), s ami ennél is súlyosabb, a régészet a hunok eredetkérdését nem tudja 
eldönteni, csak annyit tudunk, hogy a régészeti emlékanyaguk Közép-Azsia sztyeppéinek anyagai
val rokon, s néhány tárgytípus (mint például az üst) és néhány szokás (mint például a halotti áldo
zat) Belső-Azsiából származhat.5 A nagyközönség tájékoztatásában is fellelhető ez a „semmit sem

1 A. V. Davidova 1971, 93-105.
2 A. P. Mancevics 1976, 164-193. -  V. P. Silov 1983, 178-192.
3 Sz. I. Vajnstejn 1974, 35-36.
4 Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren. Burgenländische Landesausstellung 1996. Schloß Halbturn. 26. April -  

31. Oktober 1996. Begleitbuch und Katalog. Hrsg. Prof. Dr. Falko Daim. Eisenstadt 1996, 67.
5 Als Hypothese, die schon vor mehr als zweihundert Jahren entwickelt wurde, gilt nach wie vor, daß die europäischen 

Hunnen mit den Hsiung-nu (Hunnu) der chinesichen Chroniken ident sind... Das Problem wird innerhalb der Orientalis
tik heftig diskutiert... Über die Sprache der Hsiung-nu ist wenig bekannt, doch gehörte sie mit großer Wahrscheinlichkeit 
nicht der türkischen Sprachgruppe an, wie man anhand der überlieferten Namen der europäischen Hunnen vermutet hatte. 
Die Archäologie konnte bislang zur Frage der hunnischen Herkunft nichts Entscheidendes beitragen, da sich ihre archäo
logische Hinterlassenschaft nur bis in die Steppen Mittelasiens verfolgen läßt, wiewohl einige Gegenstände (die hunni
sche Kessel) und Gebräuche (die Totenopfer) auch nach Zentralasien weisen. -  Katalog, 1996, 67.
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tudunk” bizonytalansága. Bóna István így beszél erről: „Közel kétszáz éve próbálják a hun eredet
problémát a különböző tudományágak megoldani. Ebbe a legkevesebb beleszólása a régészetnek 
van: az emlékanyag, melyet a hun mozgalommal -  nem az etnikummal, inkább a birodalommal -  
össze tudunk kapcsolni, legfeljebb a kazak steppékig, időben a 4. század közepéig nyúlik vissza. 
Csupán néhány tárgy esetében gondolhatunk keletebbi eredetre (üstök, tükrök, íjak). E leletek alig 
pár évtizeddel előzik meg a 370-es éveket, amikortól már írott források is dokumentálják a hunok 
európai megjelenését. Történetileg -  szír és szogd források alapján -  úgy-ahogy igazolhatónak lát
szik, hogy a kínai szövegekben (Kr. sz. előtti 4-1. század) hiung-nu, hsiung-nu néven ismert, bel
ső-ázsiai hunok nyugatra menekült csoportjai azonosak a századokkal később Európában feltűnő 
hunokkal.”6 Különös dolog ez az „úgy-ahogy bizonyítható” megfogalmazás, hiszen egyrészt az írott 
források egyértelműek, másrészt a régészeti anyag is azt támasztja alá, hogy a belső-ázsiai hunok 
elődei és rokonai az európai hunoknak. A Kr. sz. utáni IV. és V. századból nagy számban kerültek 
elő ún. torzított és trepanált koponyájú halottak Dél-Oroszországból és Európából. Általános véle
mény szerint ez a szokás a hunoktól terjedt el mind az alánok, mind a germánok közösségeiben, 
ám csak 370 után. Holott valójában sokkal ősibb szokásról van szó! Már a Kr. sz. előtti VII-IV. 
századból jól ismert a trepanáció. A. V. Adriánov 1897-ben feltárt Küzül-Kul-ban (a Jenyiszej vi
dékén) 109 csontvázat, amelyek közül nem egyen gipsz halotti maszkok voltak.7 A Tyesz falu mel
letti Nagy kurgánban I. Aspelin is feltárt hasonlókat.8 Ám a holttesteket mumifikálták is. Újabban 
Kemerovóban tártak fel olyan kurgánokat, ahol a fejeket agyaggal vonták be. A Minuszinszki-me- 
dencében, Novüje Mocsági-ban Kuzmin 1982/83-ban egy hatalmas halom alatt (átmérője 50 m, 
magassága 3,5 m) kőépítményen belül egy 7,5x7,5 m-es fa sírkamrát talált, benne 120 halottal! A 
halottak testét fűvel betekerték, agyagmaszkokat készítettek számukra, majd halotti ruhát húztak 
rájuk. A sírok kora: Kr. sz. előtti II. század!9

Mielőtt megjelent volna az „Attila és hunjai” c. gyűjteményes kötet,10 11 12 az egyetemes történe
lem könyvek, ha nem is taglalták részletesen, az ázsiai és az európai hunok rokonságát nem vonták 
kétségbe." Hat évtizeddel ezelőtt még hitelt adtak annak, hogy a hónokról az első említés a Kr. sz. 
előtti XII. századból származik, a részletesebb adatok azonban csak a Kr. sz. előtti IV. századtól 
(318) ismertek." A névazonosságot most is elismerik, ám a népi folyamatosságot nem!13 Az idő
rendet illetően manapság Davidova véleménye jelenti az ún. középutat, azaz a húnok az i. e. III. 
században lépnek a történelem színpadára.14 Ez a kronológia azonban sok szempontból nem állja 
meg a helyét. Mielőtt az ázsiai húnok történetével és régészeti emlékeivel részletesebben foglal
koznánk, állást kell foglalnunk abban a kérdésben: a.) van-e jelentősége az ázsiai és az európai hú
nok rokonságának a magyar őstörténet szempontjából? b.) egyáltalán igazolható-e a hiung-nu -  
hún rokonság? Az első kérdésre, jelenlegi ismereteink birtokában, azt válaszolhatjuk: igenis van

6 Bóna István, A „vad hunok”. História 17 (1995) 5. (A kérdező: Hatházi Gábor)
7 A szemfedelek kérdésére a későbbiekben hosszasabban kitérünk, hiszen a honfoglalás korának is egyik sarkalatos pontja 

ez.
8 A. M. Tallgren, Trouvailles tombales sibiriennes en 1889. Le Kurgane de Tes. SMYA 29 (1921).
9 N. Ju. Kuzmin -  O. B. Varlamov 1988, 146-155.

10 Attila és hunjai. Szerkesztette: Németh Gyula. Budapest, Magyar Szemle Társaság. 1940. -  Reprint kiadásban Harmatta 
János tanulmányával. Budapest, Akadémiai Kiadó 1986.

11 Egyetemes történet négy kötetben. Szerkesztette: Hóman Bálint, Szegfű Gyula, Kerényi Károly. II. A középkor története, 
írta: Váczy Péter. Budapest, Magyar Szemle Társaság. 1936, 40-42. — Dr. Márki Sándor, A középkor története. 
Budapest, Atheneum. é. n.

12 Ligeti Lajos, Az ázsiai hunok. In: Attila és hunjai. Budapest 1986, 32.
13 Harmatta János, Előszó az 1986. évi kiadáshoz. In: Attila és hunjai. Budapest 1986, IV-IX.
14 A. V. Davidova, The Ivolga Gorodische. (A Monument o fthe  Hiung-nu Culture in the Trans-Baikal Region. Acta 

Archaeologica ASH 20 (1968) 209-245.-U ő . 1975, 141.
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jelentősége, mert egyrészt a hűn nyelv kérdése jelenleg is tisztázatlan,15 másrészt a hunokra vonat
kozó írott források száma roppant csekély, helyesebben fogalmazva: a rendkívül fontos kínai for
rások mind a mai napig számunkra nem hozzáférhetőek, mert nincsenek tisztességesen összegyűjt
ve és ami ennél is súlyosabb, nincsenek magyarra lefordítva! Ha valaki a kínai forrásokról valami
féle fogalmat akar alkotni, akkor lényegében három lehetősége van. Vagy Éduard Chavannes fran
cia nyelvű, szinte elérhetetlen műveit szerzi meg,16 vagy Johannes Jacob Maria De Groot német 
nyelvű forrásmunkáját veszi a kezébe,17 vagy az orosz szerzetes atya H. Ja. Bicsurin orosz fordítá
sainak böngészésébe fog, ámbár ez a mű sem nagyon érhető el!18 Szima Tsien (Kr. sz. előtt 145- 
86) „Történeti feljegyzések” (Si czi) c. hatalmas műve két orosz kiadást is megért,'9 de a mi nyel
vünkre nem fordították le. A türkökre vonatkozó kínai források sincsenek magyarra lefordítva.20 
Vajon miért van ez így? „Ezek a fordítások számunkra valóságos kincsesbányák” -  írja Erdélyi 
István,21 de akkor miért hozzáférhetetlenek? Valójában már ez által a hunok ki vannak rekesztve 
történelmünkből. A kínai történelem általában még a szakemberek előtt is alig ismert. Majdnem 
minden munkában ugyanazokat a részleteket találjuk meg. Pedig vannak kitűnő sinológusaink, 
mindenek előtt Ecsedy Ildikó,22 az expedíciós utazó Bárdi László23 és az USA-ban élő Horváth Iza
bella,24 akiktől sokat várhatunk. Ostörténetkutatásunk minden kínját jelzi, hogy a szovjet Világtör
ténet magyar fordítása a leghasználhatóbb kézikönyv ebben a tekintetben.25 Kitűnő munka ugyan 
Lóczy Lajos kínai története,26 de egy kissé régen jelent meg. Kína története nélkül, a kínai források 
tanulságai nélkül az elmúlt két és félezer év egyszerűen nem ismerhető meg! Választ kell adnunk 
még a második kérdésre, mielőtt felvázolnánk a kínai históriát. Azaz: egyáltalán bizonyítható-e a 
hiung-nu -  hűn rokonság? Az egyik fontos bizonyítékot -  Friedrich Hirth nyomán -  már Ligeti 
Lajos közölte: a kínai írott források szerint a Kr. sz. utáni IV. század végén a hiung-nuk elfoglalták 
Szu-tö országot, azaz Alana-t (a későbbi Szogdiana-t). Ugyanerről az európai húnok kapcsán a la
tin auktorok is tudnak.27 Másrészt alappal bír Friedrich Hirth kísérlete, aki összevetette az ún. Atti

15 Harmatta János kijelentései, hogy ti. az ázsiai húnok kelet-iráni, saka-típusú nyelvet beszéltek, leginkább azon alapszik, 
hogy „ez látszik valószínűnek”. Id. mű XVIII. -  Szász Béla, A hunok története. Attila nagykirály. Budapest, Szabad 
Tér. 1994, 24-34. szerint a húnok nyelve a török volt. Mivel azonban egyetlen hun nyelvű felirat vagy írás sem maradt 
ránk, ez esetben is feltevésről van szó. Legújabban, szinte hányaveti módon, az olvasható egy vaskos ismeretterjesztő 
műben, Glatz Ferenc tollából (A magyarok krónikája. Budapest, Magyar Könyvklub. 1996, 27.), hogy a húnok török 
vagy mongol eredetű nép volt!

16 É. Chavannes, Se-ma Ts’ien. Les mémoires historiques. Paris. I. 1895, II. 1897, III. 1898/99, IV. 1901, V. 1905. -  Uő. 
Documents sur les Tou-Kiue occidentaux. St. Petersburg 1903. -  Uő. Documents chinois. Les découverts par Aurel 
Stein dans les sables du Turkestan-Oriental. Paris 1913. -  Vô. René Grousset, Histoire de l’Asie. I-III. Paris 1921-1922.

17 J. J. M. De Groot, Die Hunnen der vorchristlichen Zeit. Chinesische Urkunden zur Geschichte Asiens. Berlin und Leip
zig 1921. -  Ezt a művet ismertette Ligeti Lajos, A Krisztus születése előtti hunok. In: A magyar nyelv török kapcsolatai 
és ami körülöttük van. II. Budapest, MTA. 1979, 134-154.

18 N. Ja. Bicsurin 1851., illetve újabb kiadása 1950.
19 A. A. Stukin-N. T. Fedorenkó 1957. és R. V. Vjatkin-B. Sz. Taszkin. I. 1972, II. 1975.
20 Liu Mau-tsai, Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken, T’u-küe. Wiesbaden 1958.
21 Erdélyi István-Sugár Lajos, Ázsiai lovas nomádok. Régészeti expedíciók Mongóliában. Budapest, Gondolat. 1982, 93.
22 Ecsedy Ildikó, Ancient Turk (T’u-chüeh) Burial Customs. Acta Orientalia 38 (1984) 263-287.
23 Bárdi László, Őseink nyomában a Távol-Keleten. Expedíció a selyemút mentén. Budapest, Pannonia. 1993.
24 Horváth Izabella, A griffek útja Belső-Ázsiától a Kárpátokig. Folklór és Etnográfia 66. Debrecen 1992. -  Uő. Szkíták, 

uszunok, törökök és magyarok. Kapu 1996/6, 42-45.
25 Világtörténet tíz kötetben. II. Szerkesztette: Sz. L. Utcsenkó. Eredeti orosz kiadása 1956-ban jelent meg, magyar fordí

tása: Budapest, Kossuth. 1962, 449-553.
26 Lóczy Lajos, A Mennyei Birodalom története. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára II. Budapest, Wodianer F. és 

Fiai. Én. n.
27 Ligeti Lajos, Attila hunjainak eredete. In: Attila és hunjai. Budapest, 1986, 18-21.
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la-származási táblát (amely Thuróczi krónikájában maradt meg a legépebben) az ázsiai hunok ki
rálylistáival és sok egyezést talált.28 Végezetül itt van maga a nép-elnevezés.

A hunok (hiung-nuk) betörései már a Csou (újabban Cs’u) -  dinasztia idején (Kr. sz. előtti 
1122-249) folytak, s már ekkor megindult a Nagy Fal építése. A későbbi Cin-dinasztia (Kr. sz. 
előtti 249-202) egyik jeles tagja, Sang Jang átszervezte a kínai hadsereget, elsősorban éppen a hú- 
nok miatt. Si Huang-ti (i. e. 246-200) erős seregével számos győzelmet aratott a hiung-nuk felett, 
majd elrendelte a Kínai Nagy Fal teljes felépítését a tengertől (Csendes-óceán) Senszi tartományig. 
A hatalmas munka 10 éven át folyt éjjel és nappal. Az adatok szerint a 4000 km hosszú, átlagban 
10 m magas és 6-8 m széles kőfalat, amelyet 60-100 méterenként egy-egy bástya erősített, 2 millió 
ember építette fel. Ezen kívül kövezett utakat és szállító csatornákat építtetett. Pénz- és írásrefor
mot hajtott végre. Különös, de valószínűleg egyáltalán nem véletlen, hogy éppen akkor erősödött 
meg az ázsiai húnok hatalma és királysága, amikor a nagy kínai császár Si Huang-ti elfoglalta a 
Hoang-ho nagy kanyarulata feletti Ordosz-vidéket és az északnyugati kínai tartományokat. A nagy 
hún uralkodó Tou-man san-jü29 és fia a legendás Мао-tun,30 aki a forrásokban feljegyzett legenda 
szerint eszessége, bátorsága és kegyetlensége révén lett az ázsiai húnok Attilája, miután seregével 
lenyilaztatta apját és környezetét. Мао-tun tevékenysége nagyobbrészt már a Han-dinasztia (i. e. 
202 -  Kr. sz. u. 220) uralkodási idejére esett. Мао-tun Kr. sz. előtti 200 tájától rendkívüli tehetsé
gét birodalmának kiterjesztésére és megszervezésére fordította. Legyőzte a környező népeket (az 
uszunokat, a jüe-csiket /a kusánokat/, a ting-lingeket), összesen 26 népet, s ahogy egyik levelében 
írta 177-ben: „ezek most mind húnok, mert valamennyi íjfeszítő nép egyesült”. Мао-tun kínai her
cegnőt követelt magának feleségként, amint fia is, aki azonban már kínai nevet is vett fel: Ki-ok és 
Lao-csang.

Komoly változások a Han-dinasztia egyik legnagyobb kínai uralkodójának, Vu-ti-nek az idejé
ben (140-86) történtek. Vu-ti nemcsak a konfucianizmust tette meg hivatalos ideológiává, hanem 
teljesen átszervezte a kínai sereget és -  s ez igen fontos -  a hún hadsereg mintájára. Megnövelték a 
császári ménesek állományát és páncélos nehézfegyverzetű lovasságot állítottak fel, merthiszen a 
húnok is ilyen fegyverzetűek voltak! A kínai gyalogságot pedig ellátták nyílpuskákkal (számszerí
jakkal) és kővető hajítógéppekkel. A katonai készülődés mellett jelentős volt a kínai diplomácia te
vékenysége is. Ez három módon valósult meg. Egyrészt fejlesztették a kereskedelmet, majd látni 
fogjuk a hatását a régészeti letetanyagban, másrészt dinasztikus házassági kapcsolatokat létesítet
tek, még ha a kínai hercegnők nem is lelkesültek a hun uralkodóért, amint ez kitűnik Vu-ti császár 
egyik leányának panaszaiból:31

28 Friedrich Hirth, Über Wolga-Hunnen und Hiung-nu. Sitzungsberichte der königlichen Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften 2 (1899) 245-278. -  UŐ. Die Ahnentafel Attilas nach Johannes von Túrócz. St. Petersburg 1900. Ez a 
tanulmány megjelent a Keleti Szemle első kötetében is. Az amerikai Magyar Történelmi Szemle 1 (1969) 62-69. és 1/2 
(1970) 49-52. oldalakon a szerkesztő Fehér M. Jenő reprintben megismételte a közlést, sajnos németül, magyar fordítás 
nélkül. A magyar kutatás „természetesen” azonnal kinyilvánította, hogy az Attila-genealógiának, úgymond, „semmiféle 
történeti értéke nincs”. Ligeti id. mű 25.

29 így írta Ligeti Lajos (id. mű 38.) és Szász Béla (id. mű 52.), ám az orosz átírásban Tu-many a neve: Sz. I. Rugyenkó 
1962, 4.

30 Márki Sándor, A középkor története. Budapest, Atheneum. é. n. 408: Mau-tun-t ír, illetve Mete vagy Bag-tur-t említ. Az 
orosz irodalomban az átírás: Mode

31 Közli: Márki Sándor, A középkor története. 409.
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A szüleim férjhez adtak,
Messze, messze menni hagytak... 
Az úzoknak messze földjén 
Ekkép lettem király hölgy én. 
Mint lakóhely sátor fedez, 
Amelynek a fala nemez.

Hús mostan az eledelem 
Lótejet itatnak velem!
Fáj a szívem, itt egyre fáj: 
Mennyivel szebb a honi táj! 
Hogyha sárga daru lennék, 
Mindjárt haza is röppennék.

Vu-ti nevéhez fűződik az ázsiai ókori világ egyik legjelentősebb lépése, amikor is Kr. sz. előtti 
138-ban a császár parancsára Csang-K’ien száz főnyi kíséretével elindult nyugat felé, amelyről ad
dig a kínaiaknak lényegében fogalmuk sem volt. A követség fő célja az volt, hogy az Aral-tó és az 
Oxus (Amu Darja) mentén élő nagy jü-ecsi nép vezetőit rávegyék arra, a kínaiakkal szövetségben, 
támadják meg a hunokat. Csángót azonban a hunok elfogták és 10 évi raboskodás után tudott csak 
tovább menni. De eljutott Ferganaba (Tawan), a Kang-kü országaiba, Baktriába (Tahia), és Szog- 
diába. Itt szerzett tudomást Indiáról (Sentu), Parthia-ról (Anszi), Khotánról, sőt magáról Rómáról 
(Ta-csin) is. Gondoljuk el, Róma Pekingtől légvonalban 12.000 km-nyire esik, s most felfedezték 
ezt a birodalmat. Kétszáz év múlva igen közel álltak ahhoz, hogy ez a két világhatalom megütköz
zön egymással. Az összecsapás azonban elmaradt. Csang-K’ien beszámolójában részletesen felso
rolja földrajzi felfedezéseit, színes leírásokban ecseteli a bejárt országokat és tájakat. Elmondja, 
hogy Közép- és Belső-Ázsia milyen csodálatosan gazdag, bőséggel terem itt a rizs, a szőlő, nagy
szerű borok és paripák vásárolhatók. A kínai kereskedelmi karavánok eddig nem törekedtek az 
Arai és a Kászpi-tó felé, mostantól azonban megváltozott a külpolitika iránya! Miután 125-ben 
Csang hazaérkezett, elsőrendű jelentősége lett a kelet-nyugati nagy kereskedelmi útnak, a híres Se- 
lyemútnak.32 33 Megindul nyugat felé a kínai áruk tömege, elsősorban a selyem, a porcelán, a tea, a 
rizsbor, a tusfesték. De magukkal vitték nagy találmányaikat is: az iránytűt, a szemüveget, a szá
mológépet, a puskaport, a papírpénzt. A hiung-nuk elleni katonai támadások iránya is megválto
zott. Elsősorban északnyugat felé kívántak a kínaiak terjeszkedni, hogy biztosítsák a zavartalan 
kereskedelmi és hadi forgalmat. Sajátságos, hogy amióta magyar nemzeti történetírás van (közel 
két évszázada) senki sem tartotta elsőrendű fontosságúnak ezt a területet. Újabban többször el
hangzik ugyan egy-egy felhívás, mely szerint „a kínai Turkesztán ismerete nélkül nem teljes a ma
gyar őstörténet,” ám a tényleges kutatások éppenhogy megindultak, elsősorban az embertani 
anyag kapcsán.” Pedig rendkívül fontosak az eddig megismert részeredmények is, hiszen a hűn sí
rok embertani jellege nem mongoloid, hanem turanid!

A Kr. sz. előtti I. században jelentős fordulat következett be, mivel a kínaiak -  folytatva a ko
rábbi évszázadok katonai sikereit, egyre jelentősebb területeket hódítottak el a húnoktól, közben le
győzték az uszunokat, a din-lineket, majd Kr. sz. előtti években (11 körül) a hiung-nuk javarésze a 
kínaiaktól vazallusi függőségbe került. 48 táján a húnok északi és déli részre szakadtak. A déli tör
zsek közvetlenül kínai fennhatóság alá kerültek, az északiak nyugat felé vonultak34 s birtokba vették 
az Orkhon, a Szelenga és a Tola folyók vidékét, a Tárim-medencét, vagyis azt a területet, amely a 
Turkesztán nevet kapta. Egy jeles fejedelem, Csi-csi nyugaton ismét jelentős országot hozott létre, 
akit azonban Kr. sz. előtti 36-ban Cs’en T’ang kínai hadvezér expedíciós seregével legyőzött, maga 
a san-jü is elesett. Amikor Herakliósz bizánci császár követei Kr. sz. utáni 284-ben Lo-jangba, a 
kínai császárvárosba érkeztek, az ázsiai hónokról már nem esett szó. Hová lettek? Mi lett a sorsa az 
egykori hatalmas hiung-nu birodalom népeinek? Lássuk először a régészeti adatokat.

32 Hans Wilhelm Haussig, Archäologie und Kunst der Seidenstrasse. Wiss. Buchgesellschaft. Darmstadt 1992.
33 Kiszely István, Kínai Turkesztán és a magyar őstörténet. História 16 (1994) 9-10. szám, 11-13.
34 Davidova 1975, 141.
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1912 nyarán Mongóliában, Ulan-Bátortól északra 100 km-re a Noin-Ulai hegyekben (mongolul 
Czun-mode a neve, Noin-Ulát pedig Nojon-ulnak ejtik) aranybányászás közben egy halomsírt 
bolygattak meg, s az aranykutató gazdag és értékes leleteket talált benne, amelyeket bevitt az irkut- 
szki múzeumba. 1924-ben, tehát igencsak későn, a tibeti-mongol-orosz földrajzi expedíció vezető
je, Kozlov megbízta munkatársát Sz. A. Kondratyevet, tárja fel a kurgánt. A noin-ulai hegyekben 
számos kurgán sorakozik (az expedíció 212-t számolt meg) és mindegyiknek nevet adtak. Ez, az 
aranykutatóról a Ballód-i kurgán nevet kapta. A 24. számú kurgánt Sz. A. Tyeplouhov mintaszerű
en tárta fel, ezért ezt mutatjuk be először. A kurgán halma négyzetes formájú volt, 14x15 m-es. A 
köves halom magassága északon csak 50 cm volt, délen elérte a 150 cm-t. Maga a 9 m mélyen (!) 
fekvő sírgödör mérete 12x13 m volt. A sírkamra fenyőgerendákból készült, szélessége 3 m volt, 
hosszúsága 4,4 m, magassága 1,8 m. A sírkamrán belül még egy gerendaépítmény volt, s ezen be
lül a deszkakoporsó, amelynek hosszúsága 216 cm, szélessége 77 cm, magassága 85 cm volt. A 
sírt már a temetést követően kirabolták. Nagyon valószínű, hogy a korábban alávetett népek egyike 
volt a tettes. Hasonlót fogunk tapasztalni majd az avarkorban a Kárpát-medencében. A feltárt többi 
kurgán szerkezete is lényegében hasonló volt. Feltűnő, hogy a fagerendákból készített sírkamra fa
lát kínai selymek, a padozatát vagy a koporsó alatti részt állatküzdelmi jelenetekkel díszített szép 
nemez szőnyegek fedték. A sírkamra fa oszlopait szépen kifaragták. Sok jel utal arra, hogy az itt 
eltemetett hún előkelők sírkamráit kínai mesterek készítették és díszítették. A selymeken kívül erre 
utal az is, hogy a gerendafalat belül lakkal vonták be és művészi ábrázolásokkal díszítették.

A nevezetes kínai forrás, a Si-czi elmondja, hogy a húnoknál az elhúnytat koporsóba teszik, de 
a koporsót egy „külső nagy koporsó” is védi, amelyeket arany és ezüst brokáttal vonnak be, vala
mint prémekkel. A 6. számú kurgánban előkerült egy lakkozott csésze feliratokkal, amelyekből 
megtudjuk, hogy Van-Tan-Csin készítette a csészét és Huo díszítette. Ugyanakkor e feliratok alap
ján eléggé pontosan keltezhető a noin-ulai 6. számú sír a Kr. sz. előtti első évekre.35 A. N. Bern- 
stam arra gondolt,36 hogy Wu-csu-lü san-jü (Ucs-zsu-lü) sírja lehetett ez, aki Kr. sz. utáni 13-ban 
halt meg. A noin-ulai sírok nagyjából az időszámításunk kezdeti körüli időszakra keltezhetők. Ha
sonló korúak a Túvában feltárt -  s már említett -  hún sírok is. Igen jelentős a szerves anyagok 
fennmaradása. Ennek ugyanaz az oka, mint Pazyrikben, bár itt nem fagyott át minden. A Noin-ula 
hegység ezen része 1400-1500 m magasságban fekszik a tengerszint felett és nagyon száraz az ég
hajlat. Ezen kívül a sírok nagyon mélyen voltak (átlagban 10 m mélyek!). A megmaradt ruházati 
darabok világosan bizonyítják, hogy a kínaiak helyesen jellemezték a húnok öltözködését. Felhasz
nálták az állatbőröket (pl. a lóbőrt), a szőrméket, a gyapjút és a selymet. Felső ruhájuk egy kaftán
szerű kabát volt, amelyet övvel fogtak össze. Bőr öv nem került elő, csak textilből készült. Bronz 
és vas csatok azonban napvilágra kerültek. Nadrágjuk térdnadrágra emlékeztet, bár elég hosszú 
szárnak voltak. A lábbelijük könnyű, marhabőrből vagy nemezből készült. Feltűnő és számunkra is 
fontos, hogy a puhatalpú cipők és csizmák talpát is, mind a férfiaknál, mind a nőknél, díszítették. 
Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ún. törökülésben üldögéltek és keresztbe rakott lábaikon a tal
pak is jól látszottak. Fejükön szőrme-szegéllyel díszített kerek és csúcsos sapka volt. A férfiak a 
bal fülükben fülbevalót viseltek! Inget nem találtak a kirabolt sírokban, ez azonban még nem jelen
ti azt, hogy nem viseltek inget. Ruhatárukhoz tartozott még egy gyapjú pelerin. A férfiak hajvisele
tét nem ismerjük, ellenben a nőké ismert, mert megmaradtak a levágott copfok. A két vagy három 
ágból összefont dús hajfonatokat ugyanis a sírokba tették ugyanúgy, ahogyan majd a honfoglaló 
magyarok estében is tapasztalni fogjuk a zempléni sír tárgyalásakor! Gyakran a hajfonatokat

35 Sz. I. Rugyenkó 1962, 22. -  Harmatta János i. u. I-П. századot említ, id. mű XIII.
36 A. N. Bernstam 1937.
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selyem tokban (huzatban) helyezték el. A testékszerek közül nagyobb számban csak gyöngyök, 
bronzból öntött ruhadíszek, felvarrható állatfejes lemezkék ismertek. Jellegzetesek a kis csenget
tyű formájú csüngök, a nefrit vagy krétakőből készült gyűrűk.

A textilek közül kiemelkedő helyet foglalnak el a selyemszövetek és a gyapjúszövetek. Gyak
ran a vastag nemez szőnyegeket is beborították és gazdagon díszítették a gyapjú nyeregtakarókat. 
A szőnyeg-leletek közül a legnevezetesebb a 6. számú kurgán híres darabja, amelynek középső ré
szét spirál-mintás mező borítja, majd keresztek és téglalapok sora a szegély-választó, legkívül pe
dig állatküzdelmi jelenetek és közöttük életfa (!) láthatók. Ezek felvarrt bőr alapú nemez (filc) 
applikációk. A jávorszarvas és a rozsomák küzdelme és a párduc (?) viaskodása egy patás állattal 
témájú jelenetek ismétlődnek. Valójában nem is kell szakembernek lenni ahhoz, hogy a pazyriki 
és a noin-ulai szőnyegek közötti igen erős szellemi rokonságot felismerjük! Az előkerült leletek 
között nagyszámú agyagedény volt, de sok különlegesség is, például esernyő fa nyele és ernyőtar
tó korongja, taligakerék, stb.37 Természetesen a sajátságosán ősi hún művészet mintakincsén és jel
képvilágán kívül erősen jelen van Noin-ulában a kínai hatás is, aminek egyik kifejező példája a 
sárkányos szőnyeg a 24. kurgánból.

A Rugyenkó által bemutatott gazdag régészeti anyagból az orosz szerző azt a következtetést 
vonja le, hogy a hiung-nuk, azaz az ázsiai húnok az ún. kőlapos temetkezési szokással jellemezhe
tő helyi lakosságra telepedtek rá, s tőlük embertani alkatukban is jelentősen eltértek, mivel a sírok
ban megtalált zömében fekete hajfonatok biológiai elemzése szerint, ezek viselői elsősorban a bur
ját, a koreai, a mongol, az altáji típusokkal voltak rokonságban, azaz mongoloidok kellett legye
nek. Kiemeli, hogy az altáji szkíták hajától is különböznek, mert azok egyrészt világosbarnák, bar
nák és sötétszőkék voltak, másrészt a formájuk is más volt. Majd látni fogjuk, hogy Rugyenkó 
több vonatkozásban tévedett, hiszen az eltelt 35 esztendő sok új eredményt hozott. Nyilvánvalóan 
központi kérdés: hol volt a húnok legősibb földje, milyen volt az embertani fajta-jellegük és mi
lyen nyelven beszéltek? Noin-ula és az ivolgai telep és temetők esetében is feltűnő a lósírok hi
ánya, ám nagyon kisszámú egyelőre még az elemezhető anyag, másrészt a régészet bizonyos kér
désekre önmagában nem is képes választ adni.

37 Csak ámulni lehet azon, hogy a mongóliai régészeti expedíciót vezető, oroszul kiválóan tudó Erdélyi István milyen felü
letesen, pontatlanul és hanyagul ismertette ezeket a világhírű sírokat. -  Vő. Erdélyi István-Sugár Lajos, Ázsiai lovas no- 
mádok. Budapest, Gondolat. 1992, 95-97.
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85/a. kép: A lesáseni kocsi rekonstrukciója.
(Rolle, Ukrajna. 87., 3. kép)

85/b. kép: XII. századi besenyő kocsitemetke
zés. (Rolle, Ukrajna. 90., 7. kép) 

85/c. kép: Besenyő fedeles szekér a Radzivil 
krónikából. (Rolle, Ukrajna. 90., 7. 
kép)
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86. kép: A noin-ulai 1. és 24. kurgán sírkamrája és 
fakoporsója (rekonstrukció). (Rugyenkó 
1962/a, 10-11., 5-7. kép -  12., 8. kép)
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90/a. kép: Az Ordosz-vidéki Xi-gou-part-i és Bu-dong-gou-i hűn sírok számos állatcsont-melléklettel! (Bár
di László közvetítésével.)

90/b. kép: Ordosz-vidéki hún övveretek. (Bárdi László közvetítésével.) (Guangjin-Suxin 1986)
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Az európai hónok eredete

Jelenlegi ismereteink szerint a hunok legősibb szállásterülete az Ordosz-vidékén és az ahhoz 
észak felől kapcsolódó (mongóliai) területen volt.1 Erre mutatnak a kínai írott források és a régé
szeti emlékek is. Nagyon különös tehát, hogy a nyugati szerzők munkáikban általában azt állítják, 
hogy ezek a „förtelmes ivadékok” (eine gräßliche Nachkommenschaft) valójában azt sem tudták 
kik voltak, kinek a nyelvét beszélték, milyen szokásokat követtek. Mert a hun emberek nem ismer
ték sem az anyjukat, sem az apjukat, mivel a gátlástalan kurválkodás (Wanderfreudigkeit) jelle
mezte őket. Tehát nem tudhatták, hol jöttek a világra és a gyermekeiknek sem volt semmi esélyük 
arra, hogy megtalálják az apjuk sírját.2 A valóban komoly tudósok véleménye is erősen megoszlik 
a hunok származását illetően, s nem ülnek fel ilyen primtitív módon a nyugati történetírók meséi
nek. Többen mongoloknak vélik őket (Homeyer, Jan Filip, Thompson, Gordon), mások a türk 
nyelvű népek közé sorolják a hunokat (F. Altheim).3 Otto J. Maenchen-Helfen4 is erősen hangsú
lyozza a sírokban talált embertani anyag mongoloid jellegét (Kenkól, Wien-Simmering, Vágőr 
[Strze I.], Győr, Széchenyi utca), bár elismeri, hogy az antropológusok meghatározásai nagyon 
bizonytalanok.5 Ma már mind az ún. torzított koponyás temetkezések,6 mind az újabb leletek alap
ján csaknem biztosra vehetjük, hogy az ázsiai hunok jelentős része europid volt. Kr. sz. előtti 311- 
ben Lo-jang kínai fővárost meghódította a hűn király (san-jü), akit a kínai források így jellemez
tek: 184 cm magas férfi volt szőke hajjal, hosszú szakállábán vörös fürtök látszottak.7

1 Erdélyi István -  Ts. Dorjsiiren -  D. Navan, Results of the Mongolian-Hungarian archaeological expeditions 1961-1964. 
(A comprehensive report). Acta Archaeologica ASH 19 (1967) 335-370.

2 Hermann Schreiber, Die Hunnen. Attila probt den Weltuntergang. Wien-Düsseldorf, Econ Verlag. 1976, 49: Die Hunnen, 
vielleicht international das bekannteste Volk der Erde... weil offensichtlich sie selbst kaum wußten, wer sie waren, wes
sen Sprache sie sprachen, nach welchen Sitten sie ihre Toten begraben ließen und schon gar nicht, woher sie kamen. 
Selbst der einzelne Hunne wußte wegen der Wanderfreudigkeit seiner Mutter nicht, wo er das Licht der Welt erblickt 
hatte, und seine Kinder hatten keine Chance, das Grab des Vaters zu finden. -  Vő. Bakay Kornél, Atilla népe. „Hazát kell 
néktek is teremteni” sorozat. Magyar Fórum 1996. július 25.

3 Franz Altheim, Geschichte der Hunnen. II. Berlin 1959, 101: a hun őshaza nem ismert! Annyi bizonyos, hogy az Ordosz 
vidékéről és Kelet-Mongóliából törtek nyugat felé.

4 Otto J. Maenchen-Helfen, Die Welt der Hunnen. Eine Analyse ihrer historischen Dimension. Deutschsprachige Ausgabe 
besorgt von Robert Göbl. Wien-Köln-Graz, Böhlaus. 1978, 241-250. (Az eredeti mű 1973-ban jelent meg angolul.)

5 Amit Nemeskéri János mongoloidnak határozott meg, Lipták Pál elutasítva ezt, europidnak vélte. Kiszely István 1986- 
ban hozzákezdett az asztanai temető ötszáz koponyájának a feldolgozásához s döntőnek találta a turanid és az iráni típu
sokat. Vö. Kiszely István, A magyarság története. (Mit adott a magyarság a világnak) Budapest, Püski. I. 1996, 94.

6 Hankó Ildikó-Kiszely István, Mesterségesen deformált koranépvándorláskori férfikoponya. A Szekszárdi Balogh Adám 
Múzeum Évkönyve 1971-1972, 67-84.

7 Maenchen-Helfen id. mű 251.
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Nyilvánvaló, hogy csakis új és hiteles 
források segítégével oszolhat a homály. 
Ezért keltett nagy érdeklődést az 1972-ben 
napvilágra került ordoszi Ahluhajdeng-i 
(másutt: Aluceideng) fejedelmi sírlelet.8 A 
sírt igen sekély mélységben építő munkások 
találták meg, majd két kínai régész, Tian és 
Guo9 hitelesítette a leletet. A régészek két 
emberi váz maradványait és állatcsontokat 
találtak a helyszínen. Összesen 218 db 
arany tárgyat gyűjtöttek össze. A legneve
zetesebb daradok: az ún. korona, övkap
csok, övveretek, nyaklánc, ruhadíszek, fül
bevalók, gyöngyök. Az arany tárgyak össz
súlya eléri a négy kilót! A koronának neve
zett fejdísz két részből áll: egy arany ab
roncsból és egy ún. csúcsdíszből. A két da
rabból álló abroncs felső pántját tigris, az 
alsót kos és ló figurája díszíti. Az arany ab
roncs súlya 1022 gramm. A minden bizony
nyal bőrből készült királyi föveg felső, csú
csos részét egy csaknem kerek alakú arany
lemez díszítette, rajta két-két, egymással 
szembenéző farkasfej és négy kos-figura. 
Ezen a domborúra kiképzett aranylemezen 
áll egy kiterjesztett szárnyú, kistestű raga
dozó madár, amelynek nyaka és horgascső- 
rű feje azonban nem aranyból, hanem tür
kizből készült, mégpedig oly módon, hogy 
egy tengelyre „fűzték rá” a drágaköveket, 
aminek következtében a madár, viselőjének 
járása, mozgása közben billegtette a lejét. 
A csúcsdísz összsúlya 192 gramm. A koro
nának nevezett pompás arany fejdísz egy
kori „mondanivalóját” az ürümcsi múzeum 
régész kutatója, Dolkum Kamberi által 
gyűjtött újgúr monda magyarázhatja meg.

8 Érdy Miklós, Az Ordos-pusztai magyarok: valóság 
vagy legenda? Expedíció a korai hun birodalom terü
letére. Cleveland, Árpád Kiadó. 1990, 269-271. -  
uó. A nagy ordosi hun aranykincs. Szittyakürt 1991. 
március-április.

9 Tian Guangjin-Guo Suxin, Tanulmányok az ordosi 
bronzkorból. Peking 1986. (kínai nyelven. Megemlí
ti Érdy Miklós id. mű. 260.) Sajnos, ezek a kínai, ko
reai és japán régészeti-történeti szakmunkák szinte 
egyáltalán nem jutnak el hozzánk.

91. kép: Egy halotti maszkos gazdag nő fej- és nyak
éke. (Guangjin-Suxin 1986)
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A Khotán vidékén (Tárim-medence) élő újgurok ma is ismerik azt a mondát, mely szerint, ha meg
hal az uralkodó, az lesz az új fejedelem, akinek a fejére száll a „behit kusi”, azaz a boldogság ma
dara. A 12,6x7,4 cm-es arany övlemezek is fontosak, hiszen a szibériai arany lemezek édes testvé
rei. A leletek kora a Kr. sz. előtti IV-III. század.

Ugyancsak régészeti bizonyítékaink vannak arról, hogy az ázsiai hunok orzágában, mint a kí
nai források erről részletesen beszámolnak, jelentős földművelés is folyt, elsősorban kölest, árpát 
és búzát termesztettek. Számos, vasból készült ekepapucs került felszínre Ivolga és Szudzsi vidé
kéről.10 11 A Belső- és Közép-Ázsiából származó régészeti leletek számbavételekor már korábban is 
feltűnt két lényeges körülmény. Az egyik: az európai húnok első említése és az ázsiai húnok utolsó 
említése között jelentős -  legalább két évszázadnyi -  „űr” van. A másik: a Kr. sz. utáni IV-V. szá
zadból származó leletek más jellegűek, mint a belső-ázsiaiak, sőt a mongóliai Noin-ulai temetke
zéseknél nyoma sem volt a lovak sírba helyezésének.

Először foglalkozzunk a lósírok kérdésével, mert ez módszertani szempontból is tanulságos.
Novorosszijszk közelében, a Dürszó-patak mellett 1975-ben, az emberi temetkezésektől külön

állóan, 16 lósírt tártak fel. A teljes lócsontvázakon -  általában -  rajta volt a szerszámzat, különö
sen értékesek a nyereg veretei." A lósírok egy része fiatalabb a húnkornál (VII-VIII. századi), 
azonban több esetben sikerült a húnkori halottakhoz a lótetemeket azonosítani. A 300. sírtól példá
ul a hozzátartozó 4. lósír 11 méter távolságra volt, a 479. sír lova pedig 9 méternyire. Az emberi 
temetkezések mellékletei nem hagynak kétséget az elhúnyt etnikuma felől. Ez arra figyelmeztet 
bennünket, hogy a régészeti ásatásokat sokkal nagyobb körültekintéssel kell végezni, mert nagyon 
is lehetséges, hogy gyakran egyszerűen nem fedeztük fel a lósírokat. Ismerünk persze olyan síro
kat is, ahol részleges lótemetkezések voltak (pl. Verhnyeje Pogrómnoje12), és nemcsak Dél-Orosz- 
országban, hanem Közép-Ázsiában is.

Amint korábban már láttuk, az ázsiai húnok (hiung-nuk, xiung-nuk) a kínai írott forrásokban 
szerepelnek még Kr. sz. utáni II. században (155-158), majd Dionüszosz Periegetész beszél róluk 
Kr. sz. után 160-ban. Ezt az az adatot azonban, általában, nem ismerik el hitelesnek, így a legko
rábbi auktornak Ammianus Marcellinus-t tekintik.13 Megítélésünk szerint helytelenül járnak el, mi
vel már C. Julius Plinius Secundus (i. u. 23-79) is egyértelműen a hónokról (Thuni14) beszél. A 
nyugati szerzők általában igen keveset tudnak, s amit tudnak, az is túlnyomórészt durva túlzás és 
rágalom. Erre éppen Ammianus Marcellinus a legjobb példa, aki a következő leírást adja: „A hu
nok népe (gens Hunorum), amelyről a régi kútfők csak keveset tudnak, a Maeotis ingoványain túl, 
a Jeges-tengernél lakik (glacialem oceanum accolens). Vadsága (feritatis) minden képzeletet felül
múl. Gyermekeiknek mindjárt a születésük után késsel mély barázdát vágnak az arcán... mindnyá
jan zömök, tagbaszakadt, vastag nyakú, meghökkentően formátlan, görbe hátú emberek, úgyhogy 
kétlábú állatoknak (bipedes bestias) vélhetnék őket, vagy tuskóból durván kifaragott figuráknak, 
amilyeneket a hidak karfáin láthatunk. Rút emberalakjukhoz mérten életmódjuk annyira igényte
len, hogy nincs szükségük sem tűzre, sem ízletes ételekre, hanem vadon termő növények gyökerei
vel és mindenféle állatok félig nyers húsával táplálkoznak, melyet lovuk hátára, a combjuk alá he-

10 Ju. A. Krásznov 1986, 41-49.
11 A. V. Dmitrijev 1979, 212-229.
12 Bóna István, Das Hunnen-Reich, Budapest, Corvina. 1994. 60., 243. -  Itt jegyzem meg, hogy Bóna a dürszói sírokat 

alánnak véli: id. mű 82., 246-247.
13 Kiessling, Hunni. In: Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Begonnen 

von Georg Wissowa unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen. Hrsg. Wilhelm Kroll. VIII/16. Stuttgart 1913, 2583. h.
14 C. Plinii Secundi, Naturalis Historiae. Libri XXXVII. Liber VI. 55. -  Naturkunde. Geographie: Asien. Hrsg. Kai Bro- 

dersen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 1996, 46. -  Vő. D. Deftlefsen, Die geographischen Bücher (II. 
242. -  VI. Schluß). Berlin 1904, 140.
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lyeznek s így kissé megmelegítenek.15 Soha semmilyen épületet nem használnak szállásul, sőt úgy 
kerülik azokat, mintha... sírok volnának. Még náddal fedett kunyhókat (tugurium) sem lehet találni 
náluk. Nyughatatlanul kóborolnak a hegyekben, erdőkben (vagi montes peragrantes et silvas pru
inas!),16 és csecsemő koruktól hozzászoknak az erős hideg, a kínzó éhség és szomjúság elviselésé
hez... fedél alatt nem érzik biztonságban magukat. Ruhájukat vászonból vagy erdei rágcsálók 
összevarrt irhájából készítik. Nincs külön ruhájuk a házi és házon kívüli használatra, hanem ha 
egyszer belebújnak egy fakó színű ingbe, nem vetik le és nem váltják addig, amíg a hosszú hasz
nálattól el nem rongyolódik és szét nem szakad (!?).” „Náluk soha senki nem szánt... nincs állandó 
lakhelyük, saját házuk, sem törvényük, sem megszabott életmódjuk, hanem mint a menekülők kó
borolnak szekereiken (semper fugientium similes cum carpentis), amelyek lakásul is szolgálnak.” 
„Náluk senki sem tud válaszolni arra a kérdésre, hogy honnan származik, mert a fogantatási helyé
től távol született és még távolabb nevelkedett... Oktalan állatokhoz hasonlóan (inconsultorum ani
malium ritu) sejtelmük sincs az erkölcsről vagy az erkölcstelenségről, beszédjük kétértelmű, sem
milyen vallás (religio) vagy babona tisztelete nem foglalkoztatja őket, de szörnyen áhítozzák az 
aranyat.”17 Aligha szükséges megjegyzéseket fűznünk ehhez a jellemzéshez, hacsak nem annyit, 
hogy Ammianus Marcellinus (Kr. sz. után 330-395) soha életében nem látott hűn embert közelről, 
de még távolról sem. Mégis, ez a jellemzés terjedt el és vált általánossá, amint a bevezető részben 
is hallhattuk. Kétségtelenül van egy-két emberöltőnyi időszak, amikorról nincs közvetlen írásos 
adatunk a húnok hollétéről és viselt dolgairól, ám a régészet talán itt is segíthet. A megoldás kul
csa, véleményem szerint, a szarmaták és az alánok históriájában kereshető. Az igazat megvallva, a 
húnok régészeti emlékeinek pontos meghatározása megnyugtató módon mind a mai napig nem si
került. Miért? Talán azért, mert az archaeológia túlságosan a tárgyakhoz tapadt és sokkal nagyobb 
jelentőséget tulajdonít egyes eszköz-formáknak, díszítési módoknak, ötvös és egyéb készítési eljá
rásoknak, majd ezt követően egy-egy korszak külsőségeinek (viselet), mint helyénvaló volna. Tu
lajdonképpen 70 esztendeje beszélhetünk arról, hogy el tudjuk különíteni a húnok régészeti hagya
tékát.18 Korábban úgy vélték, hogy a manapság avarnak tartott emlékanyag köthető talán a húnok- 
hoz.19 Bármennyire öntelt kijelentéseket is tesz a régészek egyike-másika, mint majd látni fogjuk, 
az avarkori emlékanyag igenis számos közvetlen szállal kapcsolódik a húnkorhoz, sőt a magyarság 
őstörténeti gyökerei is közvetlenül Kínáig érnek.20 Mindazonáltal kétségtelen, hogy azt a leletcso
portot, amelyet ma húnnak tartunk és mondunk, 1931/32-ig nem ismerték fel.21 Minajeva is példá-

15 Valójában innen ered a „nyereg alatt puhított hús” ostoba legendája. Minden lovas ember tudja, hogy ha felmarjult a lo
va háta, a sebes felületet vékonyra szelt, nyers hús-darabokkal lehet legeredményesebben gyógyítani.

16 Több kutató e forráshelyet úgy is magyarázza, hogy a húnok erdei emberek voltak, szemben a mezeiekkel. Vö. például 
a dreveljánok és a poljánok elnevezést.

17 Ammiani Marcellini Rerum Gestarum libri. XXXI. 2. -  Ammianus Marcellinus, Róma története. Fordította: Szepessy 
Gyula. Budapest, Európa. 1993, 586-589. -  Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte. Lateinisch und Deutsch. 
Hrsg. Wolfgang Seyfarth. Schriften und Quellen der Alten Welt. B. 21,4. Berlin, 1971, 242-245.

18 Elsőként Posta Béla tett erre kísérletet 1905-ben: Régészeti tanulmányok az oroszföldön. Budapest-Leipzig 1905. Majd 
P. Rau, Die Hügelgräber römischer Zeit an der unteren Wolga. Pokrowsk 1927. és T. Minajeva 1927. -  Uö. Zwei Kur- 
gane aus der Völkerwanderungszeit bei der Station Sipovo. Eurasia Septentrionalis Antiqua 4 (1929) 194-208.

19 Hampel József, Nagy Géza és élete fogytáig Felvinczi Takács Zoltán, Szeged-öthalmi hun művészeti emlékek. Archae- 
ológiai Értesítő 19 (1915) 211-223. -  Uő. Kínai-hun kapcsolatok. Újabb adalékok. Archaeológiai Értesítő 41 (1927) 
146-155.

20 Du Yaxoing, Könyv és tea. -  Horváth Izabella, A táltoshit emlékei a magyar és a török népek meséiben (előadás szöve
gek). Horváth Izabella, Két amerikai magyar Belső-Ázsia kutató a 7. Nemzetközi Finnugor kongresszuson. Szittyakürt 
1991. január-február 5-6. o. -  Horváth Izabella-Du Yaxoing, Xinjiag’s Population of the pre-Turic Age in Light of Chi
nese Archaeology and Historical Sources. Eurasien Studies Yearbook (UAJ) 67 (1995) 95-109.

21 Pl. W. Kubitschek, Grabfunde in Untersiebenbrunn (auf dem Marchfeld). Jahrbuch für Altertumskunde 5 (1911) 48-58.
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94. kép: A csarüsi hún vezér kardjai. (Uman- 
szkij 1978, 138., 9. kép és 140., 12. 
kép)

93. kép: Ázsiai hún ekék és ekevasak. (Krásznov 1980, 43, 
46., 1. és 3. kép)
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ul, akárcsak A. V. Schmidt,22 nagyon bizonytalan és óvatos volt az 1920-as években. Felvetődik a 
kérdés, írták az idézett szerzők, vajon ezek a rítusok és tárgyak eredete nem keleten keresendő-e, 
hiszen azonos jelenségek Európában nem ismertek. Előbb Joachim Werner23 az íjak alapján, majd 
Alföldi András öt sajátos jellemvonása alapján különítette el a hunok emlékanyagát.24 Mi volt ez 
az öt jellemző? 1. az égetéses temetkezési forma, 2. a pikkelymintás aranylemezek, 3. a csontme- 
revítős íjak, 4. a lószerszám és 5. az áldozati üstök. Ettől kezdve a nemzetközi irodalom is bátrab
ban hivatkozik a hun anyagra,25 de eléggé sokáig megmarad még a bizonytalanság.26 Az világossá 
vált, hogy a hun birodalom magában foglalja a Kárpát-medencét, mivel szebbnél-szebb leletegyüt
tesek kerültek elő, mindenek előtt Szeged-Nagyszéksóson, de más helyeken is. Fettich Nándor 
mind Szeged-Nagyszéksós kapcsán,27 mind a fémművesség elemzése révén28 sok fontos megállapí
tást tett, többek között éppen a később tárgyalandó ún. polychróm ötvös-eljárással kapcsolatban. 
Arra a fő kérdésre azonban, hogy miért szerepelnek ugyanazok a lelettípusok a hunok, a szarma
ták, az alánok, a gótok, a gepidák, sőt a frankok sírjaiban is, csak a keleti régészeti eredmények ré
vén sikerült választ adni.

Célszerű először a keleti területek hűn vagy hún-kori emlékanyagában tallózni, mivel az biz
tos, hogy a hunok keletről érkeztek hozzánk. Az Altáj és az Ob folyó vidéke lehet a kiinduló pon
tunk, ez a vidék esik a legközelebb a Kr. születése idejére keltezett noiun-uali sírokhoz. Az Ob 
egyik mellékfolyója, a Csumüsa mellett 1959-ben sírokat találtak. Az egyik sírban az emberi váz 
mellett lócsontok is voltak, és a lósírban hevert egy vas üst hat darabja. A férfi sírjában előkerült 
vas kard, nyílcsúcsok (többek között „fütyülős” nyílvasak is), csatok, övdíszek. De voltak a 
Sztyepnaja Csumüsa-i temető leletei között ékköves (almandin) berakásos tárgyak is. A bizonyta
lan keltezés (IV-VII. század között) jelzi a tanácstalanságot, a leletek közlője29 azonban a IV-V. 
századot véli a legvalószínűbbnek. Ugyanezen a tájon, a Tatarszkije mogilki nevű helyen 1963- 
ban egy közepes méretű kurgánban több, különböző korú sírt tártak fel. A 4. sír páros temetkezés 
volt, két érett korú fegyveres férfi nyugodott benne. A keleti oldalon fekvő váz lábszára mellett 
vas csikózabla, a bal lábszárnál nyírfakéregből készített tegez, mellette 108 cm hosszú kétélű, ke
resztvas nélküli pallosa, de a markolatvason kalcedon gyűrűvel. A vas kardon, részben átrozsdáso
dott lemezpáncél darabjai. Erős visszacsapó íj feltűnően hosszú csontlemezei. Az íj hossza 115 cm 
volt. Volt még kése, kézi vonója, paszta és üvegbetétes csatjai. A másik halott mellett ugyancsak 
kétélű vas kardot, tegezt, nyílcsúcsokat, övdíszeket, a bal medencén vas páncél négyzetes lemeze
it, pajzs vas fogóját (?), csikózablát, kést, csúcsos fenekű agyagedényt találtak. Az ásató a kettős 
temetkezést a Kr. sz. utáni IV. század elejére (vagy korábbra!) keltezte, ám a népi hovatartozást il
letően nem tudott állást foglalni. Grjáznov szerint ugor harcosok, Gavrilova szerint hún törzsbe
liek. A felmerült kérdések eldöntéséhez nagymértékben hozzájárult az a gazdag sír, amelyet 
ugyancsak az Ob folyó vidékén, annak egyik baloldali mellékfolyója, a Csarüs mellett (Barnaul

22 A. V. Schmidt, Kaőka. Beiträge zur Erforschung der Kulturen Ostrusslands in der Zeit Völkerwanderung (III-V. Jh.) 
Eurasia Septentrionalis Antiqua (ESA) 1 (1927) 18-49.

23 Joachim Werner, Bogenfragmente aus Carnumtum und von der unterem Wolga. ESA 7 (1931) 33-58.
24 Alföldi András, Leletek a hun korszakból és etnikai szétválasztásuk. Archaeologia Hungarica 9 (1932). Budapest
25 Pl. L. A. Maculevics 1934.
26 Fettich Nándor, A hunok régészeti emlékei. In: Attila és hunjai. Szerk. Németh Gyula. Budapest, Magyar Szemle Társa

ság. 1940. és reprint 1986, 227-264. -  Gallus Sándor, A hun leletanyag. In: Szász Béla, A hunok története. Attila nagy
király. Budapest 1943. reprint Szabad Tér, 1994, 547-559. A reprint kiadást előkészítette, a jegyzeteket, az irodalom- és 
forrásjegyzéket készítette: Bakay Kornél.

27 Fettich Nándor, A szeged-nagyszéksósi hun fejedelmi sírlelet. Archaeologia Hungarica Új. f. 31 (1951).
28 Fettich Nándor, Régészeti tanulmányok a késői hún fémművesség történetéhez. Archaeologiai Hungarica. Új f. 31 

(1951).
29 A. P. Umanszkij 1974, 141.
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96. kép: A hún-kori diádéin viseletének rekonstruk- 97. kép: A zelenokumszkai sír női fejdísze. (Ohony- 
ciója. (Bóna 1994, 59., 19. kép) kó-Otjuckij 1982, 238., 2. kép)
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városától délre Tugozvonovó és Novoszelszkij falu között) tártak fel 1959-ben.30 Valóságos kurió
zum ez a temetkezés, mivel jelenlegi ismereteink szerint az ún. polychrom stílusnak és a torzított 
koponyás embereknek ez a legkeletibb előfordulása. A sírt, sajnos, megrongálták a munkások, 
akik rábukkantak. A helyszínre érkező régész, Umanszkij sikerrel gyűjtötte össze az előkerült lele
teket és megállapította: nem halmos temetkezésről volt szó. A sírgödröt padmalyosra képezték ki 
vagy katakombásra (fülkesíros). A sír tájolása DK-ÉNy volt, az eltemetett egy 30 év körüli erős, 
187 cm magas (! vö. mongoloid rassz?) férfi torzított koponyával! Mellékletei: arany nyakperec, 
jobb oldalán hosszú, kétélű vas kard és tőr ezüst lemezekkel díszített hüvelyben, vas kés, 29 db 
vas, 2 db csont nyílhegy, íjcsontok, vas lyukasztó. Ezüst övcsatok, lábbeli-csatok, veretek, függők, 
s mindezek kiváló minőségű aranyból és ezüstből, rekeszes-kőberakásos és filigrán technikával dí
szítve. A leletmentő ásatás során a feldúlt sír mellett további temetkezést nem találtak, így magá
nyos fejedelmi sírnak vélték, mint amilyen a Szudzsa, Sztaraja Igreny, Pokrovszk és a romániai 
Concesti.31 A sírlelet kora nem kétséges: Kr. sz. utáni IV. század vagy az V. század első fele. Az 
etnikai hovatartozás eldöntése nehezebb. A torzított koponya alapján készített rekonstrukció (Ge- 
raszimov) szerint az orr erőteljes és hajlott vonalú (europid sasorr), míg a kiugró pofacsontok 
mongoloid jellemzőnek tűnnek. A polychrom stílus, minden bizonnyal, nem etnikum-jelző. Sok
kal biztosabb támpont és fogódzó a szokások és rítusok vizsgálata.32 Nyugat felé haladva most 
vizsgálódjunk a Kaukázus vidékén, ahol a jellegzetes katakomba sírok különböző korúak, kezdve 
a IV. századtól a XII. századig. A Lermontov-szirtről elnevezett temető 10. katakomba sírjában 
három halott volt: egy férfi, egy nő és egy fiatalember váza, mindegyikük torzított koponyával.33 A 
nagy sírkamrába dromosz vezetett. A sírrablók a temetkezést megbolygatták. Itt agyagedények és 
üveg serlegek sorakoztak, körülöttük almandin és üveg berakásos arany övdíszek, kőberakásos 
csatok, ezüst és arany fibula, ezüst körömtisztító, fehérfém tükör, achát, karneol és borostyán 
gyöngyök, arany lemezek, pikkelymintás nyeregkápára való arany lemezek, oldalpálcás vas zabla, 
kétélű, üveg és színes kőberakással díszített ellenzőjű vas kard, vas olló, kés, cseppdíszes üvegpo
harak, agyagedények és egy nagy réz üst, amelyben bárány és kecske csontok voltak.

A temetkezések jellege és anyaga egyértelműen és határozottan a húnokra vall, helyesebben a 
húnok idejére, hiszen a kaukázusi alán temetőkben lényegében ugyanazt a viseletét, ugyanazokat a 
szokásokat és rítusokat találhatjuk meg, ide értve a réz és cserépüstöket és a jellegzetes üvegedé
nyeket34 is. A Kaukázus másik nevezetes húnkori temetőjéről Dürszóról már a lósírok kapcsán szó 
esett.35 A Volga-vidéki leletanyag is azt mutatja, hogy a Kr. sz. utáni IV. század dereka után új rí
tusok, új divatok, új temetkezési szokások jelennek meg, éspedig kelet felől. A temetkezési for
mák alapján három csoportot különíthetünk el: a.) hamvasztásos temetkezések, b.) csontvázas sí
rok és c.) lóbőrös-lókoponyás temetkezések. A halottak elhamvasztása a bronzkortól ismert, a ke
leti lovas népekre nem jellemző. Legfontosabb lelőhelyek: a Szarátov és a Pokrovszk környéki 
halmok, Rovnóje, Nyízsnaja Dobrinka, Uszty-Karaman, etc.36 Ezekben a sírokban is található ál
latcsont, elsősorban birka és ló, de csak ételmaradványként. A b.) csoport ismertebb lelőhelyei: 
Sztárája Ivancovka, Berjozovka, a kazahsztáni Sipovó, Novo-Uszpenyovka, Eedorovka, etc. A

30 A. P. Umanszkij 1978, 129-163.
31 Vö. Maculevics 1934, 57-58.
32 Bóna István, Régészetünk és Kelet-Európa. MTA II. Osztálya Közleményei 28 (1979) 46. Minderre vö. Bakay Kornél, 

A magyar őstörténet kérdései -  régész szemmel. Belvedere. A JGYTF Történészhallgatóinak Lapja. Szeged. Kiskönyv
tár 9 (1996) 49-62.

33 A. P. Runics 1976, 256-266.
34 N. P. Szorokina 1971, 85-101.
35 Igazi alán temetőkre lásd: M. A. Romanovszkaja 1986, 77-80.
36 I. P. Zaszeckája 1968, 57-58. alapján.



158 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

nyújtott csontvázas halottak koponyája általában torzí
tott. A minket leginkább érintő c.) csoport legnevezete
sebb lelőhelyei: Verhnye-Pogrómnoje és Pokrovszk 4. 
kurgán. Az előbbinél szabályosan lókoponya és lábcson
tok voltak a sírban, míg Pokrovszkban a lókoponya és a 
négy lábvég a padmalyban volt. A Kárpát-medencében 
és az ide vezető területeken (Románia:37 Moldva, Olté- 
nia, Muntenia38) is jelentős számban kerültek elő ilyen 
típusú emlékek és temetkezések (Concesti,39 Szeged 
(Röszke)-Nagyszéksós,40 41 Pécs (Nagykozár)-Üszögpusz- 
ta,JI M őzs, R egöly,42 K após-völgy, L engyeltó ti43,
Keszthely,44 Pannonhalma,45 Csorna,46 Lébény,47 Léva,
Vágőr, Szirmabesenyő,48 etc. Ezen sírok korát és etnikai hovatartozását különböző képpen ítélik 
meg. Vannak kutatók, akik szarmatáknak tartják őket, vannak, akik húnnak, vannak akik germán
nak és vannak, akik a részleges lótemetést türk szokásnak vélik. Az időrend tekintetében csaknem 
mindenütt abból indultak ki, hogy ezekben a sírokban nagy számban találhatók olyan tárgyak, 
amelyek egy új ötvöstechnikával, nevezetesen az ún. rekeszes kőberakással (elsősorban piros al-

99. kép: Páros temetkezés Tatarszkije 
mogilki-ban. (Umanszkij 1974, 
143., 4. kép)

37 Az összefoglaló irodalomra lásd: Bóna István, Das Hunnenreith, Budapest, Corvina. 1994, 231.
38 Radu Harhoiu-Petre Diaconescu, Hunnischer Kessel aus Munetien. Dacia 28 (1984) 99-115.
39 L. Matzulewitsch, Die byzantinische Antike. Berlin-Leipzig. 1929, 123-127.
40 Kürti Béla, Fürstliche Funde der Hunnenzeit aus Szeged-Nagyszéksós. Germanen, Hunnen, Awaren. Nürnberg 1987, 

163-170, 178-180.
41 László Gyula, A hun aranyíj jelentősége. Adatok a hun nomád birodalom szerkezetéhez. MTA I. Osztály Közleményei 

1.(1951) 105-122.
42 Mészáros Gyula, A regölyi koranépvándorláskori fejedelmi sír. Archaeologiai Értesítő 97 (1970) 66-91.
43 Bakay Kornél, Bestattung eines vornehmen Kriegers vom 5. Jh. in Lengyeltóti (Kom. Somogy). Acta Archaeologica 

ASH 30(1978) 149-172.
44 Sági Károly, Hunkori sír Keszthelyen. Archaeológiai Értesítő 78 (1951) 185-189.
45 Tomka Péter, Der hunnische Fürstenfeld von Pannonhalma. Acta Archaeologica ASH 38 (1986) 423-488.
46 Kovrig Ilona, Das Diadem von Csorna. Folia Archaeologica ASH 38 (1986) 423-488.
47 Pusztai Rezső, A lébényi germán fejedelmi sír. Arrabona 8 ( 1966) 99-118.
48 Megay Géza, Hun-germán sírleletek a Borsod megyei Szirmabesenyőről. Archaeológiai Értesítő 79 (1952) 132-134.
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mandinról, színes gránátról és üvegről van szó) és filigránozással készültek. A Fekete-tengerbe 
nyúló Krim-félszigeten fekvő Keres városában (az ókori Pantikapeion), az ún. Kórház utcában, a 
század elején jelentős sírkamrák tömegét tárták fel, amelyek telis-tele voltak ilyen technikával ké
szített szebbnél-szebb tárgyakkal.49 Mivel ezekben a mélyen fekvő, kőből épített sírkamrákban el
helyezett fa koporsókban jól keltezhető érmék egész sorozata volt (Gallus /351-354/, I. Valentinia
nus /364-375/, II. Valentinianus /375-392/, II. Constantius /375-361/, etc.) a kutatók könnyű szer
rel tudták keltezni az előkelő keresi halottak mellé helyezett mellékleteket (kétélű kardokat, tőrö
ket, íjakat, lemezpáncélokat, pajzsokat, ékszereket, tükröket, övdíszeket, ruhadíszeket, lószerszám
díszeket, etc.) a Kr. sz. utáni IV. század utolsó harmadára és az V. század elejére. Nem keltett sem 
meglepetést, sem kételyt nem váltott ki, amikor először M. I. Rosztovcev kifejtette nézetét arról, 
hogy a polichróm stílusnak nevezett új készítési technika itt, a Fekete-tenger melletti görög, első
sorban boszporuszi műhelyekben alakult ki a IV. században, s innen vették át a húnok, a germá
nok, az alánok és más népek.50 51 Zavar akkor kezdett igazán mutatkozni, amikor ugyanezen anyagok 
alapján egy másik orosz régész, A. K. Ambróz egészen más elméletet állított fel, mondván a poli
chróm stílus Keres táján már teljesen kifejlett formában jelenik meg, itt tehát nem alakulhatott ki. 
Nézete szerint a Duna-medencében jött létre, mégpedig csak az V. században.31

S most elérkeztünk a régészeti források értékelésének egy igen tanulságos és fontos pontjához!
Mire alkalmas a régészeti anyag? Mekkora adatgyűjtés alapján merhetünk levonni történeti kö

vetkeztetéseket? Miért és hogyan változhat meg egy népesség viselete, tárgyi kultúrája? Igaz le- 
het-e az az állítás, hogy amíg az avarok megőrizték ősi, keleti művészetüket, addig a húnok felad
ták azt?52 A korábbiak során bizonyíthatóan megállapíthattuk, hogy magát a rekeszes technikát, zo
mánccal, kővel vagy anélkül, már a szkíták ismerték (pl. Kelermesz, az Amu-darjai /Oxus/ 
kincs53), a párthusok és a kusánok viszont (Tillia Tepe!) kiválóan alkalmazták a színes kőberakást 
is, mégpedig sokkal korábban, mint a Kr. sz. utáni IV. század. Már ez a tény önmagában is azt jel
zi, hogy hibás a fentebb ismertetett két elmélet, mert sem Kárpát-medencéből, sem a Boszporusz
ból nem volt kelet felé „kisugárzás”, noha a hún birodalom valóban óriási méretű volt. Az tény, 
hogy az ősi szkíta és ázsiai hún művészet és viselet a Kr. sz. utáni századokban „eltűnik”, ám „el
tűntnek” látszik maga a hún etnikum is. Ez természetesen nem lehetséges, mert a semmiből nem 
bukkanhattak fel az európai húnok. Új szempontok és lehetőségek merültek fel azáltal, hogy a 
Kaukázusban, elsősorban Grúziában (Kartvéli) és Örményországban olyan temetőket tártak fel 
(Aragviszpiri, Mcheta, Armaziszhevi, Ureki), amelyek emlékanyagában megvan ez az új poli
chróm stílus, ám sokkal korábbi időből! (Érmék igazolják ezt: Hadrianus /117-138/, II. Faraszman, 
Gordianus /238-244/, I. Ardasír /226-242/, Urekiben pedig II. Constantinus /357-361/).54 A Kau
kázus területére viszont Iberia és Kartvéli iráni (pártus és szaszanida) meghódítása révén került 
mind az új technika, mind az új viselet és tárgykultúra. írott forrásaink vannak arra nézve, hogy a 
perzsák már a Kr. sz. utáni II. században elfoglalták a kaukázusi területeket és legalább Sapur ar- 
méniai hódításaitól (meghalt 272-ben) kezdve él itt a rekeszes-kőberakásos technika, amely eset
leg eredetileg a Földközi-tenger keleti partvidékén alakult ki.55 Igen fontos a hún történet szem-

49 A. A. Szpiczin 1905. -  V. V. Skorpil 1907, 32-36. -  1. P. Zaszeckája 1968, 54. -  A szentpétervári Ermitázs vezetője. 
Leningrad 1969, 39-57.

50 M. I. Rosztovcev, Scythien und der Bosporus, Berlin 1931. -  Korábbi orosz kiadása 1925-ben jelent meg.
51 A. K. Ambróz 1966 és 1971.
52 E. Schraffran megállapítása. Vő. Franz Altheim, Geschichte der Hunnen. Niedergang und Nachfolge. V. kötet, Berlin 

1962, 265.
53. E. V. Zejmál 1979.
5 4 1. A. Bazsan-M. В. Scsukin 1990, 83-96.
55 В. Arrhenius, Granatschmuck und Gemmen aus nordischen Funden des frühen Mittelalters. Stockholm, 1971.
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pontjából, és persze a mi szempontunkból is, az örmény források tanúságtétele, amelyekből kivi
láglik a hunok és a perzsák közötti igen szoros kapcsolat. Arról nem is szólva, hogy a rekeszes kő
berakások nyersanyagát a vörös almadint és a gránátkövet Indiából szállították.36

102/a. kép: Hún-kori bronz tükör. (Runics 1979,
100. kép: A lébényi sír. (Bóna 1994, 99., 38. kép) 235., 2/3. kép)

102/b. kép: Hún-kori bronz tükör. (Runics 1979, 102/c. kép: Hún-kori bronz tükör. (Runics 1976,
241., 3/15. kép) 261., 5/7. kép)

56 H. Roth, Almandinhandel und Verarbeitung im Bereich des Mittelmeers. 1980.
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110. kép: H ű n  üstök. (Bóna 1994, 42-46., 14-15. kép)
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112. kép: Atilla király birodalma. (Grousset 1939, 10. térkép)
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Atilla és honjai

Mikor és miért alakult ki a magyar történelemtudományban igen erős ellenszenv a hún-ma- 
gyar rokonságot illetően? Miért élvezik neves történelemkutatóink a régiek pocskondiázását, oly
kor a legnagyobbakat sem kímélve? Az ELTE BK régészeti tanszékének vezető professzora 
1996-ban teljesen méltatlanul nekiesett Nagy Gézának,1 azt állítva, hogy „Nagy Géza fellépése 
negatív volt és régészeti értelemben is hamis”, „gyakran éppen a legnagyobbak tévedtek a legna
gyobbat”. Ugyanis Nagy Géza híve volt szkíta-hún-avar-székely-magyar rokonságnak és 1913- 
ban ő vetette fel először az ún. kettős honfoglalás lehetőségét. Ezért csúfolja Bóna István Nagy 
Géza „ritka éleslátását”. Nagy Géza (1855 - 1915) pedig a magyar történelemtudomány egyik jele
se volt,2 aki hozzáfogott a magyarság őstörténetének feltárásához. Vakmerőséggel csak azok vá
dolhatják meg őt, akik csupán „egyeneletes fércelményeket termelnek egy életen át” és azt hiszik 
az a történelemtudomány. Az idézett budapesti egyetemi tanár azonban másutt (1993-ban) elárulja 
magát és színt vall: gyűlöli a „csalfán délibábos hajdani magyar dicsőséget”, „a magyar önvigasz
talást”, „a feledésbe merült ősi hagyományokat”, „a zavaros magyar tudatot”, a magyar nemzeti 
krónikákat, amelyeken „legfeljebb mosolyogni szabad”, s aki ezeknek hisz, az „ábrándkergető ál
tudós”, aki bűnös módon terjeszti „silány portékáját a hun-magyar rokonságról”.3 Két év múlva, 
talán a kritikák hatására, módosított álláspontján és tárgyilagosabb képet rajzolt a húnokról.4 Ám 
azok sem jobbak,akik tartózkodnak a szélsőséges indulatoktól, mert ők a tárgyilagosság szenvtelen 
álarca mögött terjesztik a „semmit sem tudunk a húnokról” elméletet.5 6 Kétszáz évvel ezelőtt még 
neves jogtörténészeink hosszan értekeztek a hún jogról/ amely Szent István királyig fennállt,

1 Bóna István, Régészetünk és a honfoglalás. Magyar Tudomány 103 (1996) 929 - 932.
2 + Nagy Géza. Történelmi Szemle. Szerk. Angyal Dávid. 4(1915) 477-478. -  Századok 49 (1915) 225-227.
3 Bóna István, Valóság és mitikus torzkép: Attila. Rubicon 4 (1993) 4.szám 4-22. A kritikáját lásd: Bakay Kornél, A 

húnokról -  magyar szemmel. In: Szász Béla, A hunok története. Attila nagykirály. Budapest, Szabad Tér. 1994, XIII-XIV.
4 „A vad hunok”. História 17 (1995) 7.szám 5-7. - Attila és a nyugati világ. História 17 (1995) 8.szám, 3 - 6. - Attila síija. 

História 18 (1996) l.szám, 14 - 16.
5 Például az MTA Régészeti Intézetének igazgatója, Bálint Csanád, Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen 

Volga und Donau vom 6. bis zum 10. Jahrhundert. Hrsg. Falko Daim. Wien-Köln, Böhlau Verlag. 1989, 13: a hunok fel
tehetően azonosak a kínai források hiung-nu-jaival és a perzsa források hjon-jaival, de mindez nem tisztázott, nem vilá
gos, amint az sem, hogy török, mongol vagy valamilyen más ismeretlen nyelven beszéltek-e?

6 Horváth István Ignác, Bibliotheca jurisconsutorum Hungáriáé. Tomus I. Posonii S.P. Weber. 1786, 9 - 26: De Jure 
Hunnorum usque ad tempora professe Fidei Christianae.



168 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

Wander- und Plünderungszüge der Hi 
$ Länger belegte Wohnsitze 

@ Hunnisches Reichszentrum in Pannoi
* * I Ungefährer Machtbereich der Hunnei* * ’ nach der Eroberung Pannoniens
* <► Rückzug der Hunnen 454 n. Chr.

Stammgebiet und Vordringen der Hunnen j 
375 -  454 n. Chr.

Huaon

\Rhenus j

'anuvius
S c h w a r z e s  M e e r

Sueben
Wèstgoten
Sallsche Franken
Britannia
FrankenFriesen
Sachsen
Burgunder
Alamannen

По) Thüringer 
Qn Markomannen'̂ *4 
@ Rugier 
Пл Heruler 
По Ostgoten 
Hs) Langobarden 

Gépidén 
jn Neuren(Slawische Völker)

M i t t e lm e e r

Hunnenreich 
Weströmisches Reich Oströmisches Reich

a s p i s c t  

ь . M e<

Das Hunnenreich 454 n. Chr. und die 
antiken Großmächte Europas

I13/a. kép: A húnok útja keletről nyugatra (Torz és hibás ábrázolás). (Schreiber 1976, 12) 
113/b. kéD: A hűn birodalom kiteriedése 454-ben. (Schreiber 1976. 1281
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mivel hitelt adtak az elődöknek7 és az írott forrásoknak. Nemcsak azoknak persze, amelyek becs
mérelték a hunokat. Ammianus Marcellinus-szal már találkoztunk, aki viszont eleven hunnal soha 
sem találkozott. Következzenek a többiek. Kr.sz. után 412-ben a görög Olympiodorósz követség
ben járt a hunok királyánál Karatonnál, mégpedig hol? A Kászpi- tó partján!8 Ezt az alapvetően 
fontos forrást, amelyben igen fontos számadatok maradtak fenn, lényegében sehol sem lehet elol
vasni, mivel csak görögül tették közzé.9 Valamivel jobb a helyzet Priszkosz rhétorral, aki Kr. sz. 
utáni 448-ban járt Hunniában és Atilla udvarában. Ez még alapvetőbb és még fontosabb forrásunk! 
A kiváló történész Szabó Károly (1824 - 1890) már 1850-ben lefordította magyarra,10 11 majd 23 év 
múlva némileg javítva ismét kiadta." Mindez azonban a legkevésbé sem sarkallta a későbbi kuta
tókat a korszerű kritikai kiadás elkészítésére.12 Moravcsik Gyula 1934-ben még alaposan foglalko
zott a hunokra vonatkozó bizánci forrásokkal, mint a magyar történet bizánci forrásaival,13 ám öt
ven évvel később már fel sem veszi Priszkoszt a gyűjteményébe.14 így az a helyzet állt elő, hogy a 
német nyelvű kritikai kiadást Ernst Doblhofer készítette el,15 s nekünk csak kis részletek újrakiadá
sára futotta.16 Lássuk most Priszkosz leírásának azon részleteit, amelyek a régészeti források értel
mezésénél felhasználhatunk.

Miután Atilla igen jelentős győzelmet aratott a bizánciak felett, Theodósziósz császár a két hűn 
főember, Edekón és Oresztész követjárása után, Maximínosz vezetésével követséget indított Atil
lához. E követségnek volt a tagja Priszkosz rhétor és az Atilla nagykirály meggyilkolásának tervét 
ismerő Vigilász tolmács.A bizánciakkal együtt tért vissza Edekon és Oresztész is. A követség út
iránya végig pontosan nem követhető, de az bizonyos, hogy Konstantinápolyból Szerdikén (Szó
fia) keresztül haladtak északnyugat felé Naiszosz (Nis) városán át, talán a Morava (az ókori Mar- 
gus) folyón keresztül a Duna felé, amelyen szintén átkeltek, feltehetően Szendrő (az ókori Se- 
mendria) tájékán. Maximínosz a hún főembernek, Edekonnak selyem öltönyöket és indiai ékköve
ket ajándékozott! Útközben fából ácsolt tutajokkal kelt át a folyókon a hún sereg és ők is, mivel 
éppen erre vadászott Atilla. Atilla nagyszámú sátra (tentori Attiláé) sorakozott egy síkságon, ma
gának a királynak a sátrát számos hún őrizte. Atilla nagykirály a sátrában egy fából készült, karfás

7 Verbőczi István Hármaskönyve. Az MDXVII.-ki eredeti kiadásra ügyelve magyarul kiadta a Magyar Tudós Társaság. 
Pesten, Eggenberger József és Fia. 1844,49: „a hunnok vagy magyarok...Scythiából Pannóniába jöttünk után, mely most 
változtatott névvel az azt lakó magyaroktól Magyarországnak neveztetik...” és 412.o.: ,,Az erdélyi scíthákról, kiket szé
kelyeknek hívunk.”

8 Újabban ezt általában nem fogadják el, vö. Otto J. Maenchen-Helfen, Die Welt der Hunnen. Eine Analyse ihrer histori
schen Dimension. Wien-Köln-Graz, Böhlau. 1978, 53-54., 317-318. Az amerikai szerző szerint a hún birodalom központ
ja ekkoriban nem lehetett keleten (Das ist sicherlich nicht korrekt.), mert Olympiodórosz kizárólag a nyugat-római bi
rodalommal foglalkozik és a ravennai kormány küldte őt követségbe.

9 Historici graeci minores. Edidit Ludovicus Dindorfius. Vol. I. Lipsiae „Teubneri. 1870, 450-472: Olympiodoi fragmenta. 
-  Excerpta de legationibus Romanorum ad gentes. Excerpta historica iussu Imperii Constantini Porhhyrgeniti confecta. 
Edidit Carolus de Boor. 1. Berlin 1903, 575 -591.

10 Priszkosz szónok és bölcsész életéről s történetirata töredékéről. Új Magyar Múzeum 1 (1850) 545-627.
11 Szabó Károly Kisebb történelmi munkái. I. Második kiadás. Budapest, Ráth Mór 1878, 3-58.
12 Kisebb részlet: Szilágyi Sándor, Szemelvények Priszkosz Rhétor töredékeiből. Magyar Könyvtár 393. Budapest, 1904.
13 Moravcsik Gyula, A magyar történet bizánci forrásai. A magyar történettudomány kézikönyve. Szerkeszti: Hóman Bá

lint. I/6/b. Budapest, 1934, 29-57.- vö. uő Byzantinoturcica I. Die byzantinische Quellen der Geschichte der Türkvölker. 
Berin 1958, 79-488.

14 Moravcsik Gyula, Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Budapest, Akadémia Kiadó. 1984.
15 B yzaninischen D iplom aten und östliche B arbaren. Aus den E xcerpta de legation ibus des K onstantinos 

Porhhyrogennetos ausgewähtle Abschnitte des Priskos und Menander Protektor. Byzantinische Geschichtsschreiber. 
Hrsg. Endre Ivánka.Graz-Wien-Köln, Styria Verlag. 1955, 13 -78.

16 A bizánci birodalom kistükre. Válogatta: Dimitriosz Hadzisz. Budapest, Európa. 1974, 43-50
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trónszéken (in sella lignea17) ült. A követség tovább haladva egy hun faluhoz (vicus!) ért, ahol Atil
la feleségül kívánja venni Eszkám egyik lányát, noha sok asszonya volt (etsi plures alias haberet). 
Közben átkeltek a Drékon, a Tigasz (Temes?) és a Tiphiszász (Tisza?) folyókon, majd ismét egy 
hűn faluhoz értek, amelynek lakói földműveléssel is foglalkoztak, mert köles-lepényt, árpasört (ká- 
mosz) és egy médosz nevű italt kaptak. Nagy égiháború tört ki, zivatarral, amely a bizánci követ
ség sátrait összedöntötte, ám Bléda hűn király egyik özvegyének falujában nem tett kárt, tehát ott 
nem sátrakban laktak! A forrás tuguria vici-t mond, tehát épített házakról van szó. Hét nap járóföld 
megtétele után újabb falu következett, majd újfent átkelve néhány folyón egy igen nagy faluhoz 
(magnus vicus) értek, ahol a nagykirályok egyik legfényesebb lakása (aedes-ház!18) állott. Láthat
juk tehát, hogy a Kárpát-medencét a húnok benépesítették, hiszen sűrűn követték egymást a fal
vak.19 Lehettek persze a falu lakói szarmaták, gótok, gepidák vagy alánok is, amint majd a későb
biekben tárgyaljuk, ám ez nem változtat a sűrű betelepülés tényén. Igen hibás az a nézet, mely sze
rint „A hunok beköltözése a Kárpát-medencébe nem a magyarokéhoz hasonló honfoglalás volt, 
nem birkanyájak, gulyák és ménesek nyomában beköltöző pásztorok szállásfoglalása (?), hanem 
egy fejedelmi és katonai központ stratégiai célokat szolgáló előre dobása (?). A hun köznép zöme, 
a hunok nagyállattartó gazdasági hátországa továbbra is a Fekete-tenger északi partvidékét övező,

17 írástechnikai nehézségek miatt a görög eredeti latin fordítását adom: Patrologia Graeca. Ed. J.P. Migne. 113.kötet, Pari
sina 1864. alapján.

18 Szilágyi Sándor „szállásinak fordította, hibásan. Patrologia Graeca 113. kötet 724: Hic erant Attiláé aedes, quae re
liquis omnibus ubicunque locorum praestantiores esse ferebantur.

19 A források elemzői közül erre utalt Hunfalvy Magyarország ethnographiája. Budapest, MTA. 1876, 113-114.
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az Al-Dunáig terjedő steppéken-síkságokon maradt. A fiatal, erős férfiakból álló hadsreg elit ala
kulatai költöztek át a Nagyalföld déli felébe, majd 434 után a Dunántúlra és a Bécsi-medencébe.”20 
Ez a szemlélet rokon E.A. Thomsonéval, aki a húnokban félmeztelen, ordítozó vad hordákat 
látott.21

Priszkosz rhétor ezután leírja Atilla palotáját: „fából és gyalult deszkából (szépen kidolgozott 
gerendákból és deszka táblákból) összeillesztve és fakerítéssel körülvéve, amely nem a biztonság 
végett, hanem csak dísznek volt ott. A királyé után Onegészioszé vált ki, amely szintén fakerítés
sel volt ellátva, de tornyokkal nem volt díszítve, mint Atilláé. Nem messze kerítéstől fürdő volt, 
amelyet az Atilla után a szkíták között a leghatalmasabb, Onegésziosz építtetett...”22

Milyen lehetett Atilla nevezetes fa palotája? Fából összerótt szerény házak lettek volna, mivel
hogy amúgy szekereken bolyongó barbár nomádok voltak?23 És valóban elképzelhető, hogy ez a fa 
palota volt az akkori világ urának fő és állandó székhelye? Ezzel a kérdéssel legalaposabban Vá
mos Ferenc foglalkozott.24 Bebizonyította, hogy Atilla palotáit nem foghatta közre egy kerek alakú 
kerítés, noha maga a kerítés tényként kezelhető, hiszen Priszkosz járkált a kerítés előtt és annak 
kapuja is volt, amely be volt zárva. Majd a palota belsejének leírása következik, miután a bizánci 
követséget Atilla meghívta ebédre:,, megálltunk a küszöbön, szemközt Atillával...majd a székekhez 
mentünk... A szoba falai mellett volt az összes szék két oldalról. Középütt kereveten (medius in 
lecto) Atilla ült, mögötte pedig egy másik kerevet (altero lecto) volt, amely mögött lépcsők vittek 
az ágyához. Ez díszes fátylakkal és tarka függönyökkel és szőnyegekkel (linteis candidis et variis 
tapetibus ornatus) volt letakarva...később asztalokat helyeztek el, három-négy vagy esetleg több 
emberre is számítva egyet-egyet. Hússal teli tálat, kenyeret és étkeket tettek az asztalokra...a ven
dégeknek arany meg ezüst serlegeket adtak, míg Atilla ivóedénye fából volt. Egyszerű volt a ruhá
ja is, csupán csak tisztaságban különbözött a többiekétől, sem az oldalán lévő kard, sem barbár sa
rujának szíjai, sem lovának zablája nem volt olyan, mint a többi szkítáé: arannyal, drágakővel 
vagy bármi más drágasággal ékes”25 Priszkosz később Atilla feleségének, Krekának26 a palotájába 
ment:,, bent a kerített udvaron igen sok épület (multa aedificia) állott, részint gyalult és szépen 
összeeresztett fatáblákból (ex tabulis sculptis), részint hántolt, faragott gerendákból, amelyek 
csúcsban végződő (boltívekben kiképzett: in circulos curvata) cölöpökbe voltak eresztve. A bolt
ívek a földszinttől kezdve arányosan emelkedtek fölfelé. Atilla felesége egy kereveten ült, a padlót 
gyapjú szőnyegek (pavimentum laneis tapetibus stratum) takarták, s azokon kellett járni.” A házak 
vagy egyszerű blokkfalakból vagy faragott fa táblákkal borított blokkfalakból épültek. A tetőszer- 
kezetekről semmit sem tudunk, mégis feltehető, hogy a palota díszesen faragott tetőzettel rendel
kezett. Mivel Priszkosz rhétor azt hangsúlyozza, hogy ez a vidék fában szegény volt (ami nehezen 
hihető!), nyilván messzebbről (talán Erdélyből) hozták az építkezéshez legmegfelelőbb faanyagot.

20 Bóna István, Valóság és mitikus torzkép: Attila. Rubicon 4 (1993) 30. szám,8.
21 E.A. Thompson, A history of Attila and the Huns. Oxford 1948.
22 Erant hae ex lignis et tabulis eximie politis exstructae et ambitu ligneo circumdate, non ad munimentum, sed ad ornatum 

comparato.
23 Váczy Péter A hunok Európában. In: Attila és hunjai. Szerk. Németh Gyula. Reprint. Budapest, Akadémiai Kiadó. 

1986, 93-94. A kötet kritikájára lásd: Bakay Kornél, A hunokról -  magyar szemmel. In: Szász Béla, A hunok története. 
Attila nagykirály. Budapest, Szabad Tér 1994, VII -XL.

24 Vámos Ferenc, Attilas Hauptlager und Holzpaläste. Seminarium Kondakovianum 5 (1932) 131 - 148.
25 Erre a részletre már Harmatta János is felfigyelt: A hun birodalom felbomlása. Az MTA Társadalom-történeti 

Tudományok Osztályának Közleményei 2 (1952) 184. Harmatta János azt is hangsúlyozta, hogy mindez a perzsáktól 
ered, amint Tansar levelében is olvashatjuk. Firdauszi is gyakran említi a perza előkelők (logádész) arannyal díszített 
csizmáit. Firdausi, Királyok Könyve (Sahname). A világirodalom klaszikusai. Fordította: Devecseri Gábor. Budapest, 
Európa Kiadó. 1959.

26 Willy Bang később Kreka nevét Arikán-ra változtatta, amely -  törökül -  tiszta fejedelemasszonyt jelent.
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115. kép: Emberarcos hún lószerszámdíszek. (Bóna 1994, 28., 9. kép)

116/a. kép: Hún nyereg Dürszóból. (Dmitrijev 116/b. kép: A keleti, ún. magyar nyereg. (Kőhalmi 
1979, 219) 1968, 357., 8. kép)
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A faépítkezés általános volt régen és egyáltalán nem volt alsóbbrendű!27 Külön kellene itt foglal
kozni az erdélyi kapukkal és a faépítkezés többi emlékével, ám ennek taglalása nem ennek a stúdi
umnak a feladata. A IX.századi Tbiliszi (Tiílisz) jelentős nagyváros palotái és lakóházai például 
kivétel nélkül ciprusfából épültek. A faépítkezés eredete természetesen az ősi időkbe és Belső- il
letve Közép-Ázsiába vezet bennünket, amint az emlékekből láthattuk is. Gondoljunk a szkíta feje
delmi temetkezésekre (Pazyrik, Síbe, Katanda), a mongóliai hűn királysírokra (Noin-ula), vagy a 
többi fa sírkamrára.28

Az európai hunok történetére vonatkozóan Ammianus Marcellinus és Priszkosz rhétor után a 
legfontosabb forrás a gót Jordanesé, akinek „A gótok eredete és tettei” c. műve 93 évvel ezelőtt 
magyarul is megjelent.29 Jordanes, aki gyűlölte hunokat, úgy írja le -  s éppen Priszkosz alapján -  
Atilla palotáját, hogy az tulajdonképpen lehet, hogy nem is igaz, mert csak azt hazudták (mentie
batur). így szól a szöveg: „nem messze innen egy faluhoz (vicus) értünk, ahol Atilla tartózkodott. 
A falu, hasonlóan egy hatalmas városhoz (vicum inquam ad instar civitatis amplissimae), fényes 
deszkákból készült falakat találtunk (lignea moenia ex tabulis nitentibus fabricata), amelynek az 
eresztékeiről azt hazudták, hogy olyan szilárdak, hogy a deszkák összeillesztését is alig lehet ész
revenni. Itt kényelmes és tágas ebédlőket (triclinium) és csarnokokat (porticus) lehetett látni, ame
lyek igen díszesek voltak. A királyi palotát (regia aula) hatalmas térség (area: nem udvart jelent!) 
vette körül.30 Atilla birodalma és népe évszázadok óta foglalkoztatja Európát, így nem csoda, hogy 
az egyik legkorábbi nagy monográfiát egy francia tudós, Amadé Thierry készítette el. Egy évtized 
sem telt belé s Szabó Károly már le is fordította magyarra, mert száz évvel ezelőtt még a hunok 
nem voltak kitagadva a magyar őstörténetből.31 Thierry is alaposan foglalkozott Atilla székhelyé
vel, amelyet városnak nevezett,32 hangsúlyozva, hogy a fa védműveket (mert nem egyszerű keríté
sekről van itt szó!!) magas tornyok tagolták (turribus insignis) s ezen a védművön belül helyez
kedett el a nagykirály palotája, Kreka királyné lakosztálya, az Atilla-fiúk házai, Onegésziósz laka, 
az őrség és a szolgák házai. A királyné palotája reliefes faragványokkal volt gazdagon díszítve, 
Onegésziosznak pedig kőből épített fürdőháza is volt. Arany és ezüst edények és evőeszközök , 
ivókupák s serlegek garmadáját vonultatták fel, csak Atillának volt fa tányéra és fa kupája (quadra 
lignea: négyzetes fa tál és poculum ligneum). Mindezen tárgyakat a régészet igazolta, ideértve a fa 
asztalokat, edényeket s egyéb kellékeket! Atilla Duna-vidéki székhelyével kapcsolatosan két kér
dés merül fel: a /hol állott? b/milyen jellegű székhelye volt ez a fa palota-komplexum? Az első 
kérdésre évszázadok óta keresik a megnyugató választ. 250 évvel ezelőtt Bél Mátyás és Timon 
Sámuel a romániai Moldvában kereste ezt a helyet,33 34 mások Jászberényt választották,” megint má-

27 Mindmáig is uralkodó nézet, hogy az „ókori kultúrnépeknek” sokkal magasabb civilizációjuk volt. Pl. Harmatta 
id. mű 161

28 A Minuszinszki medence régi híres temetkezései közül az oglakty (Oglaktyínó) sírokra utalunk: A.M. Tallgren, The 
South Sierian cemetery of Oglakty from the Han-period. Eurasia Septentrionalis Antiqua 11 (1937) 69 - 90.

29 A kritikai kiadás: Iordanis, Romana et Getica. Rec. Theodorus Mommsen. MGH V. Berolini 1882. A minket érdeklő De 
origine actibusque Getarum: 53-145. -  Magyarul: Jordanes, A gótok eredete és tettei. Fordította:Bokor János. Közép
kori Krónikások III. Szerkeszti: Gombos F. Albin. Brassó 1904.

30 Bokor id. mű 90 - MGH V. 104-105.
31 Thierry Amadé, Attila történelme. 3. bővített kiadás. Fordította: Szabó Károly. Pest, Ráth Mór. 1865.
32 Id. mű 83-84.
33 Bél Mathias, Apparatus ad hist. Dec. II. Posonii 1745. -  S. Timon, Imago antiquae Hungarorum Viennae 1754, 

102-103.
34 Ottrokócsi Fóris Ferenc, Origines Hungarorum. Franecquere 1693, 107-108, -  Szabó Károly, Priszkosz...Új Magyar 

Múzeum 11 (1855) 553-554.



174 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

118. kép: Altáji türk lovas sír. (Cslénova-Kubarjov 1990)
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sok felvetették Gyulamezőt, Debrecent, Balmazújvárost.35 Újabban Szeged környékét helyezik elő
térbe, bár maga az ötlet ősrégi és Dugonics András nevéhez fűződik. A szegedi táj kiválasztásához 
nyilvánvalóan nagymértékben hozzájárult az 1910-es évek óta ismertté vált világhírű nagyszéksósi 
lelet. Az első világháború előtti évek egyikében Bálint Mátyás itteni szőlőjéből „fél talicskával tol
ták haza az aranyat az emberek”. E töménytelen arany tárgyból semmi sem maradt meg! 1926-ban 
jöttek elő ismét pompás arany leletek, de ezek nagy része is elkallódott. Ekkor kezdett ásatásba 
Móra Ferenc, aki 93 arany tárgyat talált. 1934-ben újabb leleteket foglalt le a rendőrség (feliratos 
aranycsésze!), ekkor Sebestyén Károly sietett a helyszínre és 564 nm-nyi területet tárt fel, de csak 
három tárgyat lelt.36 A leletek értékelésénél magától értetődően felmerült a szegedi központ gondo
lata.37

Ha a húnok birodalmának kiterjedését a régészeti források segítségével vizsgáljuk, nyomban 
nyilvánvalóvá válik, milyen hatalmasat tévedtek egyes tudósok, akik Atilla oszágát az Alduna vi
dékétől mindössze a Felvidékig jelölték ki.38 39 40 Voltak persze józanabb vélemények is, amelyek sze
rint például még Baskíria is része volt a hún birodalomnak,35 ám valójában ennél is lényegesen na
gyobb volt a húnok államának területe. A már eddig is felsorakoztatott régészeti adatokon kívül az 
írott források is világosan erről szólnak. A húnok ősi földje a későbbi Mongóliától a Kászpi-tóig 
terjedt, s ez utóbbi vidékről húzódtak délnyugat, azaz a Kaukázus felé. Az ide vonatkozó források
kal majdnem ugyanaz a helyzet, mint a kínai kútfőkkel. Adott egy hatalmas és igen jelentős forrás- 
csoport, mégpedig az örmény és a szír történetírók művei, amelyeket mi magyarok alig vagy 
egyáltalán nem használunk ki, bár voltak bíztató kezdeményezések. Mindenekelőtt Lukácsy Kris
tóf (1804-1876) neve említendő, aki örmény származású katolikus pap volt (örmény rítus szerint is 
szentelték pappá) és a szamosújvári magányában írt egy nagy munkát (1869), elsősorban az 
örmény kútfők nyomán.50 Lukácsyt manapság vagy egyáltalán nem ismerik vagy lekicsinylőén ki
csúfolják, pedig nagyon fontos dolgokra hívta fel a figyelmet. Mindenek előtt arra, hogy a magyar
ság ősi hazája csakis Perzsia és Arménia közelében lehetett! Ugyanakkor elsorolja mindazokat a 
forrásokat, amelyek a perzsa zoroasztiánizmus, az örmény őskereszténység és Mani tanításinak a 
hatásaira utal, többek között a húnok esetében is. Utal a perzsa divat örményföldi elterjedésére is, 
a gyöngyökkel és drágakövekkel díszített övekre, fejdíszekre, cipőkre. Az örmény írásbeliség első 
emlékei a Kr. sz. előtti II. századból valók (Mar Ibas Katina), a virágkor azonban a Kr. sz. utáni 
IV-VI. századra esik, amikor Megvilágosító Szent Gergely,Agathangelósz, Gregóriósz Photisz- 
tész, Faustus Byzantius és Khorennei Mózes élt és alkotott. Nos, annak ellenére, hogy ezek a törté
netírók számos helyen beszélnek a hónokról, de nemcsak a hadjárataikról, hanem a keresztény 
hitre való áttérésükről!, lényegében napjainkig szinte a létezésüket sem említik meg. Bizonysá
gul elég átforgatni a forráskiadványokat. Egyetlen egy örmény forrás olvasható magyarul Szongott 
Kristóf (1843 - 1907) jóvoltából.41 Nyilvánvaló, hogy ilyen alapvető források esetében szükség

35 Georgius Pray, Annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum. Vindobonae 1761. -  Budai Ezsiás, Magyaror
szág históriája. Pest 1833.1.8 - 11.

36 Fettich Nándor, A szegedi-nagyszéksósi hun fejedelmi sírlelet. Archaeologica Hungarica Új f. 32 (1953) 17-18. Bóna 
István, A népek országútján. In: A magyar régészet regénye. Szerkesztette: Szombathy Viktor. Budapest, Panoráma. 
1968, 100-134. -  Kiss Attila, Goldbeschlagenen Schalen der Fürstengräber von Szeged-Nagyszéksós und Apahida. I-II. 
Folia Arcaelogica 33 (1982) 163-185.

37 Harmatta János, Előszó az 1986. évi kiadáshoz. Attila és hunjai. Budapest 1986, XXX.
38 Otto J. Maencen-Helíen id. mű 94.
39 Joachim Wemer, Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. München 1956,87.
40 Lukácsy Kristóf, A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után. Kolozsvár 1870.
41 Szongott Kristóf, Chorennei Mózes, Nagy-Örményország története. Eredeti örményből fordította és magyarázó jegyze

tekkel ellátta... Szamosújvár, Auróra. 1892. -  vö. N. V. Pigulevszkája 1979.
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volna új és korszerű kiadásokra, többek között azért is, hogy elkerülhetők legyenek az olyan durva 
felületességek, amelyek némely jószándékú, de képzetlen szerzők42 jóvoltából lassan közkézen 
forognak. Khorennei Mózes művét kiadta K.P. Patkanov,43 H.O. Emin,44 természetesen oroszul. 
Igen jó összegzést készített az örmény L.H. Ter-Mkrticján úgyszintén orosz nyelven.45 Alapos 
elemző tanulmányok származak G.H.Szarkiszjántól és R.A. Guszejnovtól.46 Nyugati nyelveken is 
olvasható az örmény és grúz források egy része,47 és újabban egy-egy részletet a magyar szakiroda- 
lom is megemlít.48 49 Ennyivel azonban nyilvánvalóan nem elégedhetünk meg, hiszen az egész ún. 
hún-kérdés azon fordul meg, valóban a „semmiből” jöttek a IV. században, majd a „semmibe vesz
tek” az V. század végén, avagy éppenséggel jól nyomon követhetők az ázsiai húnok utolsó szerep
lésétől (I. század) lényegében az avarkorig (VI. század)? A korábban feltett kérdésünkre, hogy ti. 
Atilla fa palotája a nagykirály fő székhelye volt-e, csakis akkor kísérelhetünk meg választ adni, ha 
figyelembe vesszük a hún birodalom valódi kiterjedését. Véleményünk szerint a húnok állama 
(mert nincs itt szó semmiféle dilettánsok által szajkózott történelmi materialista „törzsszövetségi 
osztálytársadalomról, katonai vezető réteggel”), a mai Kazakisztántól a Bécsi-medencéig tartott. 
Az idézett örmény és szír források44 a leghatározottabban szólnak a húnok kaukázusi tartózkodásá
ról, külön kiemelve, hogy Kr.sz. után 395. évi nagy déli hadjáratot, amelyet Bászik és Kurszik 
(Korda?) vezetett. A szír források, sajnos azt kell mondanom, minálunk szinte természetes módon, 
úgyszintén nincsenek magyarul közzétéve, pedig volna honnan kiindulni, mivel a szír auktorok 
korszerű kiadásokban rendelkezésre állanak.50 A húnok elfogalták Kis-Ázsia jelentős részét, elju
tottak Ktésziphonig s le Mezopotámia déli sávjáig, elfoglalva Szíria nagy részét. Töménytelen 
zsákmányt ejtettek (marhacsordákat és rabszolgákat, amint a források mondják „Szíria egész fiatal
ságát”), de nagyon figyelemre méltó az is, hogy sokan csatlakoztak hozzájuk és önként harcoltak a 
hunokkal.51 Arról azonban már Priszkosz rhétor is beszámolt, hogy Atilla a Don vidékén élő 
akacírok ellen nagy sereget küldött Onegésziósz vezetésével és a keleti részek királyává fiát, Ellá- 
kot nevezte ki.52 Ugyancsak tudtak a nyugatiak Atilla keleti, Perzsiával kapcsolatos terveiről is, mi
vel Perzsia meghódításához akar fogni. Romulus comes kifejti: Szkítiából Perzsiába igen rövid az 
út, Média hegyei nem esnek távol a húnok népétől. A médek és a perzsák meghódítása Atillának

42 Például Csömör Lajos, Őfelsége, a magyar Szent Korona. Budapest, Piiski. 1996.
43 K.P. Patkanov 1877.
44N.O. Emin 1893.
45 L.H.Ter-Mkrticján 1979. Tárgyalja Agathangelószt, Faustust, Khorennei Mózest, Vardan-t, Vardapetet, Parpiai Lázárt, 

Szebeószt és a nevezetes örmény Geográfust.
46 G.H.Szarkiszján 1979, 67-71. -  R.A.Guszejnov 1979, 184-199.
47 Victor Langlois, Collection des historien anciens et modernes de Г Arménie. I II. Paris 1867-1869: Agathangelósz, Faus

tus Byzantinus, Zénos, Megvilágosító Szent Gergely, Khorennei Mózes, Élisée Vartaped, Pharbi Lázár. -  Faustus néme
tül is megjelent: M. Lauer, Geschichte Armeniens des Faustus von Byzanz. Aus dem Armenischen übersetzt und mit 
einer Abhandlung über die Geographie Armeniens eingeleitet. Köln 1879.

48 Bíró Mária, Egy grúz krónika tudósításai 5. századi kaukázusi támadásokról, hadjáratokról. Vahtang Gorgaszal életraj
zának néhány kérdése. Életünk 22 (1985) 420-434.

49 Chronicum Miscellanum. -  vö. Moravcsik Gyula, A magyar történet bizánci forrásai. Budapest 1934,30.
50 Corpus Scriptorum Christinorum Orientalium. Scriptores Syri. Series tertia. T.XIV. Chronicon Anonymum ad anno Do

mini 819. Chrocicon Anonymum ad annum Christi 1234 pertinens. Interpret. I.B Chabot. Lugduni Batavorum, 1937. -  
IL Albert Abouna-J. M. Fiey. Louvain 1974. A régebbi anyagok közül; elsősorban P. S. Landersdorfen, Ausgewählte 
Schriften der syrischen Dichter: Cyrillonas, Baläus, Isaak von Antiochien und Jakub von Sarug. Bibliothek der 
Kirchenväter 6. München 1912. -  Oskar Braun, Auggewählte Akten persischer Märtyrer mit einem Anhang: ostsyrische 
Mönchleben. Bibliothek der Kirchenväter 22. München 1915. -  Andreas Seider, Des Bischofs Theodoret von Cyrus: 
Kirchengeschichte. Bibliothek der Kirchenväter 51. München 1926.

51 Vö. Ottó J. Maenchen-Helfen, Die Welt der Hunnen. 1978, 42-43.
52 Etenim tum forte Onegesius una cum seniore ex Attiláé liberis ad Acatziros missus fuerat ...ei genti cum seniorem ex fi

liis regem Attilas constituere decrevisset, ad hanc rem conficiendam Onegeseium miserat.
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nem sok idejébe és fáradtságába kerülne, mert hadainak a világ egyetlen népe sem állhat ellent.53 54 
Nagyon jól érzett rá René Grousset arra, hogy Atilla egy valódi világbirodalom ura volt.34 így tehát 
az a véleményem, hogy Atillának, amint korábban Karátonnak is, az igazi központja és állandó 
székhelye keleten volt, talán a későbbi Kazária területén vagy még keletebbre Korezmben és a 
Kárpát-medencében csak a nyári palotája állt. Az nagy kérdés, hogy régészetileg megtalálható-e ez 
a hely? Nagy szerencsével talán igen, hiszen Onegésziósz kőből épített fürdője -  esetleg -  nem 
tűnt el nyomtalanul.

453-ban Atilla király, különös és máig nem tisztázott körülmények között meghalt: „számtalan 
felesége (innumerabiles uxores) mellett egy Ildico nevű igen szép lánnyal lépett házasságra és la
kodalma alkalmával a túlságos vigasságnak adván át magát, a bortól és az álomtól elnyomva ha
nyatt feküdt (vino somnoque gravatus resupinus iaceret), bő vére, amely az orrán át szokott elfoly
ni... megölte.” Jordanes idézett leírásához még hozzáteszi: a részegség (temulentia) ölte meg. Ez 
így aligha lehetséges. Vagy megmérgezték, amint erre a korabeli források utalnak is,55 vagy agy
vérzés áldozata lett. Amikor felfedezték Atilla halálát az asszonyok hajuknak egy részét levágták, 
a férfiak pedig arcukat meghasogatták a gyász jeleként. Ezután következik Atilla temetésének le
írása. A Gárdonyi Géza csodálatosan szép regénye, a Láthatatlan ember révén elterjedt legendával 
ellentétben Jordanes leírásában nem szerepel, hogy folyóban temették volna el,56 s az sem: hol ke
rült sor a temetésre? Ezt azért hangsúlyozom, mert évszázadok óta keresik Atilla sírját, mégpedig 
itt, a Kárpát-medencében. Legelőször is halljuk Jordanes leírását: „Atilla holttestét a mező köze
pén selyem sátrak alatt (intra tenturia sirica) elhelyezték és egy csodálatos és ünnepélyes látvá
nyosságot rendeztek. Az egész hun nemzet (tota gens Hunnorum) legjobb lovasai (equites) körül
lovagolták a ravatalt -  a gót történetíró nem állja meg, hogy közbe ne szúrja: cirkuszi módra (in 
modum circensium) -  és dicső tetteit gyászénekekben adták elő. Miután elsiratták, a sírhalomnál 
(super tumulum57) stravát rendeztek, amely nagy evés-ivást jelent, azaz magyarán: tort ültek. Éjjel 
a holttestet titokban tették a földbe (noctuque secreto cadaver terra reconditum, tehát vízről, fo
lyóról nincs szó!)

Ezután következik egy latin szó: copercula, amelyet általában koporsó-val fordítanak le, e sze
rint először arany, másodjára ezüst, majd végül vas coperculát használtak a temetéskor. A coper
cula latin szó azonban elsődlegesen lemezt jelent,58 s így nagyon is lehetséges, hogy nem arany, 
ezüst és vas koporsóról van szó, hanem a már többször tárgyalt és bemutatott királyi szemfedők 
egy különleges fajtájáról. A sírba beletettek még csatákban szerzett ellenséges fegyvereket, sok
féle drágakövektől ragyogó lószerszámokat és különféle jelvényeket.... majd pedig, hogy e nagy
kincsektől az emberi kíváncsiságot távol tartsák, a temetést végzőket megölték (trucidarunt).

Atilla sírját a magyar krónikák, Kézai Simon nyomán a mai Magyarország területére helyezik. 
Kézai ugyanis azt mondja: eltemették Atillát ott, ahol Welát és a többi kapitányt eltemették (Sepe- 
lieruntque eum in loco superius memorato cum Wela et aliis capitaneis59). De hol történt mindez? 
Kézai szerint Ditricus a Tawamucweg mezején ütközött meg a húnokkal s ezt általában Tárnok-

53 ...non multum operae et laboris in eam invasionem consumpturum, neque magnis itineribus defatigatum iri, ut Medos, 
Parthos et Persas adoriatur.

54 René Grousset, EEmpire des steppes. Attila, Gengis-Khan, Paris, Payot. 1952.
55 Bakay Kornél, A hunokról -  magyar szemmel. In: Szász Béla, A hunok története. Attila nagykirály. Budapest, Szabad 

Tér. 1994.
56 Ez a részlet a gót Alarich temetésénél szerepel.
57 A tumulus elsősorban sírdombot, kurgánt jelent, s csak másodjára egyszerű sírt vagy sírvermet.
58 Bakay Kornél, Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Szombathely 1994, 68-69.
59 Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. I. Ed Emercus Szentpétery. 

Budapestini 1937, 161. (a továbbiakban SRH ).
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völggyel azonosítják. Később Tűin mellett elesett Cuwe (Keve) kapitányt az országút mellett te
mették el és szkíta módra kőbálványt állítottak a sírjára! (Cuwemque capitaneum prope stratam, 
ubi statua est erecta lapidea, more Scythico,). Ezt a helyet Cuwe-Azoa-nak nevezték el és később 
a cezunmaur-i csatában életét vesztett Wela-t, Rewa-t és Caducha-t is idehozták és itt temették el. 
De ennek alapján kereshetjük-e joggal Atilla sírját a Kárpát-medencében? Azt hiszem: nem. A hún 
nagykirályok hatalmas sírhalmai a birodalom központi területein, a királyi temetőkben keresendők, 
messze keleten.

119. kép: Abu-Hámid al-Garnati utazásának térképe. (Bolsakov-Mongajt 1985, 14.)



179ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZÉT! FORRÁSAI

12
0. 

ké
p:

 B
el

ső
-Á

zs
ia

 té
rk

ép
e 

St
ei

n 
Au

ré
l h

ar
m

ad
ik

 u
ta

zá
sá

na
k 

út
vo

na
lá

va
l. 

(S
tei

n 
é. 

n.)



1 8 0 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

121/a. kép: Szarmata aranyozott eüst faléra Jancso- 
rakból. (Szmirnov 1984, 103., 48. kép)

121/b. kép: Vozdvizsenszkoje-i szarmata ezüst falé
ra. (Szmirnov 1976, 87., 7. kép és Mav- 
rodinov 1943, 152., 93. kép)

121/c. kép: A jancsoraki szarmata faléra. (Szmirnov 
1984, 103., 48. kép)

122. kép: A nyikolszkojei 4. kurgán szarmata falerá- 
ja, solymásszal. (Szmirnov 1989, 111., 88. 
kép)

123. kép: Szarmata falerák, zabla és gyöngyök Ba- 
laklejából. (Szmirnov 1984, 85., 38. kép)
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A szarmaták régészeti emlékei

Priszkosz rhétor leírásában azt olvashattuk, hogy útban Atilla palotája és központja felé, eléggé 
sűrűn települt falvakon keresztül haladtak. Ha a Kárpát-medencében ilyen jelentős népsűrűség mu
tatható ki az írott források adatai révén, ennek valamiképpen tükröződnie kell a régészeti anyag
ban is. A jellegzetes hűn vagy hún-stílusú emlékanyag azonban kisszámú, a lelőhelyek száma a két 
tucatot is alig teszi ki. A fő kérdésünk most tehát az:van-e olyan régészeti emlékcsoport, amely 
térben és időben számba vehető,ugyanakkor jelentős lélekszámú népesség hagyatéka? Igenlő vála
szunkkal eljutottunk a szarmatákhoz.

A szarmaták korán megjelennek a forrásokban. Hérodotosz is említi őket szauromata néven és 
egy különös mesét kerekít köréjük. A szauromatákról a következőket mesélik: a harcias amazonok 
a szkíták földjére vetődtek és végigportyázták a szkíta földet, harcolva a szkítákkal, akik nem is
merték e nők nyelvét. Lassan azonban összebarátkoztak és a szkíta férfiak gyermekeket nemzettek 
az amazonoknak. A szkíták nem tudták megtanulni az asszonyok nyelvét, de azok elsajátították az 
övékét. Később elvándoroltak a Tanaistól keletre s a Meótisztól északra. A szauromaták szkíta nyel
ven beszélnek, de nem őrizték meg ősi tisztaságában, mivel az amazonok annak idején nem tudták 
megtanulni tisztességesen.1 Vajon ugyanazt jelenti-é a szarmata és a szuromata? Vagy egyszerűen 
csak a görög és a latin nyelvű auktorok sajátságos névhasználatáról van szó? Jelent-e valamit maga 
népnév? Egyesek (pl.Müllenhof és Vasmer) szerint az aveszta saora (kardpenge) szóból volna le
vezethető, s így a szauromata lényegében kardot viselőt jelentene. Mások (pl. Andreas és M.A. 
Miller) szerint a sau-rom azaz fekete hajú volna a helyes kiinduló pont.2 Nagy kérdés természete
sen, hogy iráni nyelvű nép volt-e a szarmata? A Fekete-tener-vidéki nagyszámú feliarat3 erre mu
tat, de a kérdés egyáltalán nincs lezárva. Plinius azt mondja,hogy a szarmaták a médek leszárma
zottai.4 Az sem vitathatatlan, hogy az alánok a szarmata népcsoportba tartoztak-e?5 Ammianus 
Marcellinus mindenesetre az alánokat „nyúlánk termetű, szép külsejű, közepesen szőke hajúak”-

1 Hérodotosz IV. 110-117. Magyarul: A görög-perzsa háború. Részletek. Fordította: Terényi István. Budapest, Gondo- 
lat.1967, 176-178. Érdekesség képpen jegyzem meg, az am-aszo-n szó eredete lehet az em-aszó, azaz az egyik emlőt le
égető. Az aszó eredeti jelenését őrzi az aszály szavunk!

2 Georg Vernadsky, Der saramatische Hintergrund der germanischen Völkerwanderung. Saeculum 5 (1954) 340-344.
3 Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. I-IV. Ed.I.Latisev. 1885-1901.
4 „...incolunt Sarmatae, Medorum, ut ferunt, suboles...” C.Plinii Secundi Naturalis Historiae. Liber VI. 19. Wissenschaft

liche Buchgesellschaft. Hrsg.Kai Brodersen. Darmstadt 1996,24.
5 Az alánok nyelve a Kr.sz. előtti VI. században(!) a szkítától és a szarmatától elkülönült. Az alán-osszét nyelv tehát nem 

a szkíta leszármazottja! Harmata János, Eltűnt nyelvek nyomában Közép-Azsiában. Magyar Nyelv 92 (1996) 395 - 399.
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nak mondja ( crinibus mediocriter flavis),6 s amint később majd látni fogjuk, az alánoknak rendkí
vül jellegzetes emlékanyaguk van s eredetüket illetően egészen biztosan közép-ázsiaiak. Sz.P. 
Tolsztov, nézetem szerint sokkal helyénvalóbb magyarázatot adott.7 Véleménye szerint a szarmata 
név a szanszkrit svarga (Ég) és az iráni khwarr (Nap) szavakból keletkezett s így a „Nap népe” 
volna a jelentése. Ez a nézet nemcsak azért fontos, mert Korezm nevét is megmagyarázza, ti. „a 
Nap országa”, hanem azért is, mert arra utal,hogy a szarmaták is belső és közép-ázsiai eredetűek. 
Erre vonatkozóan igen erős érv a szkíta és a szarmata régészeti és embertani emlékanyag csaknem 
teljes mértékű azonossága, legalább is a Kr.sz. előtti VI-III. században.8 S ha ehhez még hozzá
vesszük, hogy az Urál hegységtől délkeletre, a Kászpi-tótól északkeletre és keletre élt dahák a 
szarmaták és a párthusok ősei is, a szarmata-kérdés nyomban különösen izgalmassá válik. (A dahák 
nevét őrzi az uráli Jajk folyó eredeti Dajk neve is.) Sztrábón azt írja, hogy a szkíták nagyobb részét 
a Kászpi-tengertől keletre daháknak nevezik, a tőlük még keletebbre lakókat masszagétáknak és 
szakáknak. A dahák egy részét apar-noszoknak (apar-avar?) nevezték.9 Korábban is gondoltak 
arra (pl. Rosztovcev), hogy a dahák, a masszagéták és a szkíta-szakák összefoglaló neve lett a szar
mata, noha az írott kútfők általában masszagéták alatt az alánokat értik (Cassius Dio, Ammianus 
Marcellinus: alánoknak nevezett masszagéták10 11). Számunkra, magyarok számára pedig az teszi ki
emelkedően fontossá a szarmatákat, hogy az embertani anyag vizsgálata során Tóth Tibor előtt vi
lágossá vált, hogy az ún. finnugor népek morfológiai sajátosságai nincsennek meg a honfoglaló 
magyarság embertani anyagában, valamint a mongoloid komponens is jelentéktelen, ellenben a Fe
kete-tenger vidéki és a nyugat-kazahsztáni szarmata embertani anyag mutatja a legnagyobb ha
sonlóságot az ősmagyarokkal."

A szarmata emlékeket két csoportra szoktuk osztani: 1.) a doni-volgai csoport, amely a Don fo
lyótól az Urálig, dél felé a Kuma és a Terek folyókig terjedt és 2.) a szamara-uráli csoport, amely 
az Urál (Jajk-Dajk) folyótól, Orenburgon, Cseljabinszkon át a szibériai Tobol folyóig, illetve az 
Arai tó északi és keleti (Szir-Darja) vidékéig terjedt.12 Mivel ez utóbbi vidék az ősi Korezm földje, 
fokozottan kell foglalkoznunk vele.13 Időrendileg a legkorábbi szarmata anyag a Kr.sz. előtti VIII- 
VII. századra tehető, tehát lényegében egyidős a szkíta kultúrákkal. A nyugat-szibériai szarmata 
leletanyag (elsősorban az Uek folyó vidéke)14 és temetkezési szokások azt mutatják, hogy mind az 
egyszerű földsírok, mind a kurgános temetkezések esetében csaknem azonosak a mellékletek a 
Voga-vidékiekkel: gyűrűs végű akinakészek (kardok), tőrök, erőteljes nyílcsúcsok, üstök, lószer
számok15, edények.16 A nyugat-szibériai és a nyugat-kazakisztáni temetkezések emlékanyagában17 
az állatábrázoló művészet szép példáival találkozhatunk a Kr. sz. előtti VI-V. századból, tehát nem 
csoda a szkíta állatstílussal való szoros rokonság.18 A szarmata név, minden bizonnyal, összefogla

6 Ammianus Marcellinus, Róma története. Fordította: Szepesy Gyula. Budapest, Európa. 1993, 590.
7 Sz.P.Tolsztov, Az ősi Chorezm. Fordította: Balázs János. Budapest, Hungária. 1950.
8 K.F.Szmimov 1984,12.
9 Strabón, Geographika. Fordította: Földy József. Budapest, Gondolat. 1977, 543.

10 Cassius Dio, Historia Romae. LIX. 15.1- Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum. L. XXIII. 5.16.
11 Tóth Tibor, A honfoglaló magyarság ethnogenezisének problémája. Anthropológiai Közlemények 9 (1965) 139-140. -  

uő. Az ősmagyarok genezisének szarmatakori etápjáról. Az MTA Filozófiai és Történettudományi Osztályainak 
Közleményei 18 (1969) 85-95. -  vö. M. Sz. Akimova 1972, 150 - 152.

12 K. F. Szmirnov-V.G. Petrenkó 1963,6.
13 Sz. P. Tolsztov 1953, 301-325. -  Sz. P. Tolsztov-M. G. Vorobjeva-Ju. A. Rapoport 1960. -  Sz. P. Tolsztov 1961, 114 skk.
14 K. F. Szmimov 1975.
15 K. F. Szmimov 1961, 46 - 72
16 K. F. Szmirnov-Sz. A. Popov 1972, 3-24.
17 M. K. Kadürbájev-Zs. K. Kurmankulov 1976, 137-156.
18 E.K.Makszimov 1976, 210 - 218.
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ló név is volt (amint a szkíta és a hűn is!), hiszen az írott forrásokból ismerjük a különböző törzse
ket vagy népeket, így az aorszokat, a szirmatákat,19 és a szirákokat,20 akiknak döntő szerepe volt a 
szkíta hatalom megdöntésében a Kr.sz. előtti III. században. Többen úgy vélik, hogy a Hérodotosz 
által említett melanchlainoi nép a szarmata saudaratac névvel azonos s ez osszétul (sau = fekete, 
dara = ruha , köpeny vagy Abajev szerint dar =viselni) feketeköpenyeseket jelentene. Ez lehetsé
ges, mert a rómaiak gyakran említik, hogy a szarmaták fekete köpenyt viselnek.

A források megkülönböztetnek királyi vagy szabad szarmatákat (acaragantes vagy más olvasat
ban: arcaragentes) és szolga-szarmatákat (limigantes)21. Mielőtt a szarmaták nagy nyugati invázió
ja megindult volna, már jelentős átalakulások, lényeges változások következtek be. Ezek közül ré- 
gészetileg az egyik legfontosabb a padmalyos temetkezési forma elterjedése.22 A padmalyos sír-tí
pus különbözik a fülkesírtól és a katakomba sírtól, de nem alapvetően.23 Miért hangsúlyozzuk ezt? 
Azért, mert a Kárpát-medencében a Kr.sz. utáni VI-IX. században a dél-alföldi temetőkben rendkí
vül szívósan tovább él ez a sírforma.24 Kik a közvetítők,kik a szokás hordozói? Az alánok?25 A ja- 
zigok, akiknek a Don-vidéki temetkezései nemcsak padmalyosak, de lókoponyás mellékletűek 
is?26 Ezzel együtt megjelenik már a II. században a koponyatorzítás szokása, valamint az igazi ló
bőrös (lókoponya, lábcsontok) temetkezés.27 De feltűnőek az ezüst vagy aranyozott lószerszám-dí
szek: a falerák új típusai. Elsősorban geometrikus növényi ornamentika jelenik meg rajtuk: négy 
vagy nyolc levelű rozetták, forgó spirál végtelen hullámvonal. Hosszú időn át az volt a tudományos 
vélekedés, hogy a növényi szimbolika csak jóval a tárgyakat élőlényekké átalakító hún művészet 
virágkora után alakult ki, az emberalakos motívumok pedig még ekkor is igen ritkák.28 Szere
pelnek még olykor naturalisztikus állatábrázolások is, ám mellettük antropomorf (ember formájú) 
jelképek tűnnek fel! A Donyec balpartján, a harkovi kerület Balakleja városánál 1929-ben egy kur- 
gánt elpusztítottak az építő munkások. A lovas harcos teteme fa sírkamrába tett koporsóban nyugo
dott. Lovának oldalpálcás vas zablái voltak és a lószerszámon 10 aranyozott ezüst faléra díszlett. S 
mi látható a falerákon? Vitathatatlanul a Napisten! Nyomban eszünkbe jut Sztrabón, aki a massza- 
gétákról azt írta: „ csak a Napot tartják istenüknek és ennek lovat áldoznak.”29 Lehetséges tehát, 
hogy a lóáldozat önmagában nem is a pogányság bizonyítéka! De van ennél különösebb lelet is. A 
Dnyeper mellékfolyójánál, a Konka pataknál, a Kámenszkoje gorogyiscse közelében, Jancsorak 
falu mellett 1906-ban leleteket találtak, többek között egy angyal-figurával díszített ezüst falerát. 
A szárnyas angyal jobb kezében rozetta, bal kezében ismeretlen tárgy, jobb vállánál galamb. Kora

19 K. F. Szmirnov 1984,37 skk.
20 V. B. Vinogradov 1965, 108-121. -  u6. 1966, 38-50. Gondoljunk a Szirák helynevünkre!
21 Ammianus Marcellinus XVII. 13.
22 K. F. Szmirnov 1984, 66.
23 Florov 1989, 24-31: Klin-Jár III. 20. katakomba: fülkesír Herakleosz éremmel keltezve.
24 Lőrinczy Gábor, Fülkesírok a Szegvár-oromdülői kora avar kori temetőből. Néhány megjegyzés a fülkesíros temetkezé

sek változatairól, kronológiájáról és területi elhelyezkedéséről. Studia Archaeologica I. A Móra Ferenc Múzeum Év
könyve 1995, 399-416. -  Juhász Irén, Fülkesíros temetkezések Békés megyében. Uott. 417-452.

25 V. A. Kuznyecov 1973, 60-74.
26 V. K. Gugujev-Sz. I. Bezuglov 1990, 164-175.
27 K. F. Szmirnov-Sz. A. Popov 1972, 24-26.
28 Fettich Nádor, Az ősmagyarság és a legismertebb rokonnépek művészete. Magyar Történelmi Szemle 2 (1971) 529.
29 Strabón, Geographika. Budapest 1977, 544. A lóáldozat eredetileg délázsiai szokás volt. A régiek hind szokásnak vél

ték. Vö. Bodor Lajos, Magyar pogán hitregék. Kolozsvár 1819,93. A Nap egy másik régi magyar neve Vi volt, „fény” 
jelentésben. Ez maradt meg a vi-rad, vi-lág, vi-lám, sőt a vi-rág szavunkban. A mai magyar nyelvészet erről természete
sen tudni sem kíván. Vö. Bárczi Géza, Magyar szófejtő szótár. Budapest, Trezor. 1994, 212.,339. A Napisten mellett 
volt Földisten is. Általában ez volt az uralkodók címe. -  vö. Bosnyák Sándor, Meddig élt „Napisten”? Adalékok 
parasztságunk napkultuszának kérdéséhez. Művészet 9 (1974) 46-47.
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Kr.sz. előtti II. század. A Szamara medencéjében, Bulahovka faluban, egy -  feltehetően -  padma- 
lyos sírban 1972-ben egy bronz üst, egy ezüst csésze és öt aranyozott növényi mintás (palmetta, 
akantusz, lótusz, szőlőlevél) faléra került elő.Hasonló falerák ismertek a szkíta királysírokból (pl. 
Alexandronopol) is, s mind azokat, mind a szarmata korból származókat (Taganrog, Sztárobelsz- 
kij) korábban (pl. Rosztovcev és Trever) az iráni-baktriai és az indo-szkíta kultúrkörből magyaráz
ták. Szamarából30 és Nyikolszkójéból31 lovas alakos falerákat is ismerünk. A nyikolszkójei kurgán 
4. temetkezésében a férfi holttest fakoporsóban feküdt, mellette a kitömött ló koponyája, háti csi
golyái és egy hátsó láb három csontja. A kitömött lótetemen rajta volt a teljes lószerszámzat. A 
kantár homlokszíján volt egy 10 cm átmérőjű díszes ezüst faléra. Ezen egy csúcsos sisakos férfi üli 
meg a befonott farkú és sörényű lovát. Jobb kezében szablya, baljában sólyom. A feje mögött egy 
ragadozó állat, a ló feje alatt is egy állat, a ló hasa alatt pedig egy kutya. A sírban volt még egy ol
daldeszkás, bronzveretes nyereg és körtealakú (!) kengyelpár, valamint még egy lókoponya, zablá
val és még egy pár vas kengyellel.

A szarmata népek szövetségébe a Kr.sz. előtti századoktól beletartozott még a jazig, a roxolán, 
és az alán.32 Ez a hatalmas politikai és katonai szövetség átfogta egész Eurázsiát a Dontól a Tobo- 
lig vagy az Oxusig, s mielőtt legyőzték volna a szkítákat, nyilván velük együtt harcoltak s eljutot
tak ők is Elő-Azsiába, s megtelepedtek a Kaukázusban, sőt Bucharában (i.e.130 körül) is (Acsiku- 
lak, Bazsigan, Agalükszajka). A szkíták oldalán állottak Kr.sz. előtti 331-330-ban, amikor Nagy 
Sándor Zopürion nevű hadvezére Szkítiára tört. A szkíták ekkor még erősek, visszaverik nemcsak 
ezt, de a következő Lüszimachosz-féle támadást is 292-ben. Diodorus közléséből tudjuk, hogy a 
szarmata-szirákok Ariphamész királyuk vezetésével részt vettek Kr.sz. előtti 310-ben a boszporu- 
szi pártharcokban, tehát már a Kubán vidékén laktak.33 Hogy milyen viszony volt közöttük és a krí
mi szkíta királyság között, egyelőre nem tudjuk, noha i.e. 110 táján Szkilurósz szkíta király fia, Pa- 
lakósz szövetséget kötött a szarmata-roxolánokkal, Mithridatesz hadvezére, Diophantósz ellen. Ké
sőbb a III-IV. századtól az egész Boszporusz szarmata-hún hatalom alatt állt egészen Justinianus 
császár uralkodásáig (527-565).34 A szauromaták és szarmaták nagyobb arányú mozgását, helye
sebben nyugatabbra költözését minden bizonnyal a Belső- és Közép-Ázsiában végbement nagy vál
tozásokkal magyarázhatjuk, így mindenek előtt a daha-szkíták parthus államának létrejöttével, Ko- 
rezm megerősödésével és a jüe-csi-tokhárok Szogdiana-jának kialakulásával. A Kr.sz. előtti máso
dik században (vagy valamivel korábban) a jazig-roxolán-aorsz szövetség -  amelyet Diodorus Si
culus sauromataenak mond -  legyőzte a Fekete-tenger vidéki szkítákat, majd nemsokára ez a szö
vetséges had Mithridates Eupator Róma-ellenes háborújában is részt vesz. Talán e szövetségbe tar
toztak a szai-k, a szaudorátok és a fiszmaták is. S a Kr.sz. előtti Il.század végén a szarmata-jazigok 
előrenyomulnak a Búg folyó irányába, majd a Kárpát-medencébe. Sztrábón emlékezik meg először 
a roxolánokról is (i. e. II. század), akik hamarosan a római impérium legelszántabb ellenségei lesz
nek a jazigokkal együtt.

A római birodalom mindenesetre mind Moesia-ban, mind Pannóniában, mind pedig később 
Dacia provinciában évszázados küzdelmet vív a jazig, a roxolán, a szirák és más szarmata népek
kel, annak ellenére, hogy a jazigokat tulajdonképpen a rómaiak hívták be az Alföldre. Az első biz
tos értesülésünk a jazigokról a Kárpát-medencében Kr.sz. utáni 50-ből való, ekkor azonban már

30 K.F.Szmirnov 1984, 108. 50. kép 2.
31 K. A. Szmirnov 1989, 110-111.
32 Max Ebert, Alani. Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Hrsg. Georg Wissowa. I. Stuttgart 1894,

1282-1285.
33 I. I. Marcsenkó, A Kubány-vidék szarmata katakombái. Studia Archaeologica I. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve.

Szeged 1995, 305.
34 V.P.Petrov 1970,71.
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hosszabb ideje itt éltek.35 Erről az írott kútfők36 egyértelműen szólnak, sokszor rendkívüli katonai 
demonstrációkat kellett végrehajtani megfékezésükre. 68/69-ben már támadnak a szarmata jazi- 
gok, Traianus uralkodása idején pedig megjelennek a roxolánok.37 Erejükre jellemző, hogy 89-ben 
a híres XXI Rapax legio-t teljesen megsemmisítették. A jazigok és a roxolánok összehangolták 
hadműveleteiket s így lassan az egész Tiszántúlt birtokukba vették. A II. század végén a jazigok 
támadásai megélénkülnek. Kr. sz. utáni 174-ben 100 ezer római hadifoglyot engedtek szabadon!38 A 
III-IV. században például húsz év alatt hétszer kellett hadjáratot vezetni ellenük, miközben hatalmas 
tömegeket (Orosius szerint 334-ben 300 ezer embert!39 40) telepítettek át római területekre." 322-ben 
Rausimodus szarmata király támadta meg a birodalmat, majd a támadások megismétlődtek 356- 
ban és 358-ban. Súlyos csapás volt a limigantes felkelése 334-ben. A gótok ellen ugyan támogat
ták a légiók a szarmatákat, ám ez sem tudta megmenteni a szarmatákat politikai súlyuk megtartá
sát illetően. Egy rendkívül nagy lélekszámú nép él tehát a Kárpát-medencében legalább négyszáz 
éven keresztül, akiknek nagyszámú emlékük kellett maradjon. Maradt is! A Magyar Alföld a ké
sőbbi Szerémségtől a Felső-Tisza-vidékéig zsúfolásig tele van szarmata temetőkkel és leletekkel.41 
Van azonban egy súlyos gond a szarmaták régészeti emlékanyagával: annak ellenére, hogy hiteles 
forrásokból és ábrázolásokból pontosan tudjuk, hogy a szarmata jazigok, roxolánok, szirákok, etc. 
nehéz fegyverzetű, rendkívül erős hadsereggel rendelkező népek voltak, a hazai sírokban szinte 
alig fordul elő fegyver vagy értékesebb tárgy,42 többnyire egyszerű gyöngyök, kések, gyűrűk, fibu- 
lák vannak csak a sírokban. Miért van ez így? Igen fontos kérdés, de a felelelet egyelőre nem tud
juk megadni, holott nyilvánvalóan a húnkor településtörténete sem írható meg a szarmaták nélkül. 
Annál kevésbé, mivel -  nagy valószínűséggel -  egy népcsaládról van szó. Erre utalhat, hogy Pto- 
lemaiósz a basztarnák és a roxolánok között lakó népet mondja húnnak.43 Volt a magyar kutatók 
között valaki, aki ezt a kérdést a legfontosabb történeti kérdésnek tartotta, mégpedig Marjalaki 
Kiss Lajos (1887-1972).44 Marjalaki Kiss Lajos elvetette a magyarság ázsiai eredetét és Anony-

35 Barkóczi László - Bóna István - Mócsy András, Pannónia története. Egyetemi segédkönyv. Szerkesztette: Harmatta 
János. Budapest, Tankönyvkiadó. 1963, 35.

36 Ammianus Marcellinus mellett Caius Cornelius Tacitus fönnmaradt összes művei. I-II. Fordította: Csiky Kálmán. Buda
pest 1903. -  C. C. Tacitus, Agricola-Germania. -  Tiberius és kora. Fordította és magyarázta:Szabó Árpád. Pantheon két
nyelvű klasszikusai. Budapest 1943. -  Tacitus Összes Művei. I-И. Fordította: Borzsák István. Bibliotheca Classica. Bu
dapest, Európa. 1980.

37 Mócsy András Pannónia a korai császárság idején. Apolló Könyvtár. Szerkesztette: Harmatta János. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. 1975, 48., 100-101.

38 Mócsy András, Pannónia a késói császárkorban. Apolló Könyvtár. Szerkesztette: Harmatta János. Budapest 1975, 16.
39 Orosius VII.25,12.
40 Harmatta János, A magyarországi szarmaták történetéhez. Archaeológiai Értesítő 77 (1950) 12-16.
41 Párducz Mihály, A nagy magyar Alföld római kori leletei. Dolgozatok 7 (1931) 74-187. -  uó. A szarmatakor emlékei 

Magyarországon. I-III. Budapest 1941.,1944., 1950. uő. Húnkori szarmata temető Szeged-Öthalmon. A Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyve 2 (1960) 71 99. uő. Hunkori szarmata temető Bugac-Pusztaházán. Cumania 1 (1972) 115-129. — Ist- 
vánovits Eszter, A Felső-Tisza-vidék legkorábbi szarmata leletei. A Jósa András Múzeum Évkönyve 28-29 (1984-1986) 
83-113. -  Vörös Gabriella, Hunkori szarmata temető Sándorfalva-Eperjesen. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 
1982/83/1, 129-172. -  uő. Újabb szarmata kori leletek a szentesi múzeumban. Studia Archaeologica.I. A Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyve, Szeged 1995, 123-127.

42 Vörös Gabriella, Fegyveres sírok az Alföldön a 4.század második fele és az 5. század közepe között. A Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyve 1988/1, 41-58. -  Kőhegyi Mihály, Kora szarmata aranyleletes női sírok az Alföldön. A Debreceni 
Déri Múzeum Évkönyve 63 (1982) 267-351.

43 Ptolemeus 3, 5, 10. -  Cuntz.Die Geographie des Ptolemaios.
44 Marjalaki Kiss Lajos. Történeti tanulmányok. Szerkesztette: Dobrossy István. Miskolci várostörténeti tanulmányok I. 

Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 1987. Marjalaki Kiss Lajos, Anonymus és a magyarság eredete. Visszhang Zajti 
Ferenc híradására. Miskolc. 1929. -  uő. Gondolatok a magyar nép eredetéről. Borsodi Szemle 1-2 (1956) 3-37.
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musra támaszkodva azt vallotta, hogy a szkíta-szarmata maradék népesség magyarul beszélt. Ezért 
van tele a Kárpát-medence magyar helynevekkel. Nem lehetséges tehát, mondja Kiss Lajos, hogy 
Árpáddal jött volna be a magyar nép zöme. így összegezte mondanivalóját: „ Úgy gondolom, hogy 
a mai tősgyökeres magyarság zöme nem Árpáddal jött be, sőt már az avarok és a hunok előtt is itt 
élt és magyarul beszélt. Felfogásom szerint ez a magyarul beszélő pórnép nem más, mint az i. e. 
évezredeiben szkítha, később szarmata gyűjtő néven említett lovas-nomád néphullámok által ide 
sodródott ugor néptörzsek maradéka.” Noha manapság szinte reneszánszát éli azon régi tanok fel
elevenítése, hogy ti. Árpád nagyfejedelem népe kisszámú volt,45 és nem is magyarul beszélt,46 Kiss 
Lajost mégis elítélik, mondván:.„az hogy a Kápát-medencét a szarmata kortól folyamatosan ma
gyar csoportok lakták, nem igazolható,...megállapításainak jó részén már túlhaladt a kutatás.”47 

A szarmaták régészeti anyagával kapcsolatosan van még egy nagyon tanulságos és jellemző 
példa, mégpedig az ún. alföldi Csörsz-árok vagy Ördögárok kérdése. Régóta ismert, hogy a Kár
pát-medencében különböző irányú és méretű földsáncok húzódnak, különösen az Alföldön, de a 
Dunántúlon is. Jó száz évvel ezelőtt ezeket római sáncoknak tartották,48 49 később azonban egyre több 
helyen végeztek régészeti kutatásokat és módosítottak az állásponton. A földsáncok hossza közel 
600 km.45 A földsáncok magassága átlag 2-3 m talpszélessége 8-10 m. Általában az egyik oldalon 
árok fut. Több esetben találtak a sáncátvágások alkalmával a földtöltés alatt szarmatkori cserepek
kel teli gödröket (Jászfényszaru, Mezőkövesd, Kötegyán, etc.50) s ebből azt a történeti következte
tést vonták le, hogy ezeket a sáncokat a szarmaták építették a Kr. sz. utáni III. és IV. században. 
Sőt, egyes szerzők elkeresztelték Limes Sarmatiae-nek, azt a látszatot keltve, hogy az írott forrá
sokból való az elnevezés,51 52 holott a limes Sarmatiae kifejezés egyetlen írott forrásban sem fordul 
elő!51 A Dunától keletre eső földsáncok esetében az árkok (Vasvárnál az árok szélessége 6 m volt, 
mélysége 2,5 m)53 rendszerint a nyugati oldalon helyezkednek el, tehát nem a feltételezett keleti el
lenség felőli oldalon. Ha ehhez hozzávesszük a földhányások 2-3 m magasságát, józan ésszel alig
ha képelhető el, hogy lovas katonák számára ezek bármiféle védelmi vonalat jelentettek volna!54 A 
sáncok időrendje is teljesen bizonytalan, mivel csak annyit tudunk,hogy a szarmata kor után épül
tek. Ez tehát csak annyit bizonyít, hogy Kr.sz. utáni III. század után kellett készüljenek a földsán
cok. Ámde milyen céllal? Balás Vilmos feltérképezte a tiszántúli tájat,55 s ebből világosan kiderül,

45 Makkay János, A magyarság keltezése. A szerző kiadása. Budapest 1993. -  uő. A magyarság keltezése. A Jász- 
Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 48 (1994). -  Az iráni népek szerepének túlhangsúlyozása: Makkay 
János, Attila kardja, Árpád kardja. Irániak, szarmaták, alánok, jászok. A Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. 
Szeged 1995. -  uő. Indul a magyar Attila földjére. Budapest, Közdok. 1996.

46 Vékony Gábor, A magyar etnogenezis szakaszai. Életünk 35 (1997) 400.
47 Révész László, Marjalaki Kiss Lajos régészeti tevékenysége. A Miskolci Hermann Ottó Múzeum Közleményei 25 

(1987-88)44-47.
48 Frölich Róbert, A bácskai un. római sáncok. Achaeológiai Értesítő 7 (1887) 19 - 30., 132 - 138., 207 - 213. - Balás Vil

mos, Az alföldi hosszanti sáncok. Régészeti Füzetek II/9 Budapest 1961.
49 Patay Pál, Neuere Ergebnisse in der topographischen Untersuchung der Erdwälle in der Tiefebene. A Móra Ferenc Mú

zeum Évkönyve. Szeged 1969/2, 105.
50 Garam Éva, Angaben zur Stratigraphie der Langswälle der Tiefebene. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged 

1969/2, 113- 116.
51 Soproni Sándor, Limes Sarmatiae. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged 1969/2, 117 skk.
52 Pannónia régészeti kézikönyve. Szerkesztette: Mócsy András és Fitz Jenő. Budapest, Akadémia Kiadó. 1990, 298.
53 Kiss Gábor-Tóth Endre, A vasvári „római sánc” kutatásának eredményei. Lapok Vasvár történetéből. 1 (1993).
54 Bakay Kornél, Castrum Kwszug. A kőszegi felsővár és a millénniumi kilátó. Kőszeg, 1996,77.- Mócsy András pl. így 

fogalmazott:,, a Csörsz-árkoknak védelmi szempontból aligha volt jelentősége...s jobb, ha a kérdést nyitva hagyjuk. Mó
csy András, Pannónia a késői császárság idején. Apolló Könyvtár. Szerkesztette: Harmatta János.Budapest, Akadémia 
Kiadó. 1975,100- 101.,109.

55 Balás Vilmos, Die Erdwälle der ungarischen Tiefebene. Acta Archaeologica ASH 15(1963) 317.
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hogy hatalmas vízjárta, mocsaras területekről van szó. De ugyanez a helyzet a Vasvár-Győrvár kö
zötti 8 km hosszú sánc esetében is. Ezért igazat lehet adni Fekete Zsigmondnak, hogy ezek a föld
művek nem hadi célú védelmi vonalak voltak, hanem belvizeket szabályozó gátrendszerek.56 S ez 
egészen mást jelent. Talán helyénvalóbb a nagy építkezéseket így értékelni.

56 Fekete Zsigmond, Magyarország vizei múltjának és vízépítkezésének történelme a magyarok beköltözéséig, tekintettel a 
művelődéstörténeti viszonyokra. Budapest 1882, 144 skk.
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126. kép: Szarmata állatstí
lusú bronzlemezek.
(Szmirnov-Petrenkó 
1963, 21. tábla)
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127. kép: A szarmata állatábrázoló művészet emlékei. (Szmimov-Petrenkó 1963, 22. tábla)
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128. kép: Szarmata kardok és páncélok a Kubán vidékéről. (Hazanov 1971, 169., XXXIV. tábla)

129. kép: Szarmata nehézlovas. (Hazanov 1971, 130/a. kép : A pörögi szarmata fejedelem akinakésze.
169., XXXIV. tábla) (Rolle Ukrajna. 217., 1. kép)
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130. kép: A pörögi szarmata fejedelem. (Rolle Ukrajna. 217., 2. kép)
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131. kép: Padmalyos temetkezési formák a hún korból.
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132. kép: Közép-Ázsia az óiráni korban. (Brentjes 133. kép: Szarmata bronz üstök a Don vidékéről.
1978. 150.) (Szmimov 1984, 24., 5. kép)

134. kép: Ptolemaiósz térképének részlete: Szkítia és Szarmatia.
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Közép-Azsia virágzó állama: Korezm

A szarmaták régészeti emlékeinek vizsgálata ismét ráirányította a figyelmet a tárgyi hagyaték 
forrásértékének kérdésére. Nem csak arról van szó, hogy az írott kútfőkben elénk táruló kép nem 
tükröződik a temetkezésekben és a települési anyagokban, hanem arról is, hogy miért nem talál
tunk -  legalábbis eddig -  például gazdag szarmata-kori fejedelmi sírokat a magyar Alföldön vagy 
a délvidéken? A szarmata törzsek (népcsoportok) temetkezési szokásai egyébként nagyjából azo
nosak a Fekete-tenger-vidékén és a Tiszántúlon, jóllehet eltérések is megfigyelhetők. Amint láttuk a 
szarmaták kedvelték a halmos temetkezési formát, de a kurgánok építését nem, azaz előszeretettel 
temetkeztek bele másodlagosan korábbi (őskori) halmokba. Nagyon elterjedt közöttük a padma- 
lyos temetkezési forma, amely minden bizonnyal keleti eredetű. Észak-Baktriában (Aruktau, Ba- 
bataga, Babasov, etc.) a Kr.sz. előtti I. és Kr.sz. utáni II. század közötti időszakból (tehát az un. 
kusán korszakból) származó temetőkben együtt szerepel a kőpakolással épített kisméretű halom 
és alatta a padmalyos sír. Ugyanakkor feltűnően melléklet-szegények ezek a sírok.1 A magyar te
metkezési formák között különleges helyet foglal el a régebben a palócok között divatozó kö
csögbe temetés, kivált a kisgyermekek esetében. Érdekes, hogy ennek a szokásnak is Közép- 
Ázsiában (pl. Aruktau XII/5.kurgán2) és a Kaukázusban (Garni, 125/A. sír3) vannak a gyökerei. De 
az ún. kenotáfium is keleti szokás. A húnok anyagánál találkoztunk (Nagyszéksós kapcsán) azzal a 
feltételezett szokással, hogy a halott távollétében üres síroknál rendeztek gyászszertartást (halotti 
máglyák!).

A Fekete-tenger északi oldalán, az Azovi-tenger közelében az elmúlt évtizedekben igen jelen
tős gazdaságú szarmata fejedelmi és papnői sírokat tártak fel: Novo-Filippovka, Bazavluk, Szoko- 
lova Mogila, Nogajcsik és Pörögi. Ezekkel azért kell megismerkednünk, mert talán magyarázatot 
kaphatunk arra a kérdésünkre: ha a szarmata népeknél is megvolt a nagy pompájú temetési ritus 
keleten, miért módosult ez a Kárpát-medencében?

1984. őszén az ukrajnai Vinnyica közelében fekvő Porogi-ban egy nagyméretű őskori kurgán- 
ban két előkelő szarmata halottat talált A. V. Szimonyenkó, mégpedig érintetlenül.4 A férfi és a 
női holttest katakomba sírban fa szarkofágokban feküdt. Volt mellettük két szinópei gyártmányú

1 A. M. Mandelstam 1975.
2 Uott 30 -31.
3 Zs. D. Hacsatrján 1976, 18 - 19.
4 A. V. Simonenko, Der linkshändige Sarmatenfürst von Pörögi und die vornehme Dame dem Nogajöik-Kurgan. In: Gold 

der Steppe. Archäologie der Ukraine. Hrsg. R. Rolle, M. Müller-Wille, K.Schietzel. Archäologisches Landesmuseum, 
Schleswig. 215 - 220.
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bortartó amphóra, a tájolás É-D-i volt. A férfi kettős zöld színű bőrövet viselt. Maga a bőr zeke vö
rös színű volt. Az övcsatok polychrom technikával készültek, türkiz kőberakással, a szélesebb öv 
csatján egy párducot és egy ülő, mongoloidos arcvonású férfit ábrázolt a mester. Az alsó, keske
nyebb fegyvertartó övön, amelynek csatján sas fejes griffek láthatók, függött a díszes rövid kard 
(akinakész), csaknem pontosan olyan, mint a Tillia-Tepe-i sírokban. De volt egy hosszú kardja is 
az elhunyt fejedelemnek. Mellékletei közül kiemelhető továbbá csontlemezekkel merevített íja, 
hun típusú nyilakkal teli tegeze, aranylemezből készült csuklóvédője, két arany drótszálból fonott, 
lófejekben végződő súlyos nyakperece, a ló fülei egyébként kőberakással, a szemei barna zománc
cal díszítettek, valamint egy ezüst serleg. Ehhez járul még a díszes lószerszámzat a jellegzetes 
falerákkal. A mellékletek zömén, így az övcsaton, a kardon, a nyakperecen és a serleg talpán is, 
egy különleges tulajdonjegy (tamga) látható, éppen olyan, mint a 70-80 táján Olbiában uralkodó 
Inismeus királyé így a sír keltezése jól alátámasztható. Ez a tamga egy szent csomóra emlékeztet.5 
A pörögi katakomba sír halottai ezeket a különleges mellékleteiket éltük során keletről, Közép- 
Ázsiából hozhatták magukkal. Fajtájukra nézve aorszok voltak-e avagy alánok, nem tudhatjuk.

A Krim vidékén, Nyizsnyegorszk mellett tárta fel A. O. Scsepinszkij a Nogajéik kurgánt, 
amely eredetileg ugyancsak őskori (bronzkori) halom volt s ebbe temetkeztek bele a Kr.sz. utáni I. 
század derekán. A görög mester által készített szarkofágban nyugvó előkelő szarmata asszony fejét 
arany láncból, arany csöngőkből és karneol kövekből készített diadém fedte. Fülében acháttal és 
üveggel berakott arany függők csüngtek, ugyancsak görög munkák. Nyakában súlyos arany 
nyakperec fénylett, végein griff-figurákkal.Karjain karperecek, mellén gránát és üvegberakásos 
arany médaillon. Bokáin is arany spirálok díszlettek éppen úgy, mint Tillia Tepében. A lábperec 
viselete egészen keleti szokás! De az is Tillia Tepére emlékeztet, hogy a hölgy kézfejei ezüst csé
székbe voltak helyezve. A holttestet kicsiny aranylemezekkel díszített halotti lepel takarta. Volt 
még mellette balzsamárium, alabástrom pipere edény, tükör és egy 20 x 30 cm-es fa toilettes do
boz, benne amulettek mellett két olyan arany gyűrű, karneol gemmával (Pallas Athéné), amelyek 
két-háromszáz évvel régebbiek, mint az eltemetett hölgy! Tehát az értékes és jelentős tárgyakat 
igenis sokáig megőrizhették a tulajdonosok nemzedékei. Ez nagyon fontos tanulság a későbbiekre 
nézve is.

1974-ben a Búg folyó mellett Galina Kovpanyenkó6 egy bronzkori, illetve szkíta-kori, a hely
beliek által „ Sólyomsír-dombnak” elnevezett, nagyméretű (átmérője 70 m, magassága 6,5 m) kur- 
gánban 26 különböző korú temetkezést tárt fel. A kurgán közepén, 160 cm mélyen, egy 25 x 1,6 
m-es sírban, nemezzel borított koporsótartón nyugodott egy 40-50 év körüli asszony csontváza, 
érintetlen állapotban! Tájolása: Ny-K. Embertani típusa: europid brachikephal. A ruhája állt egy 
hosszú újjas köpenyből és egy hosszú testhezálló ruhából, valamint a vállán egy körgallérból. A 
felső ruháját ezüst csat fogta össze. A lábain rövidszárú csizmát viselt. A koponya körül találtak 
féldrágaköveket, borostyán, achát, üveg, kalcedón gyöngyöket. A mellén 112 db kereszt-, két, há
rom és négy levelű, kövekkel ékesített arany lemezeket és csövecskéket leltek, amelyek nyilván a 
ruháját díszítették, csakúgy, mint a felvarrt gyöngyök. Volt még itt egy bogárhátú fibula és néhány 
tű. A térdénél palmetta, spirál és rombikus mintázatú szövetmaradványok voltak. Olyan hatása 
volt, mint a XI.századi bizánci szöveteknek, holott ez a sír ezer évvel régebbi! Aranyszálas se
lyem-maradványok is előkerültek a sírba tett gyékényre tapadva. A rövidszárú csizma szegélyét is 
kerek aranylemezek díszítették. A koponya két oldalán gránát berakásos fülbevalók és két hegyi- 
kristályból kifaragott amfórás csüngő feküdt. A nyakában két csüngőkkel ékített kettős aranylánc,

5 Vö. Boris Marschak, Silberschätze des Orients. Metallkunst des 3.-13. Jahrhunderts und ihre Kontinuität. Leipzig, See
mann Verlag. 1986, 166-167 .kép.

6 Galina T. Kovpanenko, Die sarmatische „Priesterin” aus der Sokolova Mogila. In: Gold der Steppe 221 - 227.
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valamint kalcedón, ametiszt, obszidián és karneól gyöngyökből álló nyakék, két amulettel: az 
egyik egy skarabeus bogár, a másik egy Herkules csomó. Mindkét karján fonott arany karperecek, a 
jobb kezén ékköves arany gyűrű. A sírban volt még további hat arany gyűrű. A mellkas baloldalán 
egy görög edény (oinokhoie), a fülénél férfiportréval. A koponyától jobbra egy nagy és erőteljes 
bronz tükör feküdt aranyozott ezüst fogantyúval, amelynek a végét egy kezében ivókürtöt (ryt- 
hon) tartó, törökülésben ábrázolt férfi díszíti. A tükör mellett egy legyező(?)tartó. Volt még a sír
ban egy bronz situla, egy aranylemez veretes fa csésze, egy jáspis buzogány (jogarfej?) 43 amu
lett, egy vas tűtartó, agyag orsógomb, egy Kr.sz. előtti VI. századból való bronz nyílcsúcs, hat kul
tikus edény, két csontmarkolatos vas kés, egy csont pikszis, egy fa ékszeres doboz, egy ezüst vere
tes csont fésű, kígyófejes aranyozott ezüst kanál. A márványból készített kultikus edény azért is 
érdekes, mert a fenekén rovásírásos felirat látható. Az agyagedény viszont füstölő volt és ez is ku
riózum. A sírtól 30 m-re egy melléklet nélküli lósírt is találtak.

Ha ma rátekintünk Belső-Ázsa térképére, igen nehezen tudjuk elképzelni, hogy ezen a manap
ság jobbára terméketlen, sivatagos, elvadult vidéken, vagy a magas hegyek között, egykor nem
csak hogy virágzó élet volt, hanem egész kultúránk egyik ősi bölcsőjével állunk szemben, ahonnan 
számos nép származik, így a kimmerek, szkíták, szarmaták, alánok, párthusok, kusánok, húnok, 
avarok, törökök és persze, mi magyarok is. Lehetséges ez? Eltűnhettek az egykor gazdag és virág
zó városok, házak, erődítmények, templomok, utak, öntözőcsatornák, duzzasztók, postaállomá
sok? Igen, ez történt. Eltűntek a föld felszínéről az ősi kultúrák, de megmaradtak a maradványaik a 
föld, a sivatagi homok alatt. A nagy magyar utazó és régész, Stein Aurél (1862-1943) már egy em
beröltővel ezelőtt világra szóló felfedezéseket tett,7 kimutatván, hogy a közép-ázsiai lakosság ere
detileg világos arcú, szőke hajú, európai fajta volt (homo alpinus), és a homoktenger alatt számos 
település maradványa rejtőzködik, amelyek azért pusztultak el, mert tönkrementek az öntözőcsa
tornák. Az elsivatagosodás valós veszély volt a régmúltban is, a kutatás tehát jó irányban tapogató
zott a nagy népmozgások okait keresvén.8 Stein világosan fogalmazott:„a vizsgálatok igazolták a 
történelmi időkben végbemenő kiszáradást,”9 tehát ott, ahol valaha emberi települések voltak ma 
teljesen élettelen sivatagok vannak. A nagy folyók a történelmi időkben jóval északabbra hordták 
vizüket.10 11 Virágzó élet csak az oázisokban volt! Itt Stein megtalálta a kiszáradt folyómedreket, a 
nagy gyümölcsösök (őszibarack, sárgabarack, alma, szeder, szilva fák) szőlőültetvények és léc
rácsra futtatott szőlőlugasok megdöbbentő sokaságú maradványait, sőt jégvermeket is." Az épüle
tek azonban jobbára szárított vályogtéglából vagy vert agyagból készültek sok fa felhasználásával, 
ezért kevés nyomuk maradt. Ez nagyon fontos megfigyelés számunkra, hiszen -  ez az oka annak, 
hogy a XII-XIII. századig alig van épített emlékünk. Ugyanakkor felfigyelt arra is, keleten meny
nyire felhasználták a szirtfalak és szakadékok nyújtotta természetes védelmet,12 ezt a tanulságot is

7 Stein Aurél, Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. Budapest, K.M. Természettudományi Társulat. Az angol eredeti után át
dolgozta: Halász Gyula.Budapest 1913. -  Stein Aurél, Indiából Kínába. Harmadik utam Belső-Ázsiába 1913-1916. An
golból fordította: Halász Gyula. Budapest, Atheneum. 1923. -  Stein Aurél, Ősi ösvényeken Ázsiában. Három kutató 
utam Ázsia szivében és Kína északnyugati tájain. Angolból fordította: Halász Gyula. Budapest, MTA. 1934.

8 Franz Altheim, Geschichte der Hunnen. II. Berlin 1959, 101-119. — Erdélyi István, Steppe -  Klima -  Völkerwanderung. 
A Móra Ferenc Muzeum Évkönyve 1969/2., 139-145.

9 Stein 1923,42 skk.
10 Stein 1934,8.
11 Stein 1934,58.
12 Stein 1923,119.
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hasznosítanunk lehet például a Pilis-rejtély kapcsán.13 A magas hegyekben, például Ény-Kínában 
3-4000 méter magasságban „majdnem mindenütt kitűnő hegyi legelőket találtunk”.14

A leghatalmasabb bizonyítékot azonban az elmúlt félévszázadban egy orosz régész, Szergej 
Pavlovics Tolsztov (1907-1976) adta, aki 1929 és 1950 között feltárta a homoktenger alól az ókor 
egyik igen jelentős civilizációját: Korezmet. Tolsztov Közép-Ázsia Egyiptomának nevezte el Ko- 
rezmet,15 amely az Amu-Darja, az ókori Oxus folyó egyik hatalmas és igen termékeny oázisán jött 
létre. Az ásatások 1937-ben kezdődtek s az első eredményekről Tolsztov már 1948-ban beszámolt 
s ezt a könyvet csodálatos módon már 1950-ben magyarra is lefordították.16 A tudós szerző kutatá
sai beigazolták, hogy Korezmben az első kultúrák Kr.sz. előtti IV. évezredben létrejöttek s amint 
már az elmúlt félévben szó volt róla, valószínűsíthető, hogy a mezopotámiai sumér városok népe 
talán éppen erről a területről vándorolt le a Perzsa-öböl vidékére.17 Az mindenesetre aligha vonható 
kétségbe, hogy a két terület között igen szoros volt a kapcsolat.18 Amint később látni fogjuk, rend
kívül sok hasonlóság mutatható ki például a sumér és a török nyelvek között. Korezm története va
lójában a Kr.sz. előtti XIII. században indul, amikor is Abu Rajhán al-Biruni (a Kr.sz. utáni X-XI. 
század fordulója táján élt korezmi történetíró) szerint a dinasztia-alapító isteni hős, Szijavus 
Korezmba érkezett. Ez a dinasztia Korezmben 2300 esztendőn át uralkodott, tehát a Kr. sz. utáni 
X. századig.19 Ennek ellenére nálunk ritkán tekintik a magyar őstörténet részének, a mellőzés legki
rívóbb példája, hogy a Korai magyar történeti lexikon fel sem vette a címszavai közé! Holott kró
nikánk határozottan tudnak korezmi kapcsolatainkról. Kézai Simon Szkítia leírásánál említi a ko
rezmi népet (gens Corosmina20), majd pedig elmondja, hogy Ednek és Edemen-nek az anyja korez
mi asszony volt.21 A korezmi szálakat a Pozsonyi Krónika is ismeri.22 Abu Hámid al-Garnáti, aki 
Granadában 1080-ban született, 1131 és 1153 között beutazta Közép-Ázsiát, Dél-Oroszországot és 
a magyar királyságot, ahol 1150-től három esztendőn át élt. Ő azt írja, hogy Magyarországon a ko- 
rezmiek „megszámlálhatatlanul sokan vannak”, a királyt szolgálják, keresztényeknek tettetik ma
gukat és titokban tartják, hogy muszlimok.23

Korezmről kétségtelenül keveset tudunk, Tolsztov működéséig csaknem semmit.24 Ennek egyik 
fő oka nyilvánvalóan az, hogy Kr.sz. utáni 712-ben Kutejba ibn-Muszlim arab hadvezér elégettette 
a korezmi arhivumok hatalmas írott anyagát, a tudósokat összeszedte és kivégeztette és mindenkit 
üldözött, aki a régi hagyományokat ismerte és terjesztette. Hasonlóképpen jártunk mi is a római 
judeo-kereszténység erőszakos terjesztése után.

13 Pap Gábor, A Pilis-szindróma. Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely. 16 (1994) 2-11. -  17 (1994) 2-17. -  Uő A 
Pilis -  szindróma. Országépítő 2 (1990) 2-11.

14 Stein 1934,58.
15 M.A.ltyína 1977,42.
16 Sz.P.Tolsztov, Az ősi Chorezm. Fordította:Balázs János. Budapest, Hungária Könyvkiadó 1950.
17 Vö. Götz László, Keleten kél a nap. Kultúránk a történelmi ősidőkből.Budapest, Püski. I. 1994, 20-28.
18 E.Herzíeld, Iran in the Ancient East. London-New York 1941. -  vö. Götz id. mű И. 630-645.
19 Tolsztov id.mű 87-88.
20 Scriptores rerum Hungaricarum. (SRH). Ed. Emericus Szentpétery. Budapestini 1937.1. 146. - Kézai Simon mester Ma

gyar Krónikája. Fordította: Szabó Károly. Pest, Ráth Mór. 1862,10.
21 SRH I. 163: mater eius de Corosminis orta erat. - Edémén és Ed igen nagy atyafisággal jött be, az anyja ugyanis a 

korozmin nemzetből való volt. Szabó Károly fordításában. Id.mű 40.
22 SRH II. 16..29.
23 Abu-Hámid al-Garnáti utazása Kelet és Közép-Európában. Közzétette: O. G. Bolsakov és A. L. Mongajt. Fordította: 

Iványi Tamás. Budapest, Gondolat. 1985,56. - Az orosz eredeti Moszkvában 1971-ben jelent meg. Ezt az adatot 
megemlíti Kiszely István, A magyarság őstörténete. (Mit adott a magyarság a világnak?) Budapest, Püski. I. 1996,242., 
hangoztatva, hogy ezek a korezmiek a kabarok leszármazottai, a mi kálizaink.

24 Sz.P.Tolsztov 1951,175.
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Tolsztov expedíciós csapata 1938 után sorra tárta fel a homokba temetett ősi korezmi városo
kat, várakat és erőítményeket, különösen nagy figyelmet fordítva az oázisok öntöző rendszereire s 
ezen keresztül a letelepedett földműves népesség és az állattartó nomád népek közötti kapcsola
tokra. Bebizonyosodott, hogy az ókorban az Amu-Darja (Oxus) vize valóban az Uzboj folyón ke
resztül a Kászpi tengerbe ömlött25 és csak a Kr.sz. előtti II. évezredtől igyekezik az Arai-tóba. A 
Szir-Darja (Jaxartész) vidékén a Kr.sz. előtti VI-V. században -  amint láttuk korábban -  a szkíta
szaka törzsek éltek, ám ezek a népek egyáltalán nem voltak nomádok, hanem letelepült és földet 
művelő népek voltak.26 Ebben az időben jelentős változások mentek végbe az Arai-tótól délre, Ko- 
rezmben, amelyet régészetileg is jól nyomon lehet követni.Megjelennek a nagyméretű háromlapú 
kovácsolt vas nyílhegyek és az erős falakkal körülvett hatalmas gorogyiscsék, félköríves lőréses 
bástyákkal, tégla alapozású védművekkel. A hadsereg edig is zömmel nehézfegyverzetű lovasság
ból állt,27 ám Nagy Sándor hadjáratai után, amikor is a makedón phalanx szétverte a korezmi lovas 
sereget, átszervezték a haderőt. Megmaradt a nehéz lovasság, de hatalmas erejű nyílzápor után len
dültek támadásba. Megerősítették a karavánutak védelmét, amelyek Korezmből, az Amu-Darja 
mentén dél felé vezettek: Khazaraszp-Szádvár-Dzsigerbent-Kaparasz-Elharasz. A makedón hódí
tás után Korezm maradt az egyetlen független állam, amely még növelte is a befolyását. Kr. sz. 
előtti II. században elfoglalta Baktriát, majd 170-ben Szogdianat, Tokarisztánt és Fergánát.

E korszak, tehát a Kr.sz. előtti IV. század és a Kr.sz.utáni IV. század közötti időszak két legje
lentősebb helye: Koj-Krüglan-Kala, a vallási és asztrális központ,28 valamint a Toprak-Kala-i 
palota,29 amelyet Tolsztov 1946-ban kezdett el kutatni s 1950-ig dolgozott itt. Ekkor vetette be 
először a repülőgépeket és a légifotókat. A 17 000 négyzetméteres erődített várost monumentális 
sáncok és antik téglából készített 25 m magas falak oltalmazták, a palotát külön három 40 x 40 m- 
es bástyával m egerősített falak. A falak szárított téglából és vert agyagból készültek. 
(Emlékezzünk Stein Aurélra!) A pompás palota, amely az 500 x 350 m-es erődített város észak- 
nyugati sarkában állt,díszes termeinek falát freskók és szekkók díszítették, valamint agyag relief
szobrok, a korezmi királyok szobrainak egész sorozata. Különösen díszes volt a második emeleti
5. számú terem, amelyben a mennyezetet négy faragott fa oszlop tartotta. A fekete-sárga tónusú 
falakat szívalakok, rozetták, akantusz-levelek és rombuszok sávjai díszítették. A figurális ábrá
zolások közül kiemelkedik a zenészek (hárfás nő, dobos) és az artisták csoportja. Feltűnő a hason
lóság a keresi szkíta-szarm ata katakombák falfestm ényeivel. A várpalotától délkeletre 
helyezkedett el a Nap és a Tűz temploma, innen indul dél felé egy 10 m széles fő utca, amely a 
várost kettéosztotta. A Tűz templomától keletre helyezkedett el a 200 x 130 m-es piactér. Az ebből 
kiágazó 5-7 m széles keresztutcák választották el egymástól a korezmi főváros hatalmas háztömb
jeit, amelyek mindegyike 10-12 szobából állt. Később, az 1960-as években Ju. A. Rapoport foly
tatta a kutatásokat. A várfalak 7 m magasak voltak és fehér színben tündököltek. (Majd megemlít
jük ezt a kazár Szarkel esetében!) A palotában több, mint 100 helyiség volt három szintben. A pa
lota központja a 300 nm-es trónterem volt, közepén a királyi trónnal, mellette Nana-Anahita (Bol
dogasszony) szentéllyel. A palota szobáiban töménytelen leletet találtak, így -  többek között -  sár
gabarack, őszibarack, sárgadinnye, szőlő, árpa, köles maradványait, valamint kecske, juh, disznó, 
marha, ló és teve csontjait, valamint sok gyapjú, selyem és bőrmaradványt, és 1946/47-ben itt ke

25 M. A. Ityína 1977,45.
26 O. A. Visnyevszkaja 1973. -  Sz. P. Tolsztov-M. A. Ityína 1966, 151 skk. -  O. A. Visnyevszkaja-M. A. Ityína 1971,197 skk.
27 Világtörténet tíz kötetben. Szerkesztette: Sz. L. Utcsenkó-D. L. Kallisztov-A. I. Pavlovszkaja-V. V. Sztruve. II. 
Budapest, Kossuth. 1962, 462-463.
28 Ju. A. Rapoport 1977, 58 skk. -  Sz. P. Tolsztov-B. I. Vajnberg 1967.
29 Sz. P. Tolsztov 1951, 180 skk.
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rült elő az első őskorezmi abc, amelyet fekete tussal egy falemezre írtak, majd később megtalálták 
az egész levéltárat (116 darab bőrre, papiruszra és falemezekre írt szöveget). Egyelőre csak annyit 
jegyzünk meg, hogy a korezmi írás az arameus írás változata. Az arameus írás az alapja a 
szogdnak, a pehlevinek, a szaszanida párszinak, az újgurnak, a mongolnak és -  amint már szó volt 
róla, a rovásírásnak is !” A korezmi nyelv egészen a XIV. századig (a magyar Anjou-korig!) fenn
maradt. A toprak-kalai palota feltétlen mezopotámiai hagyományokat követ, így a kapcsolat 
megkérdőjelezhetetlen.30 31 Az utcákkal 10 negyedre osztott városban igen sok palota és ház fából 
épült. A városfalak és bástyák azonban szárított téglából épültek.32 A Kr.sz. utáni III. században 
megjelentek a 25 m magas lakótornyok.33 A falfestmények és szobrok a kusán-gandahári művészet 
termékei. A toprak-kalai erődítmény és palota, valamint a város kezdetei a párthus időkbe nyúlnak, 
a virágkora azonban már a kusán-gandahári művészeti periódusra esik. Toprak-Kala Korezm fő
városa volt Kr.sz. utáni 305-ig. Természetesen temetők is előkerültek.Sajátságos vonás a szabadba 
kitett holtest-maradványok urnába helyezése! Az időrend, a keltezés legbiztosabb alapjait az érmék 
jelentik s Korezm esetében az I.századtól csaknem ezer esztendőn át vertek saját pénzeket a korez
mi uralkodók! A pénzérmék kora előtt más időrendi fogódzók használhatók, mint például a bronz 
és kovácsolt vas nyílhegyek Dingilidzse korezmi település esetében,34 amely település a Kr.sz. 
előtti VI-V. századra keltezető. Az első korezmi pénzérméket a görög-baktriai tetradrachmák 
mintájára verték, ám a görög dioszkurok helyett az éremképen a korezmi lovas jelenik meg.

135. kép: A garni temető 125/A. sírja. 136. kép: Az aruk-tau-i temető XII/5. kurgánja. (Mandelstam 
(Hacsatrján 1976, 19., 3. kép) 1975, 30., 21. kép)

30 Sz. P. Tolsztov, Az ősi Chorezm. Budapest, Hungária. 1950, 165.
31 M. A. Ityína 1977,49.
32 G. Hozsanyijázov 1981,43 - 46.
33 Uott 51.
34 M. G. Vorobjeva 1973, 193 - 207.
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137. kép: Szokolova mogila, szarmata sír. (Kovpa- 138. kép: Emberalakos osszárium Koj-Kriilgán-ka-
nyenkó 1980, 171.) Iából. (Tolsztov 1953, 321., 15/akép)

139. kép: A Szokolova mogilában talált rovásírásos 
márványedény. (Rolle, Ukrajna. 225., 5. 
kép)

140. kép: Emberalakú temetési edények. (Koj-Krül- 
gén-kala 1967, 232., 90. kép és Rapoport 
1971, 42., 4. kép)
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144. kép: A toprak-kalai vár harcos terme (rekonstrukció). (Stawiski 1979, 193.)
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145. kép: Festett osszáriumok. (Jagodin-Hodzsájov 1970, 112.)
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146. kép: Festett osszárium. (Rapoport 1971, 101., 50. kép)

147. kép: Alabástrom osszáriumok csillag és keresztábrázolá
sokkal. (Koj-Krülgán-kala 1967, 146., 53, kép)
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150. kép: Korezmi és kusán érmek. (Vajnberg 1977, XXI-XXIII. tábla)
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151. kép: Asztrális jelképekkel 
d íszíte tt ezüst tá l és 
osszáriumok Tok-kalá- 
ból. (Rapoport 1971, 
103., 51. kép)

152. kép: II. András király 1233- 
as pecsétje. (Horvát 
1833, XVII/9. 80. oldal 
után)
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А киш  és p á r ta  birodalom

Korezm szerepét és jelentőségét természetesen nem szabad önmagában vizsgálni, hiszen a Kr. 
sz. előtti I. évezred derekától az Arai-tótól délre fekvő területek szerves részei voltak nemcsak Kö
zép- és Belső- Ázsia történetének de az egyetemes történelemnek is. A szkíta-szaka népek történe
tét és emlékanyagát már megismertük. Macedóniai Alexander (Nagy Sándor) hódításai (329-327) 
után a stratégiai pontokra telepített hellén katonaság ereje nem volt elégséges a birodalom egysé
gének fenntartásához, ezért az utód Szeleukidák korában egyre több szatrapia önállósította magát. 
Kr.sz. előtti 250 táján elsőként Diodótosz baktriai helytartó önállósította magát (Baktria), majd 
Euthüdémosz Szogdiana (másként: Margiana) függetlenségét kiáltotta ki. A Kászpi-tótól délkelet
re, délre, az ókori Hyrcania szomszédságában volt Parthia tartomány (jelenleg Türkménia), ahol 
ugyancsak jelentős felkelés robbant ki Arszak (Arsak-Tiridátész1) vezetésével. Tiridátész minden
esetre Kr. sz előtti 247-ben Parthia királyává koronáztatta magát. A párthusok eredetével, históriá
jával a későbbiekben alaposabban foglalkozunk. Mindezek az országok tehát szomszédai voltak 
Korezmnek, sőt bizonyos időszakokban függőségi viszonyok is kialakultak. A grékó-baktriai ki
rályság а II. század derekára jelentősen kiterjesztette hatalmát dél, azaz India felé, ám jelentős be
folyását, különösen a művészetek terén, megőrizte a térségben.2 A hellénisztikus görög hatások el
sősorban a szobrászatban és a festészetben éreztették hatásukat. Az iráni nyelvű tokhár törzs terü
lete a későbbi Tokharisztán. Amennyire Baktria hatalmi csillaga a Kr.sz. előtti II. század végére ha
nyatlóban volt, annyira kezdett tündököli az egyre hatalmasabb párthus birodalom. Korezm azon
ban ellenállt, sőt jelentős hódításokat tett baktriai és szogdiai területeken. Már a szkíta-szaka idő
szakban létrejött a Murgáb folyó alsó folyásvidékén a később oly hatalmas ókori város: Mérv, 
amelynek építészeti emlékei monumentálisak. A Krisztus születése körüli időben a korábbi baktri
ai királyság területén a mindmáig rejtélyes nevű és eredetű kusánok hatalmas birodalmat hoztak 
létre, új kevert írással (eleinte görög abc-vel iráni nyelven írtak, majd indiai abc-vel karósthi nyel
ven)3 önálló pénzveréssel, új vallással és királykultussal.4 A kérdéskör bonyolultságát jól jelzi, 
hogy az elmúlt évtizedekben három ízben is rendeztek nemzetközi kusán-konferenciát (1960: Lon
don, 1968: Dusanbe és 1970: Kabul)5. A kínai források „nagy jüe-csik”-nek nevezték őket. Kiváló
an megszervezett államukhoz tartozott Észak-India és Kelet-Turkesztán is. A mai ismereteink sze

1 G. A. Koselenkó 1976, 31-37.
2 A. L. Mongajt-N. V. Cserkaszov 1971, 225 - 255. - 1. V. Pjankov 1976, 19-25. -  G. A. Pugacsenovka 1978, 38-42.
3 B. Ja. Sztavickij 1976, 45.
4 A nevüket a kínai forrásokban olvasható Kuei-sang-ból szokták levezetni.
5 Boris Stawiski, Kunst der Kuschan (Mittelasien). Leipzig, Seemann Verlag. 1979, 13.
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rint a kusánok szkíta-szaka eredetű néptörzsből valók, bár az érméiken görög feliratokat alkalmaz
tak, azonban a királyalakok nomád öltözéket viselnek. Korezm területét is felügyeletük alá vonták, 
legalább is egy időre. Az I. században mindenesetre ellenőrzésük alatt tartották a Kína-India-Róma 
közötti nagy selyemutat, sőt 99-ben követséget is küldtek Rómába.6 Őstörténetünk ugyancsak szá
mos szállal kötődik a kusán birodalomhoz. Ennek részletezése előtt azonban hangsúlyoznunk kell 
néhány igen fontos körülményt. A perzsa birodalom idején (Kr. sz. előtti VI. századtól) a Zoroasz- 
ter (Zarathusztra) által alapított vallás hódított tért (elsősorban Ahuramazda és Anahíta tisztelete), 
ám Jézus születése után néhány évtizeddel (!) a párthus birodalom nyugati, majd később a keleti 
területein -  legendás adatok (pl. az ún. Abgar-levél), valamint Szent Tamás apostol gnosztikus ak
tái szerint -  keresztény hittérítők jelentek meg.7 Ma úgy tudjuk, hogy a párthus birodalom népei 
között a zoroasztrizmus kisebb szerepet játszott8, ugyanakkor számos más vallás is szabadon virá
gozhatott, többek között a zsidó vallás is. Ennek igen fontos szerepe lesz később Kazária tárgyalá
sa kapcsán, ugyanis a zsidó közösségek elsősorban Korezmből költöztek át Itilbe és más kazár vá
rosokba, amikor a mohamedán arabok Kr.sz. utáni 710-ben meghódították Korezmet.9 A kusán 
uralkodók azonban, nyilvávalóan az indiai hódításaik következtében, amikor is eljutottak a Kabul- 
medencébe, Kasmírba és az Indus völgyébe, Búddá, Síva, Mithra és a Holdisten tiszteletét vezették 
be az első századoktól. Korezmre mindez hatással volt ugyan, de nem okozott alapvető változáso
kat, sőt a IILszázad végén lehanyatló Kusániát jóval túl is élte.A korezmieknek saját írásuk volt, 
mint már tárgyaltuk.10 11

A korezmi érmék alapján az alábbi királylistát tudjuk összeállítani a II. századtól a VIII. század 
végéig: Artav -  Artramus -  Vazamár -  Bivarszar -  Szanbar -  Raszt -  Szijavuszpars -  Vik - Tutu- 
hasz -  Bravik -  Sram -  Azkacvar -  Huszrav -  Kanik -  Szavsafan -  II. Azkacvar. Al-Biruni vi
szont 305 és 995 között az alábbi korezmi királyokat sorolta fel: Afig -  Bagra -  Szahhaszak -  Asz- 
kadzsamuk -  Azkadzsavar -  Szahr -  Saus -  Hamgari -  Buzgár -  Arszamuh -  Szahr -  Szabri -  Az- 
kadzsavar -  Aszkadzsamuk -  Sausafar -  Turkaszabasz -  Abdallah -  Manszúr -  Irak -  Ahmed -  
Abu-Abdallah Muhammed." A két lista egyáltalán nem fedi egymást és ez azzal a tanúlsággal jár: 
nagyon óvatosan ítéljük meg a forrásokat! Az érmék ugyanis sokkal biztosabb fogódzók, tehát 
nyilvánvalóan a történetíró tévedett és adatok hiányában többször nevet ismételt. A nevek szem
pontjából tanulságos, ha a párthus királyokat is felsoroljuk Kr. sz előtti 250-től Kr. sz. utáni 228- 
ig: I. Arsak (250-248) -  I. Tiridatész (248-210) -  II. Arsak (210-191) -  Phripatius (191-176) -  I. 
Phrátész (176-171) -  I. Mithridtész (171-137) -  II. Phrátész (137-128) -  I. Artaban (128-123) -  II. 
Mithridátesz (123-88) -  II. Artabán (88-77) -  Szanatruk (77-70) -  III. Phrátész (70-57) -  III. Mit- 
hridátész (57-55) - 1. Orodesz (57-37) -  IV. Phrátész (37-2) -  V. Phrátész (i. e. 2-i. u. 4) -  III. Oro- 
desz (4-6) -  I. Vononesz (8-12) -  III. Artaban (11-40) -  I. Vardanesz és II. Gotarzesz (40-51) -  II. 
Vardanesz (55-58) -  I. Vologazesz (51-55, 57-78) -  II. Pacorusz és II. Vologazesz (78-80) -  IV. 
Artaban (80-81) -  Oszróesz (106-148) -  IV. Mithridátész (130-147) -  III. Vologazesz (147-191) -

6 Luce Boulnois, A Selyemút. Fordította: Litván György. Budapest, Gondolat. 1972, 48 - 49. Jellemző, hogy a szerző a 
párthusokat „félelmetesen üvöltő torzonborz, vérszomjas harcosoknak ” nevezi, a hunokat pedig a „barbárság megteste
sítőinek, útonálló banditáknak” titulálja. - Hans Wilhelm Haussig, Archäologie und Kunst der Seidenstrasse. Buchge
sellschaft. Darmstadt 1992, 60.

7 Burchard Brentjes, Die iranische Welt vor Mohammed, Leipzig, Köhler Verlag. 1978, 76.
8 Roman Ghirshman, Az ókori Irán. Médek, perzsák, párthusok. Budapest, Gondolat. 1985, 41 skk.
9 Érdy Miklós, Kutató úton az ősi Korazmben. Az első (benidormi) magyar őstörténeti találkozó előadásai és iratai. A Zü

richi Magyar Történelmi Egyesület kiadványai. Zürich 1991, 46.
10 V. A. Livsin 1970, 247-252.
11 B. I. Vajnberg 1977,81.
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IV. Vologazesz (191-208) -  V.Vologazesz (207-22) -  V.Artaban ( 213-227) -  Artavazdesz (227- 
228).12 A korezmi hagyományok keletiek, a párthus hagyományok baktriai görög eredetűek. A ku- 
sán nagykirályok nevei is tanulságosak: Kudsula Kadphiszész -  Vima Kadphiszész -  Kaniska -  
Huviska -  Vaszudeva. A király-nevek alapján tehát aligha lehet kétségbe vonni az iráni és indiai 
nyelvek szerepét. Ámde elégséges-e a forrásokban fennmaradt uralkodók és főemberek neveit 
vizsgálni? Aligha, hiszen ilyen alapon nem lehetne magyar Stephanus, Ladislaus, Sámuel, 
Andreász királyunk sem.

Korezm esetében is helyénvaló visszatérni a régészeti forrásokhoz, hiszen például a temetkezési 
szokások évszázadokon, sőt évezredeken át is szívósan tovább élhetnek. A padmalyos temetkezési 
forma megvolt Korezmben már a Kr. sz. előtti II. században (Turnék-Kicsidzsik, Túz-gür)13, s to
vább él a kusán korban is Eszak-Baktriában (Aruk-tau, Babasov, etc.14). Ugyanakkor az osszári- 
mus temetési forma sem a zoroasztrizmus terméke, amint korábban gondolták, bár a „hallgatás 
tornya” (a dachma) kétségtelenül megvolt.15 A Nap és a Tűzisten kultusza, valamint a halotti masz
kok szokása tárgyszerűen bizonyítható. Toprak-Kalában a templomban volt az örökké égő szent 
tűz kultuszának központja,16 amely később Iránban a Számánidáknál is megmaradt (R. Girshman 
Sápurban ásott ki ilyen tűzőrző szentélyt). Vajon helyes-é az a magyarázat, hogy I. István kirá
lyunk törvényeiben azért szerepel kiemelten a tűz őrzése,17 mert a korabeli embereknek nem voltak 
kellő számú tűzgerjesztő szerszámaik?!18 A Koj-Krülgan-kala-i kerek tempóm asztrális központ 
volt, ugyanakkor a csontmardványokat őrző oszáriumok mauzóleuma is. A kerek templom típusa, 
a mai hivatalos állítások szerint, nyugat-európai eredetű, ám akár Ravenna, akár Aachen esetében 
keleti templomtipusokról van szó. (Kr.sz. utáni VlII.század), ahol Bizánc csak közvetített, mivel 
félezer évvel korábban létezett a kerek templom Közép-Ázsiában. A korezmi asztrális ábrázolások 
számunkra nagyon figyelemre méltóak,19 mivel jelképei Árpád-házi királyaink pecsétjein szinte 
szóról-szóra megismétlődnek! (pl. II. András 1233.évi nagypecsétjén). De ugyanilyen döbbenetes 
egyezéseket találunk a korezmi-iráni anyagban is, amikor a nagykirály állatfejes trónszéken ül 
nap és hold jelképpel. Ugyanezt láthatjuk Könyves Kálmán király 1096. évi nagypecsétjén.20 Éles 
szemmel vette észre mindezt Andrássy Kurta János és Vasi Jenő,21 ugyancsak II. András bullája 
kapcsán.

A korezmi Mizdahánban a III-XIV.század közötti időből több, mint 600 temetkezést tártak fel 
25 ha-nyi területen.22 Nem messze fekszik Kerder, az Amu-Darja melletti Darszán közelében, ahol 
VII-VIII. századi települést és IX-XI. századi temetőket hoztak napvilágra, többek között lósírokat

12 Brentjes id. mű 285 - 286.
13 Vajnberg id. mű 95.
14 A. M. Mandelstam 1975.
15 Ju. A. Rapoport 1971, 23.
16 Sz. P. Tolsztov, Az ősi Chorezm. Budapest, Hungária. 1950, 121.
17 Vasárnap mindenki menjen a templomba, öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik. Ha 

pedig valaki...nem a tűz őrzése végett maradt otthon, az ilyet verjék meg és nyírják meg. -  Exceptis illis, qui ignes cus
todiunt. Corpus Juris Hungarici seu Decretum Generale. Budae 1779, 128. -  Závadszky Levente, Szent István, Szent 
László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. (Függelék: a törvények szövege). 
Művelődéstörténeti értekezések 10. Budapest 1904. -  Árpádkori törvények. Fordította: Szilágyi Loránd. Budapest, 
Jegyzetellátó. ELTE Bölcsésztudományi Kar. 1957, 5.

18 John R. Hinnels, Perzsa mitológia. Budapest, Corvina. 1980, 30.
19 Rapoport id.mű 102 - 103.
20 Először Horvát István figyelt fel a pecsétre és közölte a Tudományos Gyűjteményben: 18 (1834) 1. 92 -93. oldalak 

közötti képen.
21 Vasi Jenő, A korezmi ezüst tálak kultikus jelei. Magyar Történelmi Szemle 1 ( 1970) 3.szám, 32-33.
22 V. N. Jagodin-T. K. Hodzsájov 1970.
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is.23 Mindkét helyen az a fő jellemző, hogy sírépítményekben elhelyezett téglasírokban és fa kopor
sókban nyugszanak a nyújtott csontvázas halottak, ugyanakkor megtalálhatók az osszáriumos for
mák, sőt az edénybe temetkezés szokása is, elsősorban a III-IV.századból. Ilyenkor általában csak 
a koponyát és a hosszú csontokat tették az edénybe, mellékletek nélkül. Az osszáriumokon festett 
ábrázolások is vannak, sőt kereszt és csillag-képek, valamint életfák és oroszlánok. A buddhizmus 
is eljutott Korezmba.

Korezm népe embertanilag nagyobb részt az ún. kászpi típushoz tartozik, de megtalálhatók a 
dravida-ind típusok, kis mértékben pedig a mongoloid elem, elsősorban a heftaliták révén.24

Korezm szerepe és hatása nem vitatható.25 Annál élesebb és keményebb vitákat váltott és vált ki 
a magyar történelemtudományban a párthus -  magyar kérdés. A Korai Magyar Történeti lexikon26 
ez esetben is a megszokott módszert választotta: címszóként sem vette fel a párthusokat. De nem 
sokkal jobb a helyzet az ún. nemzeti irányzatok képviselőinél sem, mert például Kiszely István ép
pen csak megemlíti a párthusokat és a kusánokat az ázsiai húnok kapcsán.27 Nemzeti történetírá
sunk kezdeti időszakában, tehát a XVIII.század végén és a XIX. század folyamán szinte elterjedt- 
nek mondható a párthus-magyar rokonság kérdésének taglalása.28 Az emigráns történetírás jelesebb 
képviselői 1945 után általában foglalkoztak a párthus-kusán kérdéskörrel,29 igen éles és durva el
utasításban azonban csak egyesek részesültek, mindenek előtt Badiny Jós Ferenc,30 aki már húsz 
évvel ezelőtt felvetette a római kereszténység egyik legsúlyosabb és legdrámaibb ellentmondását, 
hogy ti. ha Jézus és a szeplőtelenül fogant anyja, Mária zsidó származású volt, akkor a judeo-ke- 
reszténység nem a miénk. Badiny Jós Ferenc Zajti Ferencet követte,31 de túl is lépett rajta, kivált 
legújabb munkájával, „A pártus Jézus”-sal.32 E napjainkban eléggé széles körben ismertté vált 
munka természetesen még inkább szükségessé teszi a párthusok történeti és régészeti emlékeinek 
megismerését.

A párthusoknak már a nevével is gond van. Általános vélemény szerint a szkíták családjához 
tartozó dahák a Szeleukida birodalom Parthia nevű tartományáról kapták a nevüket,33 ám először is 
az írott források nem ezt mondják. Justinus a következőket jegyezte fel: „a párthusok a szkíták 
száműzöttjei voltak. Ezt a nevük is nyilvánvalóvá teszi, mert szkíta nyelven a száműzötteket parthu- 
soknak mondják...Szkíthiából belső lázongások folytán űzték ki őket.”34 A régiek, talán nem is alap

23 V. N. Jagcxlin 1973,6-62.
24 Nem tudható azonban, hogy mongoloid alatt nem a turáni típusokat értette-e T. K. Hodzsajov, amint erre Henkey Gyula 

többször is rámutatott.
25 Vö. Györffy György, Történelmi Szemle (1969).
26 Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14). század. Főszerkesztő: Kristó Gyula. Szerkesztők: Engel Pál és Makk Ferenc. 

Budapest, Akadémiai Kiadó. 1994.
27 Kiszely István, A magyarság őstörténete. (Mit adott a magyarság a világnak?) Budapest, Püski. I. 1996, 116 - 117.
28 Szudi István, Régi Magyar Eleinknek egy Része nem neveztetett-e Párthusoknak? Tudományos Gyűjtemény 6 (1822) 

VIII. 36-49. -  Bartal György, A párthus és hunmagyar scythákról. Kiadja Toldy Ferenc. Pest, Emich Gusztáv. 1860. -  
uő. A párthus-hun-magyar scythákról. Tanulmányai befejezéséül. Kiadta: Knauz Nándor. Pest, Pfeifer Nándor 1862.

29 Padányi Viktor, Dentu-Magyaria. Veszprém, Turul. 1989. -  Götz László, Keleten kél a nap. I-П. Budapest, Püski. 1994.
30 Bartha Antal, „Ami nem az értelem szerint való, az rút.”(Feuchtwanger). Történelmi Szemle 21 (1978) 182-184. Bartha 

„reakciós magyar emigráns körökről”, .jobboldali fasiszta koholmányokról”, „ áltudományos légvárakról” ír és azt han
goztatja, hogy „a demokrácia érdekei attól óvnak, hogy e koholmányok készítőit egy percig is komolyan vegyük.” Ilyen 
tárgyilagosak voltak a marxista tudósok.

31 Zajti Ferenc, Jézus nem volt zsidó. -  Zajti Ferenc, A galileai Jézus, Pannon Front 9 (1997) 6-10.
32 Badiny Jós Ferenc, Bethlehemi herceg. A pártus Jézus. Buenos Aires. 1996.
33 Georgina Hermann, Perzsa reneszánsz. Fordította: Fridii Judit. A múlt születése sorozat. Budapest, Helikon. 1988, 25.
34 Világkrónika a kezdetektől Augustusig. (Fülöp királynak és utódainak története. Marcus Iunianus Justinus kivonata 

Pompeius Trogus művéből. Fordította: Horváth János. Budapest, Helikon. 1992. 291. -  Parthi,...Scytharum exules fuere. 
Hoc etiam ipsorum vocabulo manifestatur: nam scythico sermone Parthi exules dicuntur.
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talanul, ebből arra következtettek, hogy a párthus valójában a magyar pártos szóval rokon, gondol
junk a pártütő és az elpártolt szavunkra. Másodszor: nem tudjuk, ők saját magukat hogyan nevez
ték. Ammianus Marcellinus viszont azt írja, hogy „ az országot Parthianak kezdték nevezni az ala
csony származású Arsacesről.35 Ezért a párthus elnevezést a Parthia vagy Párthava tartomány nevé
ből eredeztetni, több, mint kétséges.36 A dahákról Sztrábón is tud, őket apamósz melléknévvel illet
ték -  írja, (apar-avar?) a szkíták nagyobb részét a Kászpi-tótól kezdve daháknak nevezik. A párt
hus Arsak-Arszakot is szkítának mondja, aki betört Parthyaiába és elfoglalta. Életmódjuk és erköl
csi életük ...sok barbár és szkíta elemet tartalmaz.37 Plinius szerint Parthia a Perzsa-öböltől a Kász- 
pi-tengerig és a Kaukázusig terjedt.38 Az az igazság, hogy a párthusok eredetéről még ma is keve
set tudunk, ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy meg sem szabad vizsgálnunk azokat az 
adatokat, amelyek az őstörténetünk szempontjából igenis értékelhetők. A perzsák soha sem tekin
tették rokonaiknak, maguk közül valóknak a párthusokat. Olvassuk tovább Justinust. A párthusok 
nyelve a szkíta és a méd nyelv között foglal helyet, e kettőnek a keveréke. „A harc náluk abban 
áll, hogy lovaikon előreszáguldanak, majd hátat fordítanak az ellenségnek, gyakran színlelik a 
megfutamodást, hogy ezzel üldözőiket elővigyázatlanabbakká tegyék. Nekik is, meg a lovaiknak 
is pikkelyes vért szolgál védelmül, mely a lovat és lovasát egész testén befedi...Minden időben lo
von járnak: lovon mennek a csatába, lovon a lakomára, lovon hivatalos és magánügyek intézésére, 
lovon álldogálnak, kereskednek és beszélgetnek.”39 A magyarok harcmodorával teljes az egyezés. 
Ez kiválóan megmutatkozik a híres carrhaei csatában (Kr.sz. előtti 53-ban), amikor is a párthusok 
Crassus 40 000 főnyi, négyszögben felállított hatalmas seregét először óriási nyílzáporral zavarták 
meg (a tartalék nyílvesszők tízezreit ezer tevére málházták!), majd menekülést színlelve felbom
lasztották a rómaiak hadrendjét s hirtelen visszafordulva tönkreverték az ellenséget.Cornelius Ta
citus40 a párthus-római háború kapcsán elmondja, hogy „ a pártus királyok között szokás, hogy va
lahányszor szövetségre lépnek, összefonják jobbjukat s hüvelykujjukat összekötözik s csomóval 
szorosra húzzák, majd amikor a vér az utolsó ízekbe áramlik, könnyű karcolással kiserkentik és 
egymásét lenyalják:ezt titokzatos szövetségnek tartják, mint amit egymás vére szentelt meg.” Mi 
más ez, ha nem a vérszerződés? Az írott források határozottan arról beszélnek, hogy a párthusok 
is, amiként a korezmieknél láttuk, a Napisten, az Ég és a Víz tisztelői voltak (coelum et ignis 
Deus, qui in coelo est)41 és a termékenységet a Szűzanyától várták. Szertartásaik közben állat (ló) 
áldozatot mutattak be. Érméiken is megjelenik a Tűz-oltár, saját párthus írással. Valójában ma sem 
tudjuk, a párthusok milyen nyelven beszéltek.Először a görög betűket használták, majd átvették az 
arameus abc-t. Ebből fejlődött ki később a pahlavi írás. A párthus királyok általában kitűnően be
széltek görögül, de hogy az anyanyelvűk mi volt, sajnos ma még nem tudjuk. Lehetséges, hogy 
Bartal Györgynek (1785-1865) igaza van és a párthusok nyelve rokon volt a magyarral? Szerinte 
az Arszak név is ország-ot jelent, az ispán és megye szavunk is párthus eredetű. Ezt az ősi nyelvet 
párthus-hun nyelvnek nevezte, amelyben „a magyar benne értetődik.”42 Níszában, amely a párt
husok szent városa volt, temették el a királyaikat, bár sajnos eddig egyetlenegy királysír sem került

35 Ammianus Marcellinus, Róma története. Fordította: Szepesy Gyula. Budapest, Európa. 1993, 332.
36 Roman Girshman, Az ókori Irán. Médek, perzsák, párthusok. Budapest, Gondolat. 1985, 219.
37 Strabón, Geographika. Fordította: Földy József. Budapest, Gondolat. 1977, 540., 543., 546-547.
38 C. Plinii Secundi Naturalis Historiae. Liber VI. Hrsg. Kai Brodersen. Wiss. Buchgesellschaft. Darmstadt 1996 36., 40., 

84.
39 Justinus id.mű 292-293.
40 Tacitus Összes Művei. II. Fordította: Borzsák István. Budapest, Európa. 1980, 304.
41 Bartal 1860, 53.
42 Bartal id. mű (1862), 43.
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napvilágra. Ellenben feltárult a niszai levéltár, több mint kétezer dokumentummal.43 Az örmény 
források határozottan azt állítják, hogy az Arszakídák az ázsiai hún dinasztiából származnak.44 Ezt 
erősítené meg az az adat, hogy Artabán párthus király seregével együtt éppen úgy köszöntötte a 
felkelő Napot, mint a hún királyok.45 Sajátságos és számunkra ugyancsak fontos, hogy a párthusok- 
nak nem volt reguláris hadserege. Minden főúrnak voltak vazallusai és a szabadok és a szolgák is 
katonáskodtak neki nehéz lovasként, vértezetben. A kisnemesség viszont a könnyű lovasságot al
kotta. A főnemesek (jobbágyok) döntő szerepe megmutatkozott a királyválasztásban is, éppenúgy, 
mint Magyarországon. A párthusoknál sem volt törvény, hogy a királyt feltétlen a fia kövesse a 
trónon. A főnemesek, a hercegek nagy hatalmat élveztek. Egy párthus herceg szobrát ismer- 
jük.Sámiban került elő a Kr.sz. körüli időből származó párthus művészet egyik legcsodálatosabb 
emléke, egy közel két méter magas bronz szobor, a vállszélesség 66 cm. A fej aránylag kicsiny, de 
rendkívül jellemző. Vastag szemöldök, keskeny, egyenes orr, hosszú bajusz, szakáll és igen gon
dosan cizellált hajviselet. A dús hajat fejék szorítja le. Nyakában királyi nyakperec. Tegyük mellé 
a mi Szent László hermánkat! Kinek nem tűnik fel a számos egyezés?

A párthus birodalomban, amelynek legfőbb tartományai voltak: Média, Arménia, Perszisz, Elü- 
maisz, Szkítia és Karakáné, négy fővárosa volt: Arszak, Hekatompülosz, Ktésziphon és Ekbatana. 
Szent városaik még: Asszur, Hatra, Darabgerd és Nisza, ahol a királyokat temették el. A városok
nak általában kerek alaprajzuk volt s itt megint jusson eszünkbe az alföldi magyar városok alapraj
za, például Hajdúböszörményé! Niszában királysírokat ugyan eddig még nem találtak, megtalálták 
viszont a lepecsételt királyi kincstárat a Mithradat-kerf-nek nevezett palotában, töménytelen drága
sággal, többek között negyven darab hatalmas méretű ivókürttel (elefántcsont és ezüst),46 amelyek 
állatábrázolásai egyenes folytatásai a szkíta művészetnek. A párthus művészetnek is szent állata 
volt a szarvas, s feltűnő a hasonlóság a később tárgyalandó avar állatstílussal! Nippurban, Kakzé- 
ben, Dura Europoszban sok síros párthus temetőket tártak fel.47 A halottakat olyan terrakotta szar
kofágokba helyezték, amelyeket színes mázzal vontak be és Anahitát, a Szűzanyát mintázták meg 
a tetején. Anahita az életet adó víz forrása, a termékenység istennője, aki megszenteli a nők méhét 
(„áldott legyen a te méhednek gyümölcse”), s aki nyolc sugarú, száz csillaggal ékített arany koro
nát visel. A zoroaszter vallásban a teremtő Isten, Ahura Mazda leánya.48 A szuzai párthus temető
ben a boltozatos sírkamrákba lépcső vezetett s a családi sírboltokban az elhunytat az ajtó mellé he
lyezték addig, amíg a hús le nem foszlott a csontokról. Ninivében pedig még a legendás Layard 
idejében Kr.sz. utáni II. századból származó sírokban találtak aranylemezből kikalapált teljes ha
lotti maszkokat és néhány pontosan olyan szemfedőt és szájlemezt, mint amilyen a honfoglaló ma
gyar sírokból ismert.49 Évtizedeken át az egyik legfontosabb bizonyítéknak tekintették a szemfedél 
alkalmazásának szokását arra nézve, hogy a magyarok finnugor eredetűek, mivel ez a szokás -  csak 
az obi-ugoroknál volt elterjedve. Tíz esztendeje megdöntötte ezt az elméletet Benkő Mihály,50 mégis 
tovább él és nem akarunk tudomást venni más tényekről. A párthus birodalom keleti szomszédja 
volt a kusánok országa. Az ő történetük és emlékanyaguk is számos tanulsággal szolgál számunkra.

43 Világtörténet tíz kötetben. Szerkesztette: Sz.L. Utcsenkó - D. L. Kallisztov - A. I. Pavlovszkaja - V.V. Sztruve. II. 
Budapest, Kossuth. 1962, 450.

44 Götz László id mű II. 260.
45 Franz Altheim, Geschichte der Hunnen. II. Berlin 1960, 110.
46 Georgina Hermann id. mű 42 - 47.
47 Ghirshman id. mű 243.
48 John R. Hinnells id. mű 26 - 27.
49 Georgina Hermann id. mű 67.
50 Benkő Mihály, Halotti maszk és sírobulus. A honfoglaló magyarok halotti álarcának eredetéről. Antik Tanulmányok 33 

(1987-88) 169 - 200. - uő A halotti arctakaró történetéhez. Antik Tanulmányok 36 (1992) 106 - 108.
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154. kép: A mervi vára szászánida korban (rekonstrukció). (Brentje 1978, 216.)
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156. kép: Korezmi pénzek Kerderből. (Vajnberg 1973, 117., 2. kép)
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157. kép: Könyves Kálmán király 
pecsétje. (Horvát 1834, 
XVIII/l, 92-93. o. között)

158. kép: Iráni ezüst tál a párizsi 
Nemzeti Könyvtárban.
(Rapoport 1971, 112., 
57/2. kép)

159. kép: Párthus nehézlovas Dura 
Europos egyik házának 
faláról. (Brenyjes 1978, 
187. éss Hermann 1988, 
49., 55. kép)

160. kép: Párthus nehézlovasok harca a rómaiakkal.
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165. kép: Nergál király a hatrai 
I. templomból. (Brent- 
jes 1978, 96. tábla)

166. kép: A hatrai templom alap
rajza. (Akopján 1979, 
35., 3. kép)
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167. kép: Ezüst csésze: Peróz perzsa nagykirály va
dászaton (Csirek-Szamarkand). (Beleniz- 
ki 1980, 221. és Marschak 1986, 4. tábla)

168. kép: Ezüst csésze ragadozóval. (Belenizki 
1980, 221. és Marschak 1986, 51. tábla)

170. kép: Nap- és Hold
isten, Spanyolor
szág. (Belenizki 
1980, 64., 16. 
kép)

169. kép: Relieffel díszített osszárium, Bija-Najman. (Belenyickij-Piotrov- 
szkij 1959, 35., 4. kép)
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172. kép: A három királyok imádása Bic templomában. (Girshmann 1985, 105. kép)
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A kosán nagykirályok kora

Az elmúlt esztendő egyik könyvsikere volt Csömör Lajos munkája,1 amely számos értékes 
megfigyelést és következtetést tartalmaz, ugyanakkor a szerző igen messzire vezető történeti kö
vetkeztetéseket is levon. Ezek közül minket most az érdekel, amit a magyar Szent Korona párthus 
kapcsolatairól írt. Csömör Lajos sokunk megállapítását magáévá teszi, olykor hivatkozás nélkül, 
így például megemlíti a már tárgyalt sámi párthus herceg nevezetes bronz szobra és a Szent László 
herma közötti erős hasonlóságot,2 az említett Abgar- (nála Abagár vagy Abdgar néven3) levelet, a 
körtemplomok keleti eredetét,4 valamint az ún. párthus kéztartást, amelyet mi is bemutattunk Sza- 
natruq király szobrán, Csömör azonban közvetlen párhuzamot feltételez a párthus királyszobrok és 
a korona Szent András apostol-képe között.5 Anélkül, hogy a párthus birodalom történeti kérdései
vel mélyebben foglalkozna, számos,kevéssé megalapozott kijelentést enged meg magának. Több
ször utal arra, hogy a párthusok hunok, valamint -  Baráth Tibor könyve nyomán6 -  kijelenti, hogy 
a párthusok magyarul beszéltek. Hangoztatja, hogy a turul-madár már a párthus-korban a keresz
tény Szentlélek jelképe volt, valamint hogy Szent István az Arszakida uralkodóház jogutódja volt.7 
Az Abgar-levelet pedig úgy értékeli, hogy az Edessában székelő Abgar örmény királyhoz levelet 
írt Jézus, védelmet kérve, Abgar viszont, aki párthus volt, kérelemmel fordult Jézus érdekében Ti
berius római császárhoz. Ugyanakkor Jézus mennybemenetele után Szent Péter pünkösdi beszédét 
párthusok is hallgatták.8 Igen, hallgatták: párthus zsidók! Anélkül, hogy most a magyar koronával 
részletesebben foglalkoznánk, szükségét érzem leszögezni annak, hogy számos káros következ-

1 Csömör Lajos, Őfelsége, a Magyar Szent Korona. Kiadja: V.Hunyadi László. Székesfehérvár, Regia rex 1996.
2 Id.mű 174.
3 Id.mű 178.
4 Id.mű 220., 598-599.
5 Id.mű 224.
6 Baráth Tibor, A magyar népek őstörténete. Egyesített kiadás. Kiadó: Somogyi Zoltán, Franklin Park, New York. 1993.- 

Baráth Tibor személyére vonatkozóan lásd: Bakay Kornél, „Hazát kell néktek is teremteni” sorozat. A nemzeti történet- 
írás. Magyar Fórum 1996. március 7.

7 Csömör id.mű 258.
8 Példaként ragadom ki ezt a részletet, mivel az Apostolok cselekedeteiben ez áll: „ Ez idő tájt az ég alatt található minden

féle nemzetből tartózkodtak istenfélő zsidók Jeruzsálemben. A tömeg...megzavarodott, mivel ki-ki tulajdon nyelvén hal
lotta beszélni őket...Ugye, akik itt beszélnek mindnyájan Gallileából valók? Hogyan hallhatja akkor mindegyikünk a saját 
anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elámiták, Mezopotámia, Judea, Kappadókia, Pontusz, Ázsia, Frigia, Pamíilia, Egyip
tom és Libia kirénei körzetének lakói, mi római zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, hogy a mi 
nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit.” Újszövetségi Szentírás. Görög eredetiből fordította és magyarázta: P.Békés 
Gellért és P.Dallos Patrik. Hatodik kiadás. Róma, 1971, 274. - vö. Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomábn 
foglaltatott egész Szent írás. Magyar nyelvre fordította: Károli Gáspár. Budapest, 1936. Új Testamentom. 124.
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ménnyel járhat, ha valaki kellő történeti felkészültség nélkül kíván különböző megállapításokat 
tenni. Jelen esetben ez annál is sajnálatosabb, mert Csömör Lajos jó irányban kutat, szemlélete 
megfelelhetne a nemzeti történetírás követelményeinek. Valószínűleg igaza van abban, hogy a ma
gyar Szent Korona nem áll magában, számos keleti eredetű ékszer és remekbe szabott műtárgy tar
tozik a köréhez, ám aligha járható út azt feltételezni, hogy a latin betűs (ún. kapitális írásforma) 
apostol-képek a párthus-szír kereszténység területén, a Kaukázusban készültek volna,9 mégpedig a 
Kr.sz. utáni IV. században. Tulajdonképpen ezen kérdésen bukik el az Aachenben élő Szigeti Ist
ván is, aki szerint a magyar koronát Megvilágosító Szent Gergely tervezése és koncepciója alapján 
III. Tiridátesz örmény király számára készítették.10 11 12 Ugyanakkor a leghatározottabban hangsúlyo
zom, hogy a hivatalos álláspont és az alkalmazott kutatási módszer továbbra is változatlan, tehát 
gyakorlatilag semmit és senkit nem vesznek figyelembe, ami ellenkezik az ő tételeikkel. A közel
múltban megjelent legújabb korona-könyv a legjobb példa erre." Ebben a kétségbevonhatatlan té
nyek közül mindössze azt „ismerik el”, hogy Dukász-lemez eredetileg nem „így” volt a „görög ko
ronán”, azaz „ nem Mihály császár képe volt a foglalatban”. Tóth Endre így folytatja: „ Magyará
zatul különféle elképzelések születtek, ezek szerint az eredeti ( Szűz Máriát ábrázoló) lemezt ki
cserélték, illetve egyik történelmi személy képmása sem volt rajta eredetileg a koronán. Ezek a kö
vetkeztetések azonban megalapozatlanok.'1 A korona vizsgálatába a keleti hatalmas, rokon 
anyagot egyáltalán nem vonja be, sőt meg sem említi.13 Ugyanakkor az olvasóban azt a tudatot kí
vánja kialakítani, hogy lényegében a Szent Koronáról semmit sem tudunk, azt leszámítva, hogy két 
részből áll és nagyon késői (első említése csak 1256-ból való). Ilyen kérdéseket tesz fel: „ Volt-e 
már Istvánt követően állandó korona?- Hány koronájuk volt a magyar királyoknak? -  Mi történt 
azzal a koronával, amellyel I.Istvánt koronázták? ” Mindezek újólag megerősítik azt, hogy a ma
gyar koronával igenis kell foglalkoznunk és később az avar és a magyar emlékanyag kapcsán fog
lalkozunk is, utalva természetesen a hűn előzményekre, ám ezt igen nagy körültekintés és támad
hatatlan tudományos felkészültség mellett kell tennünk.

Meglehetősen általánosnak mondható, hogy a párthus és a kusán korszakot és a vonatkozó 
írott és tárgyi forrásokat egybemossák, vagy legalábbis határozottan nem különítik el, nyilván 
abból kiindulva, hogy mind a párthusok, mind a kusánok szkíta fajú népek voltak. Valójában nem 
is könnyű a szétválasztás, amint ezt láthattuk az eddigiekből is. Az időhatárok világosak. A most 
tárgyalt korszak a Kr.sz. előtti III. évszázadtól14 a Kr.sz. utáni III. évszázad végéig tart, tehát lénye
gében egy bő félévezredet ölel fel. Ezen időszakban Belső-Ázsiában a húnok hatalmas állama vi
rágzott, Kínában a Hán-dinasztia uralkodott, Kis-Ázsiában és Iránban a Nagy Sándort követő Sze- 
leukidák tartották a kezükben a hatalmat, a Szir-Darján túl a szkíta-szakák éltek (Pazyrik is, Noi- 
nula is e korabeli!), akiknek az etnikai és kulturális vezető szerepe tagadhatatlan vagy legalábbis 
nehezen kétségbe vonható. Az egyik alapkérdésünk éppen az, hogy a magyar őstörténet szempont

9 Csömör id.mű 190-191.
10 Szigeti István, A Szent Korona titka. Lakitelek, Antológia. 1995, 50-51: hangsúlyozza a többnyelvűséget, de a latin 

nyelvre nem tér ki. Márpedig sem az örmény, sem a párthus, sem a kusán szövegekben nincs latin nyelvhasználatra pél
da! Csömör egyébként adatainak nem kis részét Szigeti könyvéből vette.

11 Tóth Endre-Szelényi Károly, A magyar Szent Korona. Királyok és koronázások. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
1996.

12 Id.mű 19.
13 De ugyanígy tesz a más nézeteket valló kutatókkal is. Sem Pap Gábor, sem Bakay Kornél munkáit nem említi meg, de 

Csömör Lajostól is csak egyetlen könyvet idéz. Kitart mindenfajta régi, megkövült megállapítás mellett, mint például a 
felső Atyaisten-lemez durva áttörése, etc. (id.mű 30)

14 Harmatta János a jüe-csik vándorlásának első szakaszát i.e. 174-160 közé teszi. Az ókori India és Kína kapcsolatainak 
történetéből. Antik Tanulmányok 11 (1964) 4L
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jából is döntő szkíta állatstílusnak mi az eredete időben és térben, illetve etnikumban? M. I. 
Rosztovcev13 állította fel azt a tételt, hogy a szkíták az iráni földön az asszíroktól vették át az ál
latstílust és magukkal vitték Szkítiába, ahol azután erős görög befolyás alá került. A másik nézet 
szerint15 16 a szkíta állatstílus Dél-Szibériában jött létre még az i.e. VIII. században s innen terjedt el 
Közép- és Belső-Ázsiába. Amióta ismertté vált a ziwiyei királysír (az un. kincs), aligha kérdője
lezhető meg, hogy az un.szkíta állatábrázoló művészet eredete Mezopotámia, illetve az onnan el
vándorolt népek területén keresendő (elsősorban Urartu említendő). Éppen ezért, a nagyon erős 
szkíta hatás miatt tárgyaltuk sokkal korábban az afganisztáni kusán királysírokat (Tillia Tepe), 
amelyekre most csak visszautalunk. Tillia Tepében ugyanis az ásatások során előkerült közel 20 
ezer darab régészeti lelet, eredetét tekintve, négy csoportba volt sorolható: 1.) a gréko-baktriai ké
szítmények, 2.) kínai, római és indiai import tárgyak és érmék, 3.) görög-római kultikus tárgyak 
(görög feliratos Aphrodite, Niké, etc.) és végül a 4.) a legnagyobb csoport a szkíta-szarmata ké
szítmények, amelyek egészen sajátos vonásokkal bírnak. A viselet, a kultuszok is nagyobb részt 
szkíta jellegűek.17 A kusán uralkodó réteg eltemetett tagjai mellett talált tárgyak készítési helye el
sősorban Baktria volt, ahol a készítő műhelyekben szinte egybeötvözték, összeolvasztották a kü
lönböző hatásokat. Joggal nevezhető ez baktriai szinkretizmusnak. Világosan fellelhető ebben a 
művészetben és kultuszban a sumér eredetű ősi hatás, a lurisztáni bronzok szerepe, a szkíták állat
ábrázoló stílusa, de eggyé kovácsolva és egészen egyedi jegyekkel megjelenítve. Ilyenek például a 
szárnyas női istenek, mindenek előtt a kusáni Vénusz és Anahita. Az ősi gyökér a sumér föld 
ugyanúgy, amint a vadállaton álló istenségek esetében is.18 (Nana, Inana-Istár, a termékenység is
tennője, aki az Újévkor szent házasságot köt: „Szívd magadba ölemből az édes lényemet!”), vala
mint az életfa (helyesebben Istenfa19). Itt, Közép-Ázsiban, a „ baktriai iskolában” jelenik meg a ki
terjesztett szárnyú sas (turul), a Nap és a Holdisten, a sárkány, a griff20, a kigyófejes szárnyas állat, 
kiegészítve a szkíták ősi szarvas, párduc, ló, bika, sas, etc. megjelenítéseit. A Nap és a Hold a kirá
lyok testvére volt. Ezt pontosan tudjuk a szászánida perzsa uralkodók leveleiből, akik viszont a 
kusánoktól vették át. II. Sápur például így kezdte a leveleit: „Én, Sápur, a királyok királya, a csil
lagok társa, a Nap és a Hold fivére...”21 S megint jusson eszünkbe a magyar királyok jelképtára! Az 
Amu-Darja mentén talált un. Oxus-kincs darabjain,22 a fullol-i kincs arany és ezüst edényein,23 az 
1162 darabos pasagarde-i kincs24 állatfejes karkötőin éppen úgy feltűnő a baktriai központ hatása, 
mint a szentpétervári Ermitázs szibériai aranyain és a szarmata aranykincseken. Az Oxus-kincs 
egyik arany gyűrűjén arameus betűs felirat van: Vahs-nak. S ez a Vahs azonos Oksz-(usz)-szal, 
amely viszont egy kusán gorogyiscsében: Tahti Szangiban talált Silenos-oltáron olvasható gö
rögül.

15 M. Rostovzeíf,Iraniens and Greeks in South of Russia. London, 1922.
16 Sz. V. Kiszeljov 1951.
17 V. I. Szarianidi 1989, 135-136.
18 Ez a hatás olyan erős, hogy eljutott a keresztény művészetbe is: oroszlánon lovagló apostol az örményországi Gelati- 

ból. Vö. C Or de la Bactriane. Fouilles de la nécropole de Tillia-Tépé en Afghanistan Septentrional. Leningrad-Aurora. 
104.t.

19 Huszka József kifejezése.
20 1. V. Pjankov 1976, 19-25.
21 Ammianus Marcellinus: Rex regum Sapur, perticeps siderum, frater Solis ac Lunae. Magyarul: A.Marcellinus, Róma 

története. Fordította: Szepesy Gyula. Budapest, Európa. 1993, 130. - Harmatta János, A durai párthus pergamen I. Antik 
Tanulmányok 4 (1957) 72.

22 О. M. Dalton, The Treasure of the Oxus with other examples of early oriental metal-work. London, 1964. - R.D.Bamett, 
The Art of Bactria and the Treasure of the Oxus. Iranica Antiqua 5 (1968). -  Zejmál 1979.

23 M. Tosi -  R. Wardak The Fullol hoard: A New find from Bronze Afganistan. Roma 1972.
24 D.Stornach, Excavations at Pasagarde (Iran). London 1965.
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A kínai Pan Hu (Fan Yeh), a korai Han-dinasztia (25-221) történet szerzője öt hatalmasságot 
nevez meg. Hsziu-mi, Suang-mi, Pa-tun, Tu-mi és Kuei-sang s ez utóbbi név a kusán szónak az 
eredete.25 Végül is a kusánok (talán egy hún nemzetség volt?) győzedelmeskedtek a többiek felett 
és megszerezték a hatalmat Baktria, Szogdiana, Fergana felett, sőt később kiterjesztettek uralmukat 
Észak-Indiára és ény-Kínára (Kelet-Turkesztánra: Szinkiangra). A kínai források Da-Jüe-csi-nek, 
azaz Nagy jüe-csi-nek nevezik a kusánokat, akik kortársai voltak a párthusoknak. A kusánok em- 
bertanilag nem mongoloidok, ezt a Tillia Tepe-i sírok is bizonyítják. A kínai uralkodók Kr.sz. előtt 
128-ban éppen azért küldték el a követüket, Cszsan-Cjan-t (Csiang-Csangot)26 a jüe-csikhez, hogy 
a legerősebb hatalmat: a kusánokat megnyerjék a hunok ellen. A követjárás ugyan ezt a tervet nem 
valósította meg, sőt később a kusán nagykirályok Kína ellen is hadakoztak éppenúgy, mint a hatal- \ 
más Párthia (kínaiul: An-szi) ellen. Az első király (jabgu!) neve Szanab volt, őt követte I. Kad- 
phiszész (prákrit nyelven: Kusula/Kujula Kafa), majd a nagy hódítók: II. (Vima) Kadphiszész és 
Kaniska. Kaniska után I. Huviska,27 majd Vaszudévá ült a trónon. Ismerünk még II. Kaniskát és II. 
Huviskát is. A kusán uralkodók időrendje bizonytalan, talán a Kr.sz. előtti évektől indul és tart Kr. 
sz. utáni III. század végéig. Például Kaniska első uralkodási évét is egyesek Kr.sz. utáni 78-ra, má
sok 122-re, ismét mások 134-re vagy 184-re teszik. A kínai források hosszú időn át az „Ég Fiai
nak”, azaz a világ urainak három uralkodót tartottak: a kínait, a rómait és a kusánt! 281-ben azon
ban már hozzávették az indiai császárt is.28 Ugyanakkor a párthusokat legyőző szászánida I. Sápur 
262-ben azzal dicsekszik, hogy a kusánok is adófizetői lettek. Ám a kusán királyok jogutódainak 
tartották magukat.29 A kusán királyok pénzt verettek, előbb görög feliratokkal, később prákrit feli
ratokkal. Érméik azonban különböznek a párthus és a korezmi érméktől, főképpen abban, hogy 
szkíta ruhát viselnek, fejükön boltozott (kamelaukion-tipusú) koronát hordanak és feltüntetik a 
Napisten szimbólumát, valamint az uralkodói gyűrű átvételét.30 Éppen az indiai hódítások nyomán 
a kusán birodalmat indo-szkítának is szokták nevezni. Ok ellenőrzik a nagy Selyemutat, követsé
get küldtek 99-ban Rómába. Benyomultak a Gangesz-völgyébe, elfoglalták Kabult (kínaiul: Gao- 
fu), számos várost és szentélyt, templomot építettek,31 többek között Surh-Kotal-ban az un. Kanis- 
ka-féle Győzelem templomot vagy Mathurában (India) a nevezetes Buddha-szentélyt Kaniska ha
talmas szobrával, ahol a 4. buddhista szinódust is megrendezték Kaniska védnöksége alatt. Amint 
már utaltam rá, nagyon sajátságos, hogy a kusánok nem az elterjedt zoroasztriánizmus kizárólagos 
hívei lettek -  noha Ahura Mazdát is tisztelték Égisten, (azaz Napisten) képében, hanem elsősorban 
Buddha tanait ismerték el, Siva kultuszát helyezve előtérbe, akárcsak később a kazár uralkodók a 
zsidó vallást. Művészetük a jellegzetes gandhara-művészet, amelynek szoros szálai vannak felénk 
is, noha ezt általában nem ismerik el.32 De a kusán királyok nem törekedtek kizárólagosságra, 
nagyon toleránsak voltak és számos más kultusz emlékei is megmaradtak, így a görög istenkultu
szok (Niké, Afrodité), a tűz tisztelete és a Fény Istennőjének kultusza.33 Hatalmas buddhista templo
mot építettek az ókori erődített városban, Termezben (Kara-tepe),34 ahol a barlang-templom folyo

25 Burchard Brentjes, Die iranische Welt vor Mohammed. Leipzig, Köhler. 1978, 193. -  Boris Stawiski, Kunst der 
Kuschan (Mittelasien). Leipzig, Seemann Verlag. 1979, 60-62.

26 B. Ja. Sztaviszkij 1976, 44.
27 Huviska neve Huska alakban is ismert, lehetséges a kapcsolat a Huszka névvel?
28 В. Stawiski, Kunst der Kuschan. Leipzig 1979, 66.
29 Harmatta János, Új baktriai nyelvemlékünk Közép-Ázsiából. Antik Tanulmányok 17 (1970) 22.
30 Haussig id.mű 60. -  Brentjes id. mű 194.
31 E. A. Davidovics 1979, 131-147. -  B. A. Litvinszkij 1981, 121-124.
32 Kivált Supka Géza és Felvinczi Takács Zoltán volt e nézetek fő képviselője.
33 Harmatta János, Vallások és vallásos élet a kusana királyságban. Antik Tanulmányok 37 (1993) 122-139.
34 B. Ja. Sztaviszkij 1972.
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sóin 1969/70-ben sírokat is találtak.35 Minket leginkább az 1960 és 1963 között G. A. Pugacsenko- 
va által feltárt halcsajani épület emlékei érdekelnek.36 Halcsajan Dusanbe közelében, a Szurhan- 
darja folyó jobb partján elterülő oázis volt, amelynek -  mára -  csak két nagy halom jelezte a he
lyét: Hanaka-Tepe és a Karabag-Tepe. Dózerek talajegyengetése közben bukkantak rá a munkások 
az épületmaradványokra, sajnos komoly károkat okozva bennük! Az északi részen majorsági épü
letek, kertek és szántóföldek voltak, ellenben a délin egy erőteljes falakkal védett erőd s mellette 
két épületkomplexum (Hanaka-Tepe). Az ásató régésznő az egyiket igazgatási központnak, a má
sikat kaszárnyának vélte. Odébb három épület maradványai kerültek elő (X-l, X-2 és X-3). Két 
épület óriási lakóház maradványa volt, a 26 x 35 m-es harmadik azonban igen díszes kultikus épít
ménynek bizonyult. A homlokzatát hat, kőlapokra állított, díszes faoszlop ékesítette. Igen érdeke
sek a mezopotámiai típusú tetőpárkány-oromdíszek, palmetta és akantusz-levél díszítményekkel.37 
Ez is és az akantuszos-palmettás oszlopfejezetek is38 39 arra intenek bennünket, hogy újragondoljuk 
építészeti hagyományaink eredetét. Ne tartsunk mindent nyugat-európai (itáliai és frankföldi) ha
tásnak! A 17 x 6 m-es, nyitott porticus falán falfestmények voltak és a széles pannókat festett re
liefszobrok díszítették. A négy színű falfestményeken emberalakokat ábrázoltak, sajnos nagyon tö
redékesek a maradványok. A széles fríz agyagszobrai a trónuson ülő uralkodót, mellette a harci 
díszbe öltözött Athéné-t, négy női alakot, a trónörököst és palotaőröket mutatnak, az északi 
oldalon viszont a királynét és leányait vagy udvarhölgyeit láthatjuk. A díszes előcsarnokból három 
ajtó vezet a 6 x 7 m-es belső terembe, amelynek fa mennyezetét két faoszlop tartotta. Ez a terem 
vagy szentély volt oltárral, vagy trónterem. A falakat szőnyegek és textíliák borították (nyomaik 
megmaradtak), de álltak a terembem szobrok is. Itt is 3 m magasságban fríz húzódott, a falakra fe
kete alapon fehér és vörös színű rombuszok, körök és hegyes borostyánlevél-minták, szőlőfür
tök,szőlőlevelek, indák és virágok voltak felfestve. A nyugati főfalon található egy 5,6 m széles és 
75 cm mély falmélyedés, a padlótól 3-4 m-rel magasabban, ebben látható a 140 cm magas szobor
alakokból álló fő ábrázolás. Középen kő trónuson ül a kusán nagykirály, jobb kezében jogar, bal
ján ül a királyné, holdsarlós diadémával a fején.Baloldalt egy másik trónuson ül az alkirály (?) a 
feleségével, aki viszont a jobbján ül és jobb kezét tenyerével kifelé fordítva felemeli. Köztük áll 
egy-egy pár, a baloldali férfi „ párthus kéztartással”, a jobboldali férfi a jobb kezét a szívére teszi 
(esküforma). Az uralkodót istenek oltalmazzák: Pallas Athéné, Heraklész és a lebegő Niké, vala
mint egy lóvontatta kétkerekű kocsin álló pártás koronás istennő, akinek a fejét hatalmas sugárko
szorú veszi körül.35 Ez az ábrázolás egyértelműen a Fény Úrnője, a Nap Asszony, a magyar Nagy
boldogasszony. Az istennő előtt öt álló és egy ülő férfi. A lábait keresztbe rakó fejedelem bajuszos 
és hajpántot (diadémot) visel, egészen europid!, ugyanakkor tökéletes mása a noin-ulai 25. kur- 
gánban talált színes gobelin-darabon látható férfi-fejnek.40 A jobb szélső harcos lándzsás, a többi 
négynek kétélű, nehéz kardja van, az egyik egy lemezes mellvértet fog. Az északi fal déli oldalán 
négy lovas látható, három könnyű fegyverzetű íjász, egy nehéz vértes lovag. A szobor-kompozí
ciók kora: Kr. sz. utáni évtizedek vagy a 70-es, 80-as évek! A kusán királyság hatalmas birodalmá-

35 Z. B. Altman 1972, 104-110.
36 G. A. Pugacsenkova 1966.
37 Hasonlókat ismerünk egy másik kusán templomból: Aj-Khanum-ból.
38 A. Muhtarov 1968, 36-41.
39 A feldolgozások általában nem foglalkoznak külön ezzel a -  mi szempontunkból páratlanul érdekes és fontos -  ábrázo

lással, csak ennyit mondanak:,, eine Gottheit des Sonnenzyklus, deren Kopf mit einem Stralenkranz” és „auf dem Wa
gen angeordneten Göttin...” -  Stawicki id. mű 96-97.

40 Hans Wilhelm Hausig, Archäologie und Kunst der Seidenstrasse. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt. 1992, 
213. -  Érthetetlen, hogy V. 1. Szarianidi miért hangoztatja, hogy a halcsanjai szobor-arcokon jól látható a deformáció és 
ajellegzetes mongol redő? V. I. Szarianidi 1989, 173.
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ban természetesen számos népesség (etnikum) élt, az eddig feltárt temetők (Tulhár, Ajrütam, Sar-i, 
Vajron, Aruk-Tau, Babasov41) azt mutatják, hogy széleskörűen elterjedt a padmalyos temetkezési 
forma, ismerték a részleges lósírok szokását, a koponyatorzítást. A népesség döntően euroid volt, 
jelentéktelen mongoloid elemmel.42 Ez vonatkozik a helyi baktriai lakosságra éppenúgy, mint a Kr. 
sz. előtti II. és I. évszázadban ideérkezett keleti szkíta-hún népekre, akik közül a kusánok is valók. 
A kusánok birodalma letűnik ugyan a Kr.sz. utáni III. század végén, ám „feltámadnak” a heftalita- 
fehér hunok képében, majd a IV-V. században. Nekünk mindkét korszakhoz közünk van.

Hans Wilhelm Haussig 45 évvel ezelőtt igen határozottan felhívta a kutatók figyelmét arra a 
tényre, hogy a korai magyar nevek között több is van, amely szorosan kötődik a jüe-csikhez, azaz 
a kusánokhoz, nem is szólva a hét törzsről, amely szintén azonos (hephta-lita). A nevek közül a 
legszembetűnőbb a Kusán (Kuszán, Kurszán-Chussal, Cusa, Cusala, Curzan), a gyula és a szabar- 
toi, mert ezeknek megfelelői megtalálhatók a kusánoknál jaula és szabarol formában.43 A magyar 
hivatalos történetírás azonban sem Haussig munkájáról, sem magáról a tényről nem kíván tudo
mást venni,44 hiába szerepelnek ezek az adatok a nyugati szakkönyvekben is.45 Egyedül Götz Lász
ló idézi Haussigot46 és Soós István a Saeculum Weltgeschichte vonatkozó kötetét.47 De kiaknázat
lan a Kanizsa (Török-, Magyar- és Nagykanizsa) helynevünk is, amely kapcsolatot mutat Kaniska 
kusán nagykirály nevével.

A 60-as évek végén Tóth Tibor antropológus nagyobb tanulmányutat tett Kazahsztánban és a 
kusztanáji területen egy madiar törzsre bukkant.48 Üzbegisztán déli részében, az Amu-Darja 
(Oxus!) mentén mandzsarokat talált, Szamarkandtól délre pedig a Kaska folyó partján Madzsar 
Kislak nevű települést fedezett fel. Odébb a Huszár (!) folyó mellett is magyarok laktak. S ezek a 
népek még emlékezetükben tartották, hogy ők nagyon régen magyar nevűek voltak. Tóth Tibor 
példamutató eredményeit azonban veszni hagytuk. Hogy véglegesen-e, az a következő történész
nemzedéken is múlik.

173. kép: A T illia -tepei 6. sír  
ezüst övkapcsa. (Szari- 
anidi 1989, 125., 44. 
kép)

0 len

41 A. M. Mandelstam 1974 és 1975. -  Stawiski id.mű 69-72.
42 T. P. Kijátkina 1975, 212.
43 Hans Wilhelm Haussig, Theophylakf s Exkurs Uber die skythieschen Völker. Byzantion 13 (1953).
44 Kristó Gyula mázsányi könyvhalmazában több mű is foglalkozik kifejezetten Kurszánnal, ám egyetlen egy szót sem ejt 

erről a kérdéskörről. Kristó Gyula, Honfoglaló fejedelmek: Árpád és Kurszán. Szeged 1993, 53 skk. -  uő Honfoglalás és 
társadalom. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 16. Budapest MTA TI. 1996, 89.skk. Hasonlóképpen tesz 
a mindenkiben és mindenben irániakat kereső Makkay János is: Attila kardja - Árpád kardja. Irániak, szarmaták, alánok 
és jászok. Szeged, Móra Múzeum. 1995, 88 skk. -  uő Indul a magyar Attila földjére. Budapest, Közdok. 1996, 71 skk.

45 Die Hochkultur in Zeichen der Weltreligionen. Freiburg-Basel-Wien. Saeculum Weltgeschichte III.58-61.IV.53.
46 Götz László, Keleten kél a nap. Kultúránk a történelmi ősidőkből. Budapest, Püski. I. 1994, 272-273.
47 Soós István,.... veszedelmesebb és hevesebb ellenfelet a történelem nem ismer.” A német történetírás honfoglalás képe.

Magyar Tudomány 102 (1995) 148-149.
48 Erről a szenzációról még a Magyar Nemzet c. napilap is beszámolt: Aczél Kovách Tamás, A rejtélyes Kusán Birodalom. 

Új meglepő kutatási eredmények a magyarok eredetéről.
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174. -  175. kép: A halcsajáni szentély rekonstrukciós képe. (Stawiski 1979, 93.)

kusán királyok érmei.
(Stawiski 1979, 64- 
65.)

176. kép: A barde-nesandei Tűz-templom alaprajza. (Akopján 1979, 
38., 7. kép)
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178. kép: A szurh- 
kotáli nagytemplom 
rekonstrukciós képe.

179. kép: Kaniska 
és Huriska kusán 
király érmei. (Sta- 
wiski 1979, 65.)

180. kép: A halcsajáni szentély reliefje, a 
Napba öltözött Boldogasz- 
szonnyal (Belenizki 1980, 217. 
és Stawiski 1979, 96.)
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A nagyszentraiklósi kincs

A történelemtudomány évszázados nagy kérdése így hangzik: Kelet vagy Nyugat? Mit jelent 
ez a kérdés? Azt, hogy a mai európai kultúránk a görög-római antik hagyományokon nyugszik 
avagy jelentős szerepe volt Kelet örökségének is? A magyar nemzeti történetírás kezdeti időszaká
ban, a XIX. század első felében általános volt az a vélemény, hogy a magyarság kultúrájának gyö
kerei Közép-Azsiába vezetnek. Példaként ragadjunk ki egy összefoglaló munkát, Fessier Ignác ne
vezetes történelemkönyvét,1 amelyben ezt olvashatjuk: „Igen régi időkben volt már egy türk világ 
vagy egy türk néptörzs. Ez India nyugati félszigetének északi részéből eredt. Azon a tágas földön, 
amelyet keleten a mai Kis-Tibet és az aranyban gazdag Altáj-hegység, délen az Indiai hegyek, 
nyugaton Perzsia és a Káspi-tenger, északon pedig a Jaxartes (Szir-Darja) határol, ott vert gyöke
ret (e nép) és részben a saját, részben a hozzá kapcsolódott ágaival, kiterjedt az egész területre, 
amelyet a régiek Margiana-nak, Baktriának Szogdiananak neveztek. Újabban turk-Hindnak, 
Khorasszának, Bucharának és Turkesztánnak hívnak. Ennek a néptörzsnek különböző ágairól be
szél Ptolemaiosz (párthus, daha, kusán, etc.), Plinius (Chomar, Kuman, Daha, Masszagéta), 
Abulféda, a görögök (indoszkíták), a bizánciak (eftaliták vagy heftalita - fehér hunok), a perzsák 
(szakák és türkök). Amikor ezután türk főtörzs (Türkische Hauptstamm) még a hatalmas szomszé
dai előtt is rettegetté vált, már hét ágra szakadt: kazárok, bulgárok, heftaliták, ogurok, magyarok, 
besenyők és úzok(kumánok). Ezeket a népeket a bizánciak általában és gyakran türk névvel illet
ték és az ázsiai hónokhoz való hasonlóságaik miatt húnoknak is hívták. A magyaroknak e türk ere
dete (Türkische Herkunft) révén megmagyarázhtó válik, honnan van az a sok indiai, pehlevi, per
zsa és szanszkrit szó a nyelvükben.2 Fessier részletesen tárgyalja a felsorolt népeket3 és nem hagy 
kétséget az iránt, hogy a magyarok nem az északi finnugor népek földjéről származnak. Ám egy 
évszázad múlva már általános a felzúdulás az ellen a tudós ellen, aki Közép-Ázsiára és Indiára mer 
hivatkozni, hangsúlyozva Grékó-Baktria elsőrendű fontosságát.4 Supka Géza először arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a húnok, az avarok és a honfoglaló magyarok temetőiben tapasztalható lóáldoza

1 Dr. J. A. Fessier, Die Geschichten der Ungern und ihrer Landsassen. Erster Theil. Die Ungern unter Herzogen und 
Königen aus Arpád’s Stamme. Erster Band. Leipzig, Gleditsch, 1815.

2 Fessier itt Beregszászi Nagy Pál, Paralellon inter linguam Persicam atque Hungaricam. Erlangen 1794, és u6 Über die 
Aehnlichkeit der Hungarischen Sprache mit den Morgenländlischen. Leipzig 1796. c. munkákra hivatkozik.

3 Id.mű 184-191.
4 Supka Géza, Motívumvándorlás a korábbi középkorban. Archaelogógiai Értesítő 33 (1913) 1-19., 89-110., 184-203.-uő 

A magyarországi hun-uralom néhány éremmelléklete. Archaeológiai Értesítő 35 (1915) 224-237. -  uő. Das Rätsel des 
Goldfundes von Nagyszentmiklós. Monatshefte für Kunstwissenschaft 9 (1916) 13-24. -  uő. A nagyszentmiklósi kincs 
revíziója. Archaelogóiai Értesítő 37 ( 1917) 8-86.
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tok nem feltétlen a pogány un. sámánizmus bizonyságai,hiszen először is lóáldozat a Védákból jól 
ismert bráhmánista szertartás, másodszor: a sámán szó is indiai eredetű.5 A turkológia vezéralakja, 
Németh Gyula (1880-1976) azonban azért igyekezett a tudományhoz igazán nem méltó eszközök
kel lebunkózni és nevetségessé tenni Supkát (és Mészáros Gyulát),6 mert a magyar őstörténet egyik 
legnagyobb értékű, legismertebb és legszebb leletegyütteséről, a nagyszentmiklósi kincsről eltérő 
véleményt merészelt mondani, azt állítva, hogy e híres aranytárgyak egy részének készítési helye 
Eszaknyugat-India vidéke lehetett. Nézetem szerint mind Joseph Strzigowski,7 mind Supka Géza jó 
nyomon volt, mert magam is úgy látom, hogy a Bécsben őrzött világhírű nagyszentmiklósi kincs 
legjelentősebb darabjai nem a Kárpát-medencében készültek és nem is Kr.sz. utáni VIII. és X. szá
zadban, hanem a párthus és kusán érdekterülethez tartozó közép-ázsiai Grékó-Baktriai királyi öt
vösműhelyeinek egyikében.8 Tisztában vagyok azzal, hogy e feltevésemmel ismét szembekerültem 
a hivatalos ún. akadémiai vonallal, bár nem feloldhatatlanok a különbségek. Általában a nagy
szentmiklósi kincset a Kr.sz. utáni VII. és XI. század közti, valójában hatalmas: közel 400 esz
tendős! időszakra szokták keltezni. Ezt olvashatjuk a Korai Magyar Történeti Lexikonban is:9 „ a 
nyelvészek nagyobbik tábora és a mai bolgár kutatás 9.századi bolgárnak vallja.10 11 Ez a nemzetközi
leg elterjedt nézet. Az ehhez alapot szolgáltató érv -  a 21. csésze aláhúzott В  betűjének 820 utánra 
keltezése -  időközben elesett, mivel e jel már a 6. század második felében is előfordul.” „ A ma
gyar történészek és régészek egy csoportja 10-11. századi, részben magyar készítménynek tartja.” 

Az általános vélemény erősen befolyásolja a kutatókat, mert nem nagyon szeretnek eltérni a 
„közmegegyezéstől”. Nyilván ez az oka annak, hogy a keleti anyagok kiváló ismerője, Borisz Mar- 
sak sem tér el a IX-X. századi keltezéstől, noha hangúlyozza a közép-ázsiai-khorasszáni hagyomá
nyokat." Az MTA Régészeti Intézetének igazgatója monográfiájában12 lényegében négy szűk ol
dalt szentel csak e fontos leletegyüttesnek és mindössze néhány fontos észrevételt tesz. Az egyik: a 
bulgár eredetnek nincs alapja, mivel a VIII-IX. századi bulgáriai leletanyagban egyetlen egy olyan 
tárgy sincs, amely kapcsolatba volna hozható Nagyszentmiklóssal. A másik: a honfoglaló magyar 
anyagban emberábrázolás nincs. És bár hangsúlyozza, nézetem szerint igen helyesen, a Tang-kori 
és a szászanida-kori emlékekkel való szoros kapcsolatokat a Vl-IX.század közötti időszakból, va
lamint szogd ötvösség meghatározó szerepét, mégis kitart a VIII-XI. század közötti keltezés mel
lett. Azt ma már senki sem tagadja, hogy a nagyszentmiklósi 23 edény nem egykorú és nem egy 
műhely terméke.13 Ennek ad hangot Falko Daim és Peter Stadler,14 akik három csoportot külön
böztetnek meg: 1.) Vll.századi edények, 2.) VII. század végi -  VIII. századi edények és 3.) talán a

5 Supka 1917, 15-16.
6 Németh Gyula, Törökök és magyarok. I.Régi törökök. Budapest, MTA 1990, 404-405., 430-432.
7 Joseí Strzigowski, Altai-Irán und Völkerwanderung. Ziergeschichtliche Untersuchungen über den Eintritt der Wander- 

und Nordvölker in die Treibhäuser geistigen Lebens. Leipzig 1917, 51-164.
8 Bakay Kornél, Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Szombathely, Betűvető. Második kiadás. 1997,24.
9 Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14.század).Főszerkeszt6: Kristó Gyula. Szerkesztők: Engel Pál és Makk Ferenc. 

Budapest, Akadémiai Kiadó. 1994, 478-479.
10 N.Mavrodinov, A nagyszentmiklósi ősbolgár kincs. -  Le trésor protobulgare de Nagyszentmiklós. Archaeologica 

Hungarica XXIX. Szerk. Gr.Zichy István, Fettich Nándor és László Gyula. Budapest, Magyar Történeti Múzeum. 1943.
11 Boris Marschak, Silberschätze des Orients. Metallkunst des 3-13. Jahrhunderts und ihre Kontinuität. Leipzig, Seemann 

Verlag. 1986, 308-316.
12 Bálint Csanád, Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und Donau vom 6. bis zum 10. Jahrhundert. 

Hrsg. Falko Daim. Wien-Köln, Böhlau Verag. 1989, 187-192.
13 Ezt már észrevette Schüller Hilda, A nagyszentmiklósi aranykincs ornamentikája. Archaeológiai Értesítő 50 (1937) 129- 

130.
14 Falko Daim-Peter Stadler, Der Goldschatz von Sinnicolaul Mare (Nagyszentmiklós). In: Reitervölker aus dem Osten. 

Hunnen und Awaren. Burgenländische Landesausstellung 1996. Schloß Halbturn. Hrsg. Falko Daim. Bad Vöslau. 1996, 
439-445. Hampel József, A nagyszentmiklósi kincs. Archaeológiai Értesítő Uf. 5 (1884) 1-166.
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VIII. század harmadik harmadából származó darabok. Úgy vélik avar fejedelmi kincsekről van szó 
s az avar kagánok a kincstárukban egyes darabokat akár kétszáz esztendőn át is megőrizhettek. Ez, 
mint korábban láthattuk, nagyon is lehetséges.Magam is úgy vélem, hogy az aranyedények három 
csoportba sorolhatók, ám az első csoport készítési ideje az V. század vége -  a VI. század eleje, ké
szítési helye pedig Közép-Ázsia, a második csoportté VII-VIII. század s a harmadik időszakban, a 
X. század végén pedig csak javításokat, módosításokat végeztek egyik-másik edényen. Nézzük 
ezek után magukat a nevezetes arany tárgyakat.

A leletegyüttes 1799-ben került elő a történeti Magyarország Torontál megyei Nagyszentmiklós 
falujában, gödörásás közben mindössze 60 cm mélységből. A leletegyüttest teljesnek vélték, noha 
a közelmúltban kiderült, hogy 1945-ig a bezdini kolostorban őriztek fülbevalókat és egy keresztet 
innen.15 Az edényeket Hampel József számozta be.16 Az 1. számú korsó 36 cm magas, 22 karátos 
aranyból domborítással készült, eredetileg füles volt, űrtalma 4,4 liter, súlya 2149 gramm. A 2. 
számú korsó az együttes legismertebb darabja. Magassága 22 cm, súlya 608 gramm, űrtartalma 
1,44 liter, az arany finomsága 18 karát. Négy gyöngykeretes és pikkelymintás korongban ember- 
és állatábrázolások láthatók: a.) szárnyas griff dámszarvasra támad, b.) lovát balra léptető páncélos 
vitéz, „tollas” vagy szalagos17 sisakban, lova fején is kócsagos forgó. Jobbjában vállára fektetett 
zászlós kopja, bal kezével egy hátrakötött kezű szakállas-bajuszos foglyot vezet a hajánál fogva. 
A nyereg hátsó kápájához egy levágott emberfej van akasztva. A lovagnak nincs kengyele! c.) em
berfejű, koronás szárnyas oroszlánon lovagol, ugyancsak kengyel nélkül, egy páncélba öltözött 
szakállas és bajuszos féfi-alak, aki kisméretű íjával egy rátámadó párducra (?) lő. Homlokát hom
lokszalag övezi!, a haja azonban nagyon különös, mintha befont volna vagy tollbokrétát visel- 
ne.Az emberfejű oroszlán koronájának közepén félhold látható, mellette két életfa, stilizáltam d/ 
balra néző kiterjesztett szárnyú, füles18 sas karmaival egy mezítelen nőt tart, akinek rövid haját 
ugyancsak pánt szorítja le, nyakában pedig nyakék látszik. Mindkét, karperecekkel felékszerezett 
kezében palmettás csokrot nyújt felfelé. Kit és mit ábrázolnak ezek a csodálatos műgonddal elké
szített jelenetek? Különösen fontos a sas által megragadott nő jelenete, mert ez a 7. korsón megis
métlődik! Eszünkbe jut a bemutatott párthus és kusán-kori anyag, valamint az ázsiai hún és szkíta 
emlékek sorozata. Lehet-e kétséges, hogy az indiai művészet képei hatottak itt? A válasz előtt lás
suk a kincs többi darabjának rövid jellemzését. A 3. számú füles korsó 21 cm magas, 656 gr súlyú, 
a 4. számú 23,6 cm magas, 631 grammos, űrtartalma 1,22 liter, az anyag finomsága 19,2 karát. 
Mindkét korsón rovásfelirás van, de a feliratos körgyűrűt később forrasztották fel. Az 5. számú fü
les korsó nyakát levélgallér díszíti, magassága 21,3 cm, súlya 710 gramm, űrtartalma 1,02 liter. A
6. számú füles korsó 23,5 cm magas, 956 gr súlyú és 1,25 liter űrtartalmú. Bekarcolt rovásírás van 
a fenekén. A nagyszentmiklósi kincs másik igen fontos darabja a 7. számú korsó, amely 23 cm 
magas, 733 gramm súlyú, és 1 liter űrtartalmú. A lapított testű korsó két lapos oldalán levéldíszes 
körkeretben a 2. számú korsóról már megismert un. égberagadási jelenetet láthatjuk. Egy balra né
ző kiterjesztett szárnyú és farkú füles sas karmai között egy meztelen emberi alak látható, aki in
kább férfi. Karperecé nincs, rövid a haja, izmos a teste. Felemelt bal kezében leveles ág, jobbjában

15 Erdélyi István-Pataky László, A nagyszentmiklósi kincs megtalálójának a jutalma. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 
1971/2, 145.

16 Hampel József, Robert Göbl-András Róna-Tas, Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szentmiklós. Eine paläographi- 
sche Dokumentation. Wien, ÖAW. 1995. Ismerteti: Vásáry István, Magyar Tudomány 104 (1997) 1134-1137. A régibb 
középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. I. Budapest, MTA 1894, 155-169.

17 Harmatta János, „King KabneSkir Son of King Kabneäkir”. In: From Alexander the Great to Kül Tegin. Ed. J. Harmatta. 
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1990, 33-46.

18 Tudvalévő, hogy egyetlen ragadozó madárnak sincs füle, még az ún. füles bagolynak sem! Dúcz László pilisi fővadász 
közlése. Vö. Dúcz László, A közöttünk élő turulmadár. Lakitelek, Antológia Kiadó. 1993.
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csésze vagy tál (kehely?). A sas szárnyai mellett szőlőtövek, fára futtatott, azaz ún. kordonos mű
velésű szőlő ábrái.19 A másik oldalon a jobbra néző füles sasmadár egy terhes nőt ragad meg. Mell
bimbói világosan látszanak. Van olyan vélemény is,20 mely szerint a nő patalógiás eset, hat mellű. 
A kiterjesztett szárnyú sas mérete beleillik a többi figura méretrendszerébe, az emberi alakok azon
ban kisebbek. Nagyon különösek ennek az edénynek a többi ábrázolásai is. Az edény nyakán békát 
megragadó gólyát és párját láthatunk (többen darunak minősítik), az edény elülső oldalán ismét 
emberarcú, koronás szárnyas oroszlánon ülő férfi, fején diadémmal, nyakában nyakpereccel, szo
rosan a testére tapadó ruhában, aki felnyújtott kezében korbácsot (?) vagy valami mást tart. Ken
gyele nincs. Felette és az edényfül felőli hátsó oldalon is koronás, emberfejű oroszlánon vágtázó 
férfialak látszik, aki a kezében faágot tart. Ezek a jelenetek tehát kétszer ismétlődnek, csakhogy, 
ami az elülső oldalon alul volt, az hátul felülre került.

Egyáltalán nem alaptalanul és nem kellő tudományos körültekintés nélkül21 mutatott rá Hampel 
József arra, hogy a 2. és a 7. számú korsón valójában párthus királyokat látunk, akik emberfejű 
oroszlánon nyargalnak,22 valamint az égberagadási jelenetek is indiai eredetűek, nem pedig antik 
megjelenítések. Azaz nem Ganümédész ábrázolásáról van szó, hanem a Garuda madárról, bár nem 
pontosan a kigyótestű Naginit látjuk, hanem egy átdolgozott változatát. De ugyancsak délkelet
ázsiai eredetű a gólyaidill is. Mindezek alapján először úgy vélte, a kincs edényeit a Fekete-tenger 
északi partjának egyik görög városában készíthették a Kr.sz. utáni III. vagy IV. században. Később 
változtatott ezen az álláspontján,23 elsősorban azért, mert az edényeken olvasható írás jellegge ké
sőbbi. A nagyszentmiklósi arany edényeken ugyanis három fajta írás van: görög betűs görög nyel
vű,24 görög betűs török nyelvű és rovásírás. A rovásírásról sokáig azt állították, hogy erős rokonság
ban van a türk rovásírással,25 türk rovásírásos emlékünk azonban a VIII. századnál korábbról nem 
ismert. A türk rovásírás az arameusból fejlődhetett ki, de ezt pontosan ma sem tudjuk. A keleti türk 
rovásírással26 kifogástalanul csak két igen egyszerű betű (az sz és az n) egyeztethető.27 Nagy Géza, 
majd Németh Gyula a türk rovásírással rokonítja a magyar-székely rovásírást. A székely és a türk 
rovásírás azonban közvetlen kapcsolatban nem lehetett egymással, ezt már Ligeti Lajos megállapí
totta.28 De hát akkor milyen eredetű a nagyszentmiklósi kincs edényein olvasható rovásírás? Vé
kony Gábor meggyőző érveléssel megállapította, hogy párthus eredetű!29 Ez a meghatározás va
lódi bomba volt, hiszen a párthusok a Kr.sz. utáni III. századtól már nem szerepelnek. Ez a megál
lapítás kihúzta a szőnyeget a késői, XI-XII. századi keltezések alól.30 Ugyanakkor lehetővé teszi,

19 Füzes Frech Miklós, A nagyszentmiklósi kincs növényábrázolásai. In: László Gyula - Rácz István, A nagyszentmiklósi 
kincs. Budapest, Corvina. 1977, 182.

20 Várallyai Csocsán Jenő, aki Londonból 1995-ben tért haza, nézete szerint létszám fölötti keblekről van szó. Ilyet ismer 
az orvostudomány.

21 Érthetetlen Bálint Csanád nagyképű Ítélkezése: eine forschungsgeschichtliche Kuriosität-nek nevezi Hampel József ál
lásfoglalását. Id.mű 187.

22 Hampel József, A régibb középkor emlékei Magyarhonban. II. Budapest, MTA. 1897, 257.
23 Hampel József, Újabb tanulmányok a honfoglaláskor archaeológiájához. Budapest, 1907.
24 Vékony Gábor, Zur Lesung der griechischen Inschriften des Schatzes von Nagyszentmiklós. Acta Archaeologica ASH

25 (1973( 294-306.
25 László Gyula, Jegyzetek a nagyszentmiklósi kincsről. Folia Archaeologica 9 (1957) 131 skk. -  uő Vértesszőllőstől Pusz

taszerig. Budapest, Gondolat. 1974, 255-262.
26 Németh Gyula, A régi magyar írás eredete. Magyar nyelv 45 (1917) 23.
27 Róna-Tas András, A honfoglaló magyar nép.Budapest, Balassi Kiadó. 1996, 338.
28 Ligeti Lajos, A kazár írás és a magyar rovásírás. Magyar Nyelv 3 (1927) 476.
29 Vékony Gábor, Későnépvándorláskori rovásfeliratok a Kárpát-medencében. Szombathely, Életünk Könyvek. 1987, 

119-122.
30 László Gyula, Contribution á 1’ archéologie de 1 époque des migrations. Acta Archaeologica ASH 8 (1957) 186-198. - 

H.Mötefindt, Der Schatzfund von Nagyszentmiklós. Ungarische Jahrbücher 5 (1925) 390.
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hogy igenis komolyan vegyük az arany edények egy részének V-VI. századra keltezését és a párt- 
hus-kusán-indiai hatások érvényesülését. Ez sem előzmény nélküli, mivel Nagy Géza a Révai 
Nagy Lexikonban31 a következőket állapította meg:,, E kincs meglehetősen magában álló, hason
lót hiába keresünk a római, a bizánci vagy a Szászánida-emlékek között, stílusa eltér a megszokott 
európai stílusoktól...(jelenetei) annyira elütnek az európai emlékektől, hogy az analógiákat Ázsiá
ban kell keresnünk. Az egyes jelenetek nagy rokonságban vannak a nemrégiben még alig ismert 
szibériai szkítha-párthus-hun kultúra körébe tartozó figurális kompozíciókkal, úgyhogy itt kell 
keresni Nagyszentmiklós eredetét, azzal a megjegyzéssel, hogy amaz durvább kivitelű, míg emitt 
az indiai befolyásnak vannak nyomai.” (Cserdün: Indra számára egy sas elrabolja Szómát, a qued- 
linburgi kusán textil képe, permi bronzok). Úgy látszik Supka Géza tévedett abban, hogy a türk ro
vásírás bráhmi eredetű volna,32 abban azonban aligha tévedett, hogy a buddha-tanok érvényesültek 
mind a korezmieknél, mind a kusánoknál, mind a hónoknál, mind később. A buddhizmusból szár
mazhat a csodás csésze hite is, az arany csésze (tál, kehely) ugyanis az égi hatalom jelképe volt, 
ezért látjuk a kusán és szászánida királyok kezében is az érméken és a tálakon, amikor az oltár 
előtt áldozatot mutatnak be.33 S ezt ábrázolhatta Aquila János 1378-ban a Vas megyei veleméri 
templom falfestményén is.34 Baktriai műhelyek alkotásai között találkoztunk a vadállaton nyargaló 
emberalakokkal, akiket a 7. számú korsón viszontláthatunk. Az időtávolság persze nagy, ezért írja 
László Gyula:,, nem tudjuk körülhatárolni azt a területet, azt a népet, azt a műveltséget, amely 
ennyi idő alatt megőrizte volna e mítoszokat és ábrázolásokat. Az avar időkben is egyszerre csak 
felbukkannak hellenisztikus képek, de hogy hol lappangtak, nem tudjuk...nem tudjuk, hol 
vészelték át az évezredeket...”35 Pedig tudhatnánk, ha feltételezzük, hogy Közép-Ázsiában: Ko- 
rezm, Baktria, Gandhara, Szogdia földjén virágzott egy hatalmas kultúra a VII. század derekáig- 
végéig, amikor is a hódító arabok mindent megváltoztattak. Ezért sem lehetnek a nagyszentmiklósi 
kincs korai edényei VIII-IX. századiak, mivel egyetlen egy iszlám motívum sincs köztük.36 Vala
mint azért sem, mert a lovasoknak nincs kengyelük. A kengyelt a húnok találták fel és csak általuk 
terjedt el, a perzsák, a párthusok, a kusánok kengyel nélkül lovagoltak. A korai csoporthoz tartozik 
még a 13-14-es számú bikafejes ivócsanak, magasságuk 11 cm, súlyuk 284 gramm, űrtartalmuk 
két deci. A 18. számú ivócsanak magassága 10,6 cm, súlya 483 gr, űrtartalma 3,3 deciliter. A bika
fejes edények kőberakásosak voltak és az Indiai óceánban élő Nautilus-kagylót mintázzák! Sok szál 
dél felé mutat, ám a kutatók mégis tiltakoznak: ne a déli műveltégekben nézzünk szét!37 Miért ne? 
A sas- oroszlán- és bika-fejes szárnyas griffeknek hol volt a hazája? Nézzük meg a 19. számú szil
két, amelynek magassága 5,7 cm, súlya 217,5 gr, űrtartalma 2,3 deciliter. Hat korongban szárnyas 
griffek sorakoznak rajta. Az edényt üvegpasztával és színes zománccal díszítették! De ugyanilyen 
szárnyas griffet látunk a 20. számú lapos csészén i.38 Átmérője 12 cm, súlya 179 gr, űrtartalma 2,2 
deciliter. A 21. számú csészén -  szárnyas oroszlán leteper egy bikát, a 12 cm átmérjű 2,1 dl-es

31 Révai Nagy Lexikona. XIV. kötet. Budapest 1916, 241.
32 Vö. V. Sz. Szidorova 1972, 64-83.
33 Makkay János, Indul a magyar Attila földjére. Budapest, Közdok. 1996, 83-88.
34 Römer Flóris Ferenc, Régi falképek Magyarországon Magyarországi Régészeti Emlékek - Monumenta Hungáriáé 

Archaeologica III/l. Budapest, Eggenberger. 1874, 13-23. és V. tábla. Römer fémedénynek nevezi a serleget és kupájá
val lefelé ábrázolja a színes táblán! Heródes-kori három királyokat látott bennük s ez önmagában is érdekes, hiszen ők 
párthusok lehettek.

35 László Gyula - Rácz István, A nagyszentmiklósi kincs. Budapest, Corvina. 1977, 71-72.
36 Györfíy György, Tanulmányok a magyar állam eredetéről. A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára. Budapet, 1959, 

116: Mohamed mitikus állatát, a burákot említi, helytelenül.
37 László-Rácz id. mű 117.
38 Kádár Zoltán, Megjegyzések a nagyszentmiklósi kincs omphalos-csészéihez. Folia Archaeologica 11 (1959) 109. skk.
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űrtartalmú lapos csésze belső oldalán viszont zománccal díszített egyenlő szárú kereszt körül feli
rat olvasható: Buila zapan tagrui icsii teszi.39 („Bújla zsupán digetté teszi, Butául zsupán öccsé te
szi”). Vékony Gábor olvasata azért izgalmas, mert a felirat félig magyarul van. Török és magyar 
szavak keverednek a feliratban. Korábban többen is szintén magyarul kívánták a feliratokat meg
fejteni.40 Ezen kívül még 13 edényen látható rovásírás. A 8. számú gyümölcsös tál hosszúsága 17,7 
cm, mélysége 3 cm, űrtartalma 2,6 deciliter. Peremét bevésett rovásírás díszíti a fogó alatt (eredeti
leg az írást csak belekarcolták!), ám ezt a fogantyút később forrasztották rá a tálkára. A fogóján Is
tenfa mellett álló állatok (oroszlánok és griffek) láthatók. A 11. és 12. számú arany poharak mind
össze 4,7 cm magas, súlyuk 72 gr, az űrtartalmuk 1,2 dl. Mindkét pohárnak eredetileg füle volt. A 
poharakon is és a 15. és 16. számú nyeles tálakon is, úgyszintén a 17. számú ivókürtön (rython) és 
a 22. és 23. számú talpas serlegen rovásírás olvasható.

Nagy kérdés: mit és milyen nyelven írhattak az edényekre? Vékony Gábor hitelesen bizonyítja, 
hogy az eddigi megfejtés kísérletek mind elhibázottak voltak. Ő maga abból indul ki, hogy a felira
tok az evéssel és ivással kapcsolatos jókívánságokat tartalmazhatják, valamint azt, hogy melyik 
edénybe milyen italt tölthetnek. Szellemes ötlet, hogy a rovásírások ugyanazzal az abc-vel, de több 
nyelven megismétlik ugyanazokat a szavakat. Például: víz vagy kumisz magyarul, törökül, szlávul 
és alánul. A rovásfeliratok nem egykorúak az edényekkel, kivéve a 8. számú tálkát, hanem jóval 
későbbiek, feltehetően 850-950 közötti időszakból valók.41 így, bármennyire is rokonszenves Lász
ló Gyulának az edények felosztására tett javaslata, hogy ti. egy fejedelmi és egy fejedelemasszonyi 
készletről van szó,42 azt gondolom, a két csoport ugyan valós, de elsősorban időrendileg és szárma
zási hely szempontjából oszlik kétfelé a 23 arany edény. Az első csoport kora a Kr.sz. utáni V-VI. 
század, a másodiké a VII-VIII. század. A kincses készlet tehát évszázadokon át megvolt a fejedel
mi dinasztia kincstárában s éppen az a rendkívüli a nagyszentmiklósi kincs anyagában, hogy meg
maradtak a Közép-Ázsiában, a Kászpi-tó keleti-délkeleti oldalán: Korezmben vagy Baktriában ké
szült darabok is.43 Sőt! mindezt és nyílván sok más kincset magukkal tudtak hozni eleink a Kárpát
medencébe. De még ennél is többről van szó azáltal, hogy az avar kagánok kincsei a magyar feje
delmek és királyok birtokába kerültek, hiszen a rovásfeliaratok és más átalakítások is bizonyosan 
már a IX-X. századi beavatkozásokról tanúskodnak, valamint arról is persze, hogy igenis volt írás
beliségünk már a honfoglalás korában is.44

39 Nagy Géza, Butául zoapan. Archaeologiai Értesítő 28 (1908) 127-137. Nagy Géza szerint: Buta nagy zsupán Tarhos és 
Öcsöd taiszija az olvasat. -  uő. Révai Nagy Lexikona. XIV. kötet, Budapest 1916, 241. -  Róna Tas András, A magyar
ság korai története. Magyar Őstörténeti Könyvtár. Szeged. 1995, 129-130.

40 Jemey János, Fischer Antal Károly, Debreczenyi Miklós, Bálint Gábor.
41Vékony Gábor, Későnépvándorláskori rovásfeliratok a Kárpát-medencében. Szombathely, Életünk Könyvek. 1987, 

48-49.
42 Ezt finomította tovább Martinák György, Tietek. A nagyszentmiklósi kincsek. Budapest, a szerző magán kiadása. 1992. 

Az első csoport szerinte, amikor Géza fejedelem Sarolta apjának házassági ajánlatot tesz, a második csoport a leányké
rés szimbóluma és a harmadik az esküvőjé.

43 Erre utal a növényzet is: tavirózsa, békatutaj, galaj, margaréta és különösen a kászpi lótusz, amely Európában csak a 
Volga deltájától délre fordul elő. A faj törzsalakja az indiai lótusz, a szent padma. De ugyanezt mutatja a szőlő-ábrázolá
sok tömege is. Füzes-Frech Miklós, A nagyszentmiklósi kincs növényábrázolásairól. In: László-Rácz id.mű 182-183. -  
A szőlő őshazája is a Kászpi-tó déli vidéke. Lásd: Goldzieher Ignácz, A sémi faj őshazájáról és vándorlásáról. Nyelvtu
dományi Közlemények 12 (1876) 291.

44 Vö. Rovásírás a Kárpát-medencében. Szerkesztette: Sándor Klára. Magyar Őstörténeti Könyvtár 4. Szeged 1992.
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195. kép: A gandhara művészet Garuda-jelenete.
(Mavrodinov 1943, 94., 58. kép)

196/a. kép: Emberalakos sasos csüngő. (Supka 1917.)

196/b. kép: Keleti szövetmaradvány Quedlinburgból.

196/c. kép•. Emberarcos csüngő. (Gavrilina 1985, 
219., 4/9. kép, vö. Mogilnyikov-Konikov 
1983, 167., 6. kép 10.)

193. kép: Szászánida ezüst csésze, Szentpétervár, 
Ermitázs. (Mavrodinov 1943, 99., 62. kép)

194. kép: Gagymédész elrablása (Vatikáni Múze
um). (Mavrodinov 1943, 95., 59. kép)
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198. kép: Aquila János festménye a veleméri templomban, XIV. század. (Römer 1874, V. tábla és Makkay 
1996, 85.)
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198/a. kép: Részletrajzok a 19. szilkéről. (László-Rácz 1977.)
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201. kép: Köl-tegin márvány szobrának fejtöredéke. (Bálint 1989, 263., 129. kép)
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A török-magyar kapcsolatok

A nagyszentmiklósi kincs feliratainak tárgyalásakor világossá vált, milyen rendkívüli szerepe 
van a magyar őstörténet szempontjából annak, hogy kultúránk és nyelvünk milyen viszonyban van 
a törökséggel, hiszen az írott források egy része őseinket turkoknak, törököknek nevezi.1 Évszáza
dos vita folyik arról, hogy egyáltalán magyarok vagyunk-e?2 Újra és újra felvetődik az a gondolat, 
hogy a honfoglalást végrehajtó nép (Árpád népe) magyarul beszélt-e?3 A nyelvészeti és történeti 
kérdések mellé felsorakoztatták a régészetieket is, mondván: emlékanyagunk, temetkezési szoká
saink zöme nagyobb részt ugyancsak „törökös” jellegű.4 Szinte általánosnak mondható az a 
vélekedés, hogy a finnugor eredetű magyarságot a IV. század után „valamilyen török nyelvű nép 
vethette ki eredeti hazájából”5 és ez a török nép „tanított meg bennünket” a földművelésre, az 
állattartásra, az állami és a hadi életre, mivelhogy a magyar nyelv -  úgymond -  török 
jövevényszavai ezt bizonyítják.6 Mielőtt ezt a kétségtelenül alapvető és nagyon lényeges kérdést 
megkísérelnénk megválaszolni, össze kell gyűjtenünk a türkökre vonatkozó írott és tárgyi emlék
anyagot, hogy megtudhassuk: kik voltak a türkök és egyáltalán mióta szerepelnek a történelem
ben? A korszerű magyar nyelvű összefoglalások nem kényeztetik el az olvasót. A Korai Magyar 
Történeti Lexikon például egyetlen szót sem szól arról, kik voltak a türkök, mindössze annyit

1 Darkó Jenő, A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánci íróknál. Budapest, MTA. 1910, 1-76. -  Recenziója:Miskolczi 
Gyula, Történeti Szemle 3 (1914) 387-396. -  Ligeti Lajos, Az uráli magyar őshaza. In: A magyarság őstörténete. Szerk. 
Ligeti Lajos. Budapest, Franklin. 1943, 37: „ a magyarság ebben a korban külső megjelenésében, anyagi és szellemi kul
túrájában, szervezetében annyira törökös, hogy az egykorú keleti és nyugati történetírók is töröknek nézik.”

2 Gr.Zichy István, Magyar őstörténet. Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság kiskönyvtára 5. Budapest, Magyar Szemle 
Társaság. 1939, 25-36.

3 László Gyula, Őseinkről. Budapest, Gondolat. 1990, 186: „annyi bizonyosnak látszik, hogy Árpád magyarjai egy türk 
idiómát beszéltek...” -  Makkay János, A magyarság keltezése. Budapest, a szerző kiadása. 1993, 9. „...hogy Árpád népe 
milyen anyanyelven beszélt...hiteles adat nincs.” uott 19. oldal: „...egészen 1002-ig, sőt inkább 1055-ig sincs egyetlen 
adatunk a magyar nyelv használatára...”, 109. oldal: „Árpád és honfoglalói török nyelvet beszéltek és őket a honfoglalás
kor legfeljebb vékony ősmagyar szolgaréteg követte...”

4 A török hatás szerepét magam is túlhangsúlyoztam 30 évvel ezelőtt. Bakay Koméi, Régészeti tanulmányok a magyar ál
lamalapítás kérdéséhez. Dunántúli Dolgozatok 1. Pécs. Szerk. Dankó Imre. 1965, 4. Ugyanez németül az Acta Archaeo- 
logica ASH 19 (1967) 104 skk. Erre hivatkozik Makkay János, A magyarság keltezése. 2. kiadás. Szolnok, A Jász-Nagy- 
kun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 48. Szerkesztette: Madaras László. Szolnok, 1994, 152.

5 Németh Gyula, A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930, 121-126. -  Új kiadását közzé teszi Berta Árpád. 
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1991. -  Fodor István, A magyarság születése. Budapest, Adams Kiadó. 1992, 97.,101. -  uő. 
A magyar őstörténet vázlata. Herman Ottó Múzeum Évkönyve 32 (1994) 107. -  uő. „Őseinket íelhozád.” A honfoglaló 
magyarság. Kiállítási katalógus. Szerk. Fodor István. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum. 1996, 14-15.

6 Ligeti id.mű 58. -  Fodor István, Bolgár-török jövevényszavaink és a régészet. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Bu
dapest, Akadémiai Kiadó. 1977, 79 skk.
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közöl, hogy „nevük az 5. század óta ismert a kínai forrásokból f  ucsüe alakban.7 Ismeretlen erede
tű nép. A források alapján a legkorábbi időpont történetükben 439, amikor az Asina nemzetség 
vezetésével a zsuan-zsuan birodalomba menekültek és az Altáj hegység déli lejtőin éltek. Első 
történeti megjelenésük 552...rövidesen meghódították Belső-Ázsiát és megalapították a türk 
kaganátust.8 9 „ A régi szakirodalom természetesen megkísérelt választ adni arra a kérdésre is, kik 
vehették fel a türk -  turk nevet, hisze egyetlen nép sem keletkezhetik a semmiből. Az persze lehet
séges, hogy a később hatalomra jutott Asina-nemzetség eredetileg mindössze néhány száz család
ból állott.’ Deguignes francia sinológus 200 esztendővel ezelőtti nézetei még a múlt században is 
nagyon népszerűek voltak,10 11 aki szerint a hunok tették ki a türk nép javát. Ez a nézet századunkban 
is fellelhető," és nemcsak a nemhivatalos irodalomban.12 Az igazi fordulat azonban akkor 
következett be, amikor Vámbéry Ármin (1832-1916) elindult nagy felfedező útjaira13 és hamarosan 
megjelentette nagy munkáját a magyarok eredetéről,14 illetve a török fajról.15 О ismerteti az ősi 
mítoszokat is, amely szerint Noé fiának Jáphetnek nyolc gyermeke volt: Türk, Csin, Kazár, 
Szakláb, Rusz, Ming, Gumari és Kaladzs. Türk az Iszik-Kul mellett élt, az Altáj közelében. Az 
Asina nemzetiség egy nőstényfarkas által felnevelt kisfiútól származik. Az Asina szó maga is 
„nemes farkas”-t jelent.16 Vámbéry felhívja a figyelmet arra, hogy a bizánci források а VI. 
századtól kezdik felváltani a szkíta jelzőt a törökkel, ugyanakkor Menandrósz szakáknak mondja 
őket.17 Vámbéry mindvégig kitartott amellett, hogy a húnok török nyelvűek voltak,18 valamint 
amellett is, hogy a magyarok is a törökök rokonai,1’ ám a magyar nyelv vegyes nyelv, tehát 
részben török, részben ugor eredetű. Az akkor már megmerevedőben lévő akadémiai finnugor
vonal élharcosa, Hunfalvy Pál éles támadást intézett Vámbéry Ármin ellen,20 s ezzel kitört az un. 
ugor-török háború.21

7 Ecsedy Ildikó, Nomádok és kereskedők Kína határain. Körösi Csorna Kiskönytár 16. Szerkeszti: Tőkei Ferenc. Buda
pest, Akadémiai Kiadó. 1979, 126: tu-küe-k, az A-si-na nemzetség vezetésével a Wei-dinasztia idején (424-451) a zsu- 
an-zsuanok elől menekültek Kínába az Altáj (Kin-san) déli lejtőjéről. Az újabb irodalomban valóban a t u-csüeh olvas
ható. Lásd: Wolfgang - Ekkehard Scharlipp, Die frühen Türken in Zentralasien. Eine Einführung in ihre Geschichte und 
Kultur. Wiss.Buchgesellschaft. Darmastadt 1992, 13-14.

8 Korai Magyar Történti Lexikon (9-14. század). Főszerkesztő: Kristó Gyula. Szerkesztette: Engel Pál és Makk Ferenc. 
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1994, 694.

9 Ecsedy Ildikó, Nomádok és kereskedők Kína határain. Budapest 1979, 171.
10 A magyar nyelv szótára. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából készítették: Czuczor Gergely és Fogarasi Já

nos. Pest, Emich Gusztáv. II. 1862, 52-54.
11 Zajti Ferenc, A hun-magyar őstörténelem. (Új szempontok a magyar őstörténet feltárásához) Aveszta-Könyvtár XVI. 

Budapest, a szerző kiadása. 1928,29.
12 Czeglédy Károly, Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugtáig. Körösi Csorna Kiskönyvtár 8. Szerkeszti: Ligeti 

Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1969, 77., 106: a kínai források egy része sok más nomád néppel együtt a türköket 
is a hiungnuktól származtatja.

13 Vámbéry Ármin Vázlatai Közép-Ázsiából. Újabb adalékok az Oxusmelléki országok népismereti, társadalmi és politikai 
viszonyaihoz. Pest, Ráth Mór. 1868. -  uő Közép-Ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 
1863-ban Teherántól a Turkomán sivatagon át, a Káspi tenger keleti partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett 
és leírt Vámbéry Ármin. Második javított kiadás. Pest, Atheneum. 1873.

14 Vámbéry Ármin, A magyarok eredete. Ethnológiai tanulmány. Budapest, MTA. 1882.
15 Vámbéry Ármin, A török faj ethnológiai és ethnográphiai tekintetben. Budapest, MTA. 1885.
16 L.N.Gumiljov 1967, 23.
17 K.F.Neumann, Die Völker des südlichen Russlands.
18 Vámbéry Ármin, A magyarok eredete. Budapest, 1882. 14 skk.
19 Vámbéry Ármin, A magyarság bölcsőjénél. A magyar-török rokonság kezdete és fejlődése. Budapest, Atheneum. 1914.
20 Hunfalvy Pál, Ugor vagy török-tatár eredetű-e a magyar nemzet? Budapest, MTA. 1883. -  uő Magyarország ethno- 

gráphiája. Budapest MTA 1876, 259 skk.
21 Bakay Kornél, A magyarok titkolt története. I. fejezet. (Kézirat)
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A türkök, jelen ismereteink szerint, valamilyen szkíta típusú népcsoportból jöttek létre, akik ro
konai voltak a nagy jüe-csik leszármazottainak, s talán a heftalitáknak (fehér hunok és kidarita hu
nok) is, noha a kínaiak szerint a heftaliták nyelve nem hasonlított sem a mongolhoz, sem a türk- 
höz.22 Baktria területén, amint már volt szó róla, az öt jüe-csi törzs egyikét Turuskának hívták.23 A 
kusán birodalom felbomlása után azonban a mongol törzsekből álló zsuan-zsuan birodalom hódolt 
népeivé váltak, ugyanúgy, mint az újgur törzsek és a heftaliták. A Kr.sz. utáni IV. század derekától 
a türkök elsősorban lótenyésztők és vasbányászok voltak, ők szolgáltatták a vasat a zsuan-zsuan 
kagánok seregének.24 Régebben azt gondolták, hogy a mongol nyelvű és fajtájú zsuan-zsuanok 
azonosak az avarokkal, az avarokról azonban már az V. század közepén hallunk a Kaukázus vidé
kén, tehát ők semmiképpen sem lehetnek azonosak az 540-es években megvert belső-ázsiai zsuan- 
zsuanokkal.25 A türk népnév eredete ma sincs megnyugtatóan megfejtve, a türk = erős értelmezés 
ellen egyes nyelvészek hevesen tiltakoznak.26 A többes számú alakja: türküt. Az azonban kétségte
len, hogy a türk szó a nevezetes türk feliratokban egyáltalán nem fordul elő. Előfordul viszont Bu- 
gut-i (Mongólia, Archangáj körzet) sztélén szogd nyelvű szövegekben TWRKT alakban. A sztélé 
másik oldalán óind bráhmi írás olvasható.27 A tibetiek a türköket dru-gu-nak mondták, míg a szan- 
szkritben a türknek a turuska felel meg.28 A heftalita érméken mindenesetre türküt feliratok olvas
hatók. Tabari szerint eredetileg, az V. század elejéig az Oxus (Amu-Darja) folyótól északra lakó
kat nevezték türköknek,29 s ez azt jelentené, hogy mégiscsak szaka-szkíta eredetűek! Kr.sz. utáni 
545-ben Tu-men, azaz Bumin kagán diplomáciai kapcsolatot kívánt létesíteni Kínával, majd 552- 
ben legyőzték a zsuan-zsuanokat és megalapította saját birodalmát.30 Bumin utóda Muhan kagán 
lett, őt pedig Taszpár követte: 557-en legyőzték a heftalitákat is.31 A türkök birodalma keleti és 
nyugati részre volt osztva. A nyugati birodalmi rész ura a VI. századbn Istemi jabgu volt. О hódí
totta meg Szogdianát, 6 felügyelte a Selyemutat, az 6 hatalma alatt állt Szamarkand, Buchara és 
Mérv városa. A türkök akkor jelennek meg a nyugati forrásokban, amikor a kagán követei először 
feltűnnek Bizáncban Maniákh szogd kereskedő vezetésével 567-ben.32 Maniákhot Justinianus csá
szár szívélyesen fogadta és felolvastatta a „szkíta nyelven” írt kagáni levelet. Menander Protector 
erről így számolt be: „Justinianus uralkodása negyedik esztendejének elején a turkok követsége 
Byzantiumba jött...Maniach útnak eredt...a Kaukázuson is átkelt...a császár pedig miután tolmács
csal elolvastatta a szkíta nyelven (litteras Scythice scriptas) írt levelet, a követséget örömmel fogad
ta. A követeket kikérdezte a turkok államformájáról és országáról. Ezek azt felelték, hogy négy fő
nökük van ugyan, de a legfőbb uralmat Szizabulósz (Szilzibulósz: méltóságnév, régiesen Dizabu-

22 Világtörténet tíz kötetben. Szerkesztette: Sz. L. Urcsenkó-D L. Kallisztov-A. I. Pavlovszkaja-V. V. Sztruve. Budapest, 
Kossuth. II. 1962, 800.

23 Vö. Zajti Ferenc, Magyar évszázadok. Budapest, 1939, 133.
24 Alföldi András, A tarchan méltóságnév eredete. Magyar Nyelv 28 (1932) 206: a türkök a zsuán-zsuánoknak fegyvert 

kovácsoltak, de téves, hogy a türk kovácsnép lett volna.
25 Hans Wilhelm Haussig, Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren. Central Asiatic 

Journal 2 (1956) 21.
26 Németh Gyula, A türk népnév. Magyar Nyelv 23 (1927) 271-274. -  Scharlipp id.mű 15. A türk bodum jelentése: hatal

mas nép.
27 Uott 14 és 52-53.
28 Felvethető, hogy ez a népelnevezés nincs-e kapcsolatban a Túrán szóval? Turk, aki a Tur-án vidékén él.
29 Haussig id. mű 23.
30 Ecsedy id. mű 80-83.
31 Czeglédy id.mű 21.
32 Czeglédy id.mű 21. -  Scharlipp id.mű 26.
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lősz, azaz Istemi) gyakorolja, aki leigázta a heftalitákat is és azokat adófizetőivé tette.”33 Sőt, 568- 
ban Zemarchósz vezetésével fényes küldöttséget menesztett a bizánci császár Istemi jabguhoz a 
Tien-sán északi oldalában álló nyári palotájához, azzal a céllal, hogy megnyerje szövetségesül a 
perzsák ellen.34 Együtt utaztak visszafelé Maniáchkal:,,...amikor a szogdok országába érkez
tek... találkoztak néhány turkkal, akiket azért küldtek ide, hogy vasat adjanak el, mert náluk vasbá
nyák is vannak...Amikor a kagán nyári rezidenciájához értek, a kagánhoz mentek, aki a sátrában 
két keréken nyugvó arany széken ült...a sátor tarka, művésziesen szőtt selyem szőnyegekkel volt 
felékesítve... egy másik sátorban különböző alakú szobrok voltak láthatók. Szizabulósz színarany 
ágyon ült, a helyiség közepén arany korsók, hűtőedények, arany kannák és más edények voltak.” 
Istemi (552-575) utóda Tardu kagán volt (575-603), majd őt követte Sikuei és Csu-lo, illetve Tang- 
si-hu (618-630). A hatalmas türk birodalom a Kászpi-tótól Koreáig terjedt a VII.században, Bumin 
és testvére Istemi hódításai révén. A keleti türk birodalmat azonban 630-ban a kínaiak meghódítot
ták s az itt élő 10 türk törzs népe kínai helytartók alattvalója lett, 659 után pedig a nyugati rész is 
Kína részévé vált. A nyugati területeket Kína végérvényesen bekebelezte, a keleti birodalomban 
azonban 682 után felkelést robbantottak ki a türkök Elterisz kagán és kormányzója Tonjukuk veze
tésével. Elterisz fiai voltak Bilge kagán és öccse, Kül tegin. Ők azáltal váltak világhírűekké, mert 
az Orchon egyik mellékfolyója, a Tola partján megtalálták a feliratos oszlopaikat, illetve 1958-ban 
Kül/Köl tegin sírját is. Tonjukuk oszlopán csak türk rovásírásos szöveg olvasható, Bilge és Kül te
gin 2,5 m magas kőoszlopain azonban kínai felirat is látható.35 Tonjukuk 720 táján halt meg, Bilge 
kagán 734-ben, Kül tegin pedig 731-ben. Érdekes megemlíteni, hogy Kül tegin halála és a temeté
se között 8 és fél hónap telt el, a temetés és az emléképület (szentély) megépítése között újabb 10 
és fél hónap.36 A rovásírás megfejtése után világossá vált, hogy a türk rovásírás és magyar-székely 
rovásírás között nagyon szoros a kapcsolat, noha nem azonos írásokról van szó! Másrészt vitathat- 
lan tény, hogy a magyar nyelvben igen nagyszámú37 törökökkel rokon szó van. Ha áttekintjük eze
ket a főbb fogalmi csoportok szerint,38 azt tapasztalhatjuk, hogy a legalapvetőbb szavaink -  állító
lag legalább is -  idegen jövevényszavak volnának: nyak, nyár, homok, hattyú, hód, ló, nyereg, ha
jó, sátor, kapu, karó, kút, szék, bölcső, seper, köpönyeg, saru, süveg, kancsó, korsó, szapu, teknő, 
bicsak, balta, kölyű, tükör, gyertya, gyűszű, harang, gyűrű, gyöngy, tengely, bilincs, koporsó, ács, 
szatócs, szűcs, eke, árpa, búza, arat, sarló, kepe, boglya, tarló, őröl, szór, dara, ocsú, gyümölcs, al

33 Lukinich Imre, Menander Protector történeti művének íenmaradt töredékei. Középkori Krónikások. Szerkeszti:Gombos 
Ferenc Albin. IV. Brassó 1905, 100-104. Az eredeti görög forrása: Excerpta de legationibus Romanorum ad gentes. 
Ed.Carolus de Boor. Berlin 1903, 450. -  Patrologia Graeca CXIII. 806-807. -  Ernst Doblhofer, Byzantinische Diploma
ten und östliche Barbaren. Byzantinische Geschichtsschreiber 4. Graz-Wien-Köln 1955, 133-135.

34 Zemarchósz leírásából tudjuk, hogy a türk kagán is -  akárcsak Atilla -  arany ágyon aludt! -  vö. Bendefy László. Zémar- 
khosz és Valentinus követségjárása. In: A magyarság és Közép-kelet. Budapest, Aquincum. 1945, 113-150.

35 Magyarra fordította Képes Géza, Kőbe vésett eposzok az Orkhon és a Tola folyók mentén. A magyar őstörténet nyomai. 
Budapest, Helikon. 1982. Képes Géza bevezető tanulmányában több értékes megállapítást tesz, például a jabgu -  job
bágy szókapcsolatról, Atilla és Árpád nevéről (23. oldal). -  Kül tegin és Tonjukuk felirata közzé van téve: A magyarok 
elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. Sajtó alá rendezte: Györffy György. Nemzeti Könyvtár. 
Budapest, Gondolat. 1958, 28-43.

36 L.P.Küszlaszov 1964, 31.
37 Általában 2-300 szóról beszélnek. Gombocz Zoltán 330 szót gyűjtött össze: Magyar Nyelv (1907) 62-72., 104-116., 

152-165, 213-224., 250-251., 306-318., 356-370., 396-406. - Róna-Tas András, Török nyelvi hatások az ősmagyar 
nyelvre. In: Honfoglalás és nyelvészet. Szerkesztette: Kovács László és Veszprémy László. A honfoglalásról sok szem
mel. III. Főszerkesztő: Győrffy György. Budapest, Balassi. 1997, 50: mintegy ötszáz szóról beszél.

38 Gombocz Zoltán, Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink. Nyelvtudományi Értekezések 24. Közzétette: Ligeti 
Lajos. Budapest, MTA. 1960,20. -  Gombocz Zoltán, Régi török jövevényszavainkhoz. Magyar Nyelv 8 (1912) 401-404. 
-  Ligeti Lajos, Régibb török jövevényszavaink magyarázatához. Magyar Nyelv 29 (1933) 275 skk. -  uő A török szó
készlet története és a török jövevényszavaink. Magyar Nyelv 42 (1946) 1-17.
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ma, körte, mogyoró, borsó, bors, szőlő, szűr, csiget, seprő, kender, tiló, csepű, orsó, komló, csalán, 
bojtorján, gyékény, gyom, gyűrűfa, káka, kalokány, koró, kökény, kökörcsin, kőris, torma, üröm, 
bika, ökör, tulok, ünő, tinó, borjú, író, sajt, túró, köpü, csék, kos, ürü, toklyó, gyapjú, kecske, olló, 
disznó, ártány, serte, ól, tyúk, csibe, agár, kopó, kölyök, kantár, gyeplő, békó, bölény, oroszlán, 
teve, zerge, borz, görény, gözü, cickány, ürge, bögöly, szúnyog, serke, csóka, keselyű, ölyű, turul, 
gödény, túzok, béke, tőr, hurok, szál, törvén, tanú, bakó, kölcsön, gyász, tor, barom (mint birtok!), 
báj, bölcs, boszorkány, sárkány, idő, dél, szám, tömény, ok, erő, érdem, betű, ír, tenger, homok, 
sár, köd, szél, térd, szakáll, szírt, tar, csipa, szeplő, eme, huszár, kantár, koporsó, etc. Lehetséges 
ez? Feltehető egyáltalán, hogy a magyarságnak ezerötszáz évvel ezelőtt nem volt saját szava alap
vető fogalmakra? A hivatalos magyar nyelvtudomány jelenkori álláspontja szerint nyelvünk csak 
az ún. finnugor nyelvekkel rokon, minden más nyelvből csak jövevényszavas átvételek történhet
tek, mégpedig csak a Kr.sz. utáni V. és IX. század között.39 40 Régebben a tudósok nem zárkóztak el 
a török és a magyar nyelv rokonsága előtt, még a legkeményebb finnugorista, Hunfalvy Pál is így 
fogalmazott: „...a magyar nyelv rokon a török nyelvvel.” „Nehéz megmondani vajon közelebb áll- 
e a magyar nyelv a fínnhöz, mint a törökhöz?” „Valóban nem tudok nagyobb közelséget találni a 
finn és a magyar, mint a magyar és a török között, és a magyart még nagyobb joggal a törökhöz 
kellene vetni, mintsem a fínnhöz.” „Én már 1851-ben kimondtam, hogy a magyar nyelv közepett 
van a finn és a török-tatár nyelvek között.”'“ A finnugrizmus dogmává merevedése előtt általános 
vélemény volt, hogy a magyar nyelv egy eredeti un. ősnyelv, amely sok évezreddek ezelőtt alakult 
ki, nem pedig az V. században. Amikor erről beszéltem és írtam,41 a hatalom kedvencei igyekeztek 
kicsúfolni, ám a közelmúltban magyar nyelven is közzétették42 a párizsi Sorbonne számítógépes 
nyelvi vizsgálatainak eredményét, amelyek arra irányultak, melyik élő vagy holt nyelvben maradt 
meg a legtöbb ősműveltségi nyelvelem (un. ősetimon-alapszó), s ebből kiderült, hogy amíg példá
ul az angolban ez a szám 4 %, addig a magyarban 68 %. Kedvező változásról tanúskodik egy má
sik tanulmány is, amelynek szerzője Benkő Loránd nyelvész akadémikus.43 Ezt olvashatjuk nála:,, 
A magyar nyelv nemcsak mai voltában, de már honfoglaláskori állapotában is egyike azoknak a 
legrégibb idők óta önálló európai nyelveknek, melyek máig fennmaradtak.” „Olyasféle ,európai 
ősnyelv, mint mondjuk az örmény vagy az albán!” „A magyar-török kétnyelviségi teória kizárha
tó.” Ha az ún. törökös szavainkhoz hozzávesszük még a személyneveinket is,44 még inkább igazat 
kell adnunk Sára Péternek, hogy a magyar és a török nyelvnek közös kell legyen a forrásvidéke.45 46 
Ugyanő állapítja meg, hogy a törökös szavaink száma nem 200, 300 vagy 500, hanem kettőezer!“ 
és ezek a szavak nem átvétel útján jutottak nyelvünkbe, hanem közös eredetűek.” A nagy titok, azt 
hiszem abban rejlik, hogy még a nagyon távoli időben dél-keleti irányból érkezett előtörőknek 
mondható népek keveredtek a magyarral, a szabírral és az ugorokkkal. „A két nép nyelve ekkori-

39 Róna-Tas id.mű 54.
40 Hunfalvy Pál, Magyar nyelvtudományi mozgalmak. Új Magyar Múzeum 4 (1854) 163., 338., 342. -  uő. A török, ma

gyar és finn szók egybehasonlttása. Új Magyar Múzeum 5 (1855) 235.
41 Bakay Kornél, Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Szombathely, Tikett. 1994. és 2.kiadás 1997.
42 Kollányi Károly, A Kárpát-medence Európában. -  vö. Fejér Tibor, A magyar nyelv eredete. Ez a Hét 3 (1996) 22. szám 

22-23.0.
43 Benkő Loránd, A honfoglaló magyarság nyelvi viszonyai és ami ezekből következik. In: Honfoglalás és nyelvészet. Bu

dapest, Balassi 1997, 163-176.
44 Pais Dezső, Die altungarische Personennamen. Ungarische Jahrbücher 3 (1923) 235-249. -  Gombocz Zoltán, Árpádkori 

török személyneveink. Magyar Nyelv 10 (1914) 241-249., 293-301., 327-342.
45 Sára Péter, A magyar nyelv eredetéről másképpen. Magyar-török rokon szavak, szókapcsolatok. Budapest, Arculat Bt. 

1994,5.
46 Sára Péter, A magyar-török rokonságról. Budapest, Püski. 1995. -  uő. A magyar nyelv titokzatos forrásánál. Budapest, 

Szenczi Molnár Társaság. 1996.
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ban még nem állhatott nagyon távol egymástól... a magyarok és a törökök akkor még értették egy
más nyelvét.” Tehát nem ettől vagy amattól a török néptől vettünt át jövevényszavakat! Ezt kiváló
an megérezte Gombocz Zoltán már hetven esztendővel ezelőtt:,, Azokat a nyelveket, amelyekből e 
jövevényszavak valók, egykorú és terjedelmesebb nyelvemlékekből nem ismerjük!”47 Ugyanakkor 
az ún. török jövevényszavak a magyarság minden részlegében, nyelvjárásában a teljesen egységes 
alapszókincs tartozékai voltak már az ómagyarban is.48

Ezek után joggal merülhet fel a kérdés: tükröződik-e s ha igen, mi módon a török (türk) hatás a 
régészeti emlékanyagban? Jogos-e arra gondolni, hogy a Kr.sz. utáni VI-VIII. században közvetlen 
etnikai és kulturális befolyás érvényesült? Igen, megalapozott ez a feltételezés, mert van olyan te
rület, mégpedig Közép-Ázsiában, ahol egymás mellett élhetett e két kultúra. Megnehezíti egyelőre 
a tisztánlátást az, hogy viszonylag kis számú a feltárt régészeti anyag, egész Ázsiában alig haladja 
meg a sírok száma a másfélszázat,49 ugyanakkor a keltezés is nehéz, mert kevés korhatározó lelet 
van a sírokban (kínai pénzek, kínai tükrök). Zavaró, hogy a türkök között dívott a halotthamvasztás 
is, amelyet sem az avarok, sem a magyarok nem ismertek. Túlnyomó részt csontvázasán temetkez
tek, köves kurgánok alá helyezve halottaikat. Kizárólag teljes lovat tettek a sírokba. Az Altáji és a 
mongóliai türk vezéri temetkezések közül a legfontosabb Kudürge,50 amelyet egy kínai érme is kel
tez (575-577), és az Orchon melletti un. Kül (vagy Köl) tegin -  sír. A kudürgei temetkezés azért is 
híres, mert a kőpakolásos kurgán tetején egy kőszobor állt, egyik oldalán egy férfiportrét ábrázol
va, a másikon pedig egy un. hódolási jelenetet mutatva be. A kámennaja baba-к kérdését külön is 
meg kell vizsgálnunk. Magáról a szokásról a kínai források számolnak be. A 636-ban íródott Szuj- 
su és a 659-el záródó Bej-si pontosan leírja, hogy a türkök a halott sírjánál egy építményt készíte
nek és ennek a tetejére állítják az elhunyt képmását kőbe faragva. (Ezt a kő szobrot törökül balbal
nak nevezik.51 ) Az alapos vizsgálat két okból is szükséges. Egyrészt ez az emlékfajta megvan a szkí
ta kortól egészen a XII-XIV. századik, másrészt a Kárpát-medencében hiteles körülmények között 
eddig sírszobor nem került elő.52 (Bulgáriában viszont igen.) A Kül tegin sír 1958-ban egy cseh
szlovák-mongol régészet expedíció ásatásán került elő (L.Jisl ásatta ki, azonban 1960-ban csak 
egy rövid előzetes jelentést tudott elkészíteni, mert váratlanul elhunyt.) A világhírű Kül tegin em
lékoszlopot 732-ben állította fel Jollug tegin, Kül tegin unokaöccse. A felirat szerint még Bilge 
kagán kért építőmestereket a kínai császártól,akik azután felépítették a szentélyt, amelynek négy 
falára Kül tegin életéből harci jeleneteket festettek. A feliratos kőoszlop egyenesen állt a sírgödröt 
körülvevő 67 x 28 m-es terület közepén. A sírt 3 km hosszúságban felállított 169 kőoszlop övezte. 
A kínai források elmondják, hogy minden kőoszlop egy-egy megölt ellenséget jelképez. A 2 m 
mélyen fekvő négyszögletes sír keleti oldalán volt a bejárat, vízelvezető árkok mellett. Maga a 
templom, egy 1 3 x 1 3  m-es szentély maradványaira ott bukkantak rá, ahol a térség középpontja 
volt. A sírkápolnát türk és kínai mesterek készítették. A kitéglázott sírépítményben 16 faoszlop 
maradványát lelték, valamint kiégett agyag sárkányfejeket és két fej nélküli szobrot:Kül teginét és 
a feleségét. Itt hevert még két kőkatona kőfigurája is. A templom előtt három áldozati gödör került 
elő, edénybe helyezett étel és italmaradványokkal. Az egyik gödörben feküdt Kül tegin márvány- 
szobrának feje, ketté törve. A szándékos törést a sírépítmény feldúlói: vagy az újgúrok vagy a kir

47 Gombocz 1907, 395.
48 Benkő id.mű 174.
49 Bálint Csanád, Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und Donau vom 6. bis zum 10. Jahrhundert. 

Hrsg. Falko Daim. Wien-Köln, Böhlau. 1989, 241.
50 A.A.Gavrilova 1965.
51 L.P.Küszlaszov 1964, 27-28.
52 Zajti Ferenc, Magyar évezredek. (Skytha-hun-magyar faji azonosság.) Budapest, 1939, 26: Kunszentmiklósról említ 

egy példányt. E kérdést tárgyalja: Fodor István, A sírszobrok kérdéséhez. Folia Archaeologica 21 (1970) 113-114.
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gizek okozták. A sír bejárata mellett találtak egy 225 cm hosszú márvány teknősbéka szobrot. Más 
síremléket, sajnos, nem volt. Mind a teknősbéka-szobor készítése, mind az, hogy az elhunyt ural
kodónak a tetteit írásban is megörökítik, kínai szokás.

A sírszobrok állításának szokása ismert a szkíta korban (Kr.sz. előtti VII.századtól) és megta
láljuk a Kr.sz. utáni XIII-XIV. században is, amint erről Rubruquis és Plano Carpini is beszá
molt.53 Vannak bizonyos ismertetőjelek, amelyek segítségével osztályozhatók a kőszobrok. Általá
nos szabálynak tekinthető, hogy minél életszerűbb az ábrázolás és minél inkább a teljes emberi 
alakot mutatja, annál fiatalabb, annál későbbi.54 Lényegében három csoportot különböztetünk meg. 
Az ótörök emléket, az un. besenyő vagy polovec csoportot és végül a kun szobrokat. Kazahsztán
ban eddig 238 kőszobor került elő, ebből az első csoportba tartozott 95 db, a másodikba 54, s a har
madikba 89 db.55 De osztályozási szempont az is, hogy a kőszobrok, a kamennaja baba-к álló vagy 
ülő alakot ábrázolnak-e?56 57 Sokszor türk rovásírással készített feliratok olvashatók a szobrokon. Az 
egyik legnevezetesebb a Minuszinszki medencében került elő még a XVIII. században s ennek 
szövege a következő: „Én, Jezgene, Kara kán belső embere, bégje, életemből 26 évet éltem. Mint 
vezér haltam meg a türk államban.” A mongóliai Aszhetében talált síremléken pedig ez a szövet 
állt:„Tekesának, Kül tudun öccsének emlékműve..tiszteletének napján véstük ki. Azganaz férje jól 
megépítette. Mert mi nem tudunk ott lenni Altun Tamgan tárkány temetésén. Két fia maradt: Tor- 
gul és Jelgek, ti a sertés évében haltatok meg. Eltávozásotok miatt szomorúak vagyunk...”37

Őstörténetünk kulcskérdése a türk-kérdés és nemcsak azért, mert nyelvünk török rokonságot 
mutat, hanem azért is, mert a hungarus nevünk az onogurok nevéből ered.58

202. kép: A donyeci múzeum kőszobrai. (Csemyenkó 1968, 18., 4. kép)

53 Magyarul közzé téve: Napkelet felfedezése. Julianus, Plano Carpini és Rubruk útijelentései. Közreadja: Györffy 
György. Budapest, Gondolat. 1965.

54 A. A. Csarikov 1979, 179-190.
55 A. A. Csarikov 1986, 87-102.
56 A. A. Csarikov 1989, 184-192.
57 L. P. Küzlaszov 1964, 34.
58 Harmatta János, Bakath, az unnugorok városa. Antik tanulmányok 34 (1989/90) 163-165. -  U6. Az onogur vándorlás. 

Magyar Nyelv 88 (1992) 257-272.
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204. kép: Kudirge, 16. sír és a kő sírszobor ábrázolásai. (Gavrilova 1965, VI. tábla)
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205/a. kép: Feliratos sírkő Mongóliából. (Küzlaszov 1964, 33., 1. kép)
205/b. kép: Feliratos sírkőZnámenyki faluból (Hákászia). (Küzlaszov 1964, 34., 2. kép)
205/c. kép: A sírszobrok serlegeinek és csészéinek típustáblázata. (Csárikov 1979, 185., 5. kép)
205/d. kép: Türk sírszobrok (Ak-tal-bazsi). (Küzlaszov 1964, 36., 3. kép és Fedorov-Davidov 1976, 91., 63. kép) 
205/e. kép: Sírszobor Szüntaszból.
205/f. kép: Sírszobor Csujból és Ulutauszból.
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Közép-Ázsia gazdag országa: Szogdia

Már a türkök első szereplése a nyugati forrásokban összekapcsolódott a szogdokkal, hiszen -  
amint láttuk -  az 567. évi bizánci követséget a szogd kereskedő, Maniach' vezette, aki a nagy türk 
kán, Istemi kagán legfőbb bizalmi embere volt. Szogdianaról azonban szó esett Baktria, a párthus 
és a kusán birodalom kapcsán is. Most alaposabban meg kell ismerkednünk a szogdokkal, mivel a 
Kr.sz. előtti évszázadoktól a Kr.sz. utáni 751-ig, tehát közel egy évezreden át, ők tartották a 
kezükben a kelet-nyugati kereskedelmet, hatalmas piacokat létesítettek, városaik pedig mind 
nagyságukkal, mind szépségükkel elkápráztatták az utazókat. Számunkra még külön is sokat mond 
a szogdok városi kultúrája, mert ellensúlyozza és kiegészíti azt a -  kétségtelenül egyoldalú s ezért 
torz -  képet, amelyet egyes források a türkök vad nomadizmusáról rajzoltak, holott a szogdok 
földjét a türkök már a VI. század végétől fennhatóságuk alatt tartottak. Mindezek alapján igen 
különösnek lehet mondani, hogy a magyar őstörténettel foglalkozó szakirodalom szinte egyáltalán 
nem foglalkozik Közép-Azsiával.1 2 Annak idején, 140 esztendővel ezelőtt, amikor Vámbéry 
Ármin útnak indult (1857. április), Körösi Csorna Sándor nyomdokain kívánt járni,3 és tudatosan 
törekedett a türk-magyar rokonság feltárásra, mondván a magyar nyelvnek két-harmadrésze 
tisztán török.4 Ma már természetesen nemcsak a nyelvi rokonság kapcsán vizsgáljuk Közép-Ázsia 
területét, hanem a teljes szellemi és anyagi kultúra vonatkozásában. Ezért felettébb különös, hogy 
Közép-Ázsia történeti és régészeti emlékei a magyar szakmunkákban alig-alig szerepelnek.5 1925-

1 Neve annyit jelent, mint Máni testvére.
2 Jellemzőnek tartható, hogy a magyar történelemtudomány egyik legfontosabb szaklapjában, a Századokban 1945 és 1997 

között mindösszesen hét tanulmány érinti (!) a Kaukázus-vidékét, Indiát és Közép-Ázsiát: 1973/1, 1978/1, 1986/1, 
1991/1-2, 1994/2 és 1996/4. számokban.

3 Vámbéry Ármin búcsúszava az Akadémiához, 1861. július 29, midőn a keletre visszakészüle. Magyar Akadémiai Értesí
tő. A nyelv- és széptudományi osztály közlönye. Szerkeszti: Toldy Ferenc. 2 (1861/62) 107-117.

4 Vámbéry Ármin, A magyarok eredete és a finnugor nyelvészet. I. Válaszom Huníalvy Pál bírálati megjegyzéseire. Bu- 
dapet, MTA. 1884,18.

5 Erdélyi István, Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1982. A 250 oldalas mo
nográfiában például Pendzsikent és Varahsa alig féltucatszor említődik. (48.,63.,173. és 88. tábla). Még rosszabb a hely
zet Bálint Csanád, Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai. (Régészeti tanulmányok). Magyar Őstörténeti Könyvtár 8. 
Szerkeszti: Zimonyi István. Szeged, 1995.C. munkája esetében. Mindkét szerző hangsúlyozottan Keletről kíván értekezni, 
mégsem tartja szükségesnek Közép-Ázsia tárgyalását. Bálint 320 oldalas munkájában Pendzsikent például mindösszesen 
egyetlen egyszer fordul elő. (264.oldal), akkor is elutasítóan. Ugyanakkor a szerző nem győzi bírálni például Fettich 
Nándort (154.oldal), aki a belső-ázsiai hatásokat fontosnak tartotta. Távolság-adatokra próbál hivatkozni, mondván 
„messze” vannak az egyes területek egymástól (252. oldal). Mind Erdélyi István, mind Bálint Csanád annak a szószólója, 
hogy az avarok kultúrája a Kárpát-medencében alakult ki.
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ben jelent meg Albert von Le Coq munkája,6 aki ugyan „igénytelen képeskönyvnek” -  nevezi mű
vét, de egyáltalán nem az, hiszen -  a magyar Stein Aurél nyomdokai járva -  ő hívta fel először a 
figyelmet Közép-Ázsia rendkívül nagy szerepére. Más kérdés az, hogy Le Coq az egész keleti kul
túra fő értékeit a hellenizmustól eredezteti, még Kína saját kultúráját is kétségbe vonva. A Nyugat 
vagy Kelet nagy kérdés fontosságát érzi, hangoztatva: „ több keleti kultúrkincs vándorolt nyugatra, 
mint fordítva.”7

Kik voltak hát a szogdok? Szogdiát már a szkíták korában említi az Aveszta Szugda vagy 
Szuhda néven, a perzsa ékírások pedig Szuguda alakban. Hogy maga a szogd szó valójában mit je
lent, ma sem tudjuk. Többen a szug = égni igéből próbálják magyarázni s e szerint a szogd „ tisztí
tó tüzet” jelentene.8 A szogdoknak saját folyóírásuk volt már Kr.születése táján (az arameus abc 
betűivel!) s igen jelentős volt a pénzverésük is (több, mint 2500 érme került elő eddig!,9) így maga 
a használt és írott nyelv hovatartozása nem kétséges: az iráni nyelvcsaládba tartozott.10 11Nagy jelen
tőségű felfedezés volt 1932-ben, amikor a Mug hegységben, egy barlangban kosárba rejtve rátalált 
egy pásztor 97 db papírra és fára írt szogd, türk és kínai nyelvű dokumentumra, amely az arabok 
elől a hegyekbe menekülő Devastics (708-722) szogd dihkán (dehkán=főnök, fejedelem, nagybir
tokos) levéltára volt." Már a III. századtól ismertek szogd nyelven írt manicheus, buddhista és ke
resztény szövegek. Érdekességként megemlítem, hogy amíg az arabok úgy kezdték a levelei- 
ket:„Allah nevében”, a szogd királyok így: „Isten nevében”. Ugyanakkor az is tény, hogy a szogd- 
ból fejlődött ki az újgúr és a mongol, sőt a mandzsú írás is. Szogdia Közép-Ázsia legjelentősebb és 
leghatalmasabb állama volt, vezető rétege minden bizonnyal a kínaiak által jüe-csiknek nevezett 
kusánok (később: heftaliták12 13) közül kerültek ki az I-VI. században, majd amikor a türkök 563 és 
567 között megverték a heftalitákat, a türkök fennhatósága alá kerültek. Ez az állapot a VIII. szá
zad elejéig tartott, amikor is a rendkívül harcias arabok hódításai szolgasorba süllyesztették Szog
dia lakóit is. Közép-Ázsia és egész őstörténetünk szempontjából alapvető volna az arab források 
megismerése, amelyeknek lényegében semmiféle magyar fordítása nem létezik, sőt a régi forráski
adások tudományos nagykönyvtárakban is alig hozzáférhetők. A legfontosabb Abu Dzsafar Mo
hammed ibn Dzsair at-Tabari (839-92315), aki 11 kötetes művet írt!14 Igen sok adatot tartalmaz Ba- 
ladzúri-Belazuri (meghalt 892-ben) „ A győzelem könyve” c. műve15, valamint Ibn al Aszir (1160-

6 Albert von Le Coq, Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-Asiens. Berlin, Dietrich Reimer. 1925. Reprint 
kiadása Graz-Austria, Akademische Druck- und Verlaganstalt. 1977.

7 „..scheinen doch mehr Kulturgüter des Orients dem Westen zugeführt worden zu sein als umgekehrt.” Id.mű 6.
8 L. I. Albaum 1975, 5. -  Sz. K. Kabanov 1981, 114. -  K. M. Bajpakov-L. B. Erzakovics 1971, 50.
9 Különösen figyelemre méltók az éremképek, mivel a VI-VII. századi szogd pénzeken, amelyek egyébként az Urál vidé

kén kerültek elő, a diadémos koronákról pendiliumok csüngenek alá, éppen úgy, mint a magyar Szent Koronán. Vö. 
Hans Wilhelm Haussig, Archäologie und Kunst der Seidenstrasse. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt. 
1992, 299. -  A. G. Guljámov 1976, 21-28. -  E. A. Davidovics 1979, 70-88.

10 A. M. Belenizki-D. W. Belous, Mittelasinen Kunst der Sogden. Leipzig, Seemann. 1980, 7. B.Brentjes előszava. Az más 
kérdés, hogy Brentjes egy családba sorolja a szkítával és a szakával !

11 O.I.Szmirnova 1970, 14.
12 Czeglédy Károly, Heftaliták, hunok, avarok, onogurok. Magyar Nyelv 50 (1954) 142-143.
13 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1/2. Szerkesztették: Hajdú Péter - Kristó Gyula - Róna-Tas And

rás. József Attila Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar. Budapest, Tankönyvkiadó. 1976, 233.
14 Annales, quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari M J. de Goeje. Lugduni Batavorum 1879-1901.1- 

XIII. kötet / egy kötet glosszárium és egy kötet mutató-regiszter/. -  Theodor Nöldecke, Geschichte der Perser und Ara
ber zur Zeit der Sasaniden. Aus der arabischen Chronik des Tabari übersetzt und mit ausführliche Erklärungen und 
Ergänzungen Versehen. Leiden 1874. -  H. Zotenberg, Chronique de Abou-Djafar-Mohammed-den-Djarir-ben Yezid 
Tabari (traduite sur la version persane d'Abou-Ali Mohammed Bel ami). Paris, 1867-1874.1-IV.

15 Liber expugnationis regionum, auctore imamo Ahmed ibn Jahja ibn Djabir al-Belasori. Ed.M.J. de Goeje. Lugduni Ba
tavorum, 1863-1866.
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1234) Történelem tökéletessége c. munkája.16 Ezen kívül természetesen a nálunk is -  legalább név 
szerint -  ismert többi arab szerző: Isztakhri, Ibn Haukál, Mukaddaszi, Ibn Kordádbeh, Ibn Battuta, 
etc. A forrásokból is nyilvánvaló, hogy a kereskedelmet mindvégig a szogdok tartották a kezük
ben.'7 Szogdia északnyugati szomszédja Korezm volt, a déli Baktria, a keleti Fergána, a délnyugati 
előbb a párthus birodalom, majd a Kr. sz. utáni III. századtól a szászánida Perzsia. A fennmaradt igen 
értékes és nagyszámú, sok színben pompázó falfestmény ábrázolásai alapján, ezek a kékszemű, 
szőke és rőtvörös hajú egyének teljes mértékben europidok (tochárok?) voltak, míg a türk alakok 
között enyhén mongoloid vonású arcokat is felfedezhetünk. Szogdia lényegében a Zeravsán és a 
Kaskadárja folyók völgyében húzódó oázis térségét foglalja el, lényegében két részre osztva: az 
egyik a szamarkandi Szogdia, a másik a bucharai Szogdia. Már Nagy Sándor korában (i. e. IV. szá
zad) ismerték Baktriát és Szogdiát, a görögök Nautaka-nak, illetve Kszappia-nak hívták. Később 
(III-V.század) Kés és Nahseb volt a nevük. Az igazi főváros Szamarkand, az ókori Marakonda 
volt, amely az ókori Afraszijáb erődítmény területén állt. Afraszijáb szerepel Abulkászin Manszúr 
Firdauszi híres Sahnamé-jában (A királyok könyve),18 valójában azonban nemcsak Irán ősellensé
gének Túrán királyának neve volt Afraszijáb, hanem a Szijáb csatornának is, amely az éltető vizet 
adta Szamarkandnak. A város területe 219 hektár volt. Ibn Battuta 1333-ben így írt róla: „Szamar
kand városába utaztam, ez a világ egyik legnagyobb, legkedvesebb és leghibátlanabb szépségű vá
rosa. A Kaszarin nevű folyó partján épült, amelyen vízemelő kerekek vannak a kertek öntözésére. 
Itt szokott a vidék népe összegyűlni a délutáni ima után egy kis sétára és felüdülésre. Kőpadok és 
székek is vannak itt, ezeken üldögélnek. A part mentén hatalmas paloták és épületek hirdették fen
nen Szamarkand lakosainak szellemi nagyságát. Ám a legtöbb épület elpusztult, a városnak is 
nagy része rom, nincs is fala, sem kapui. A beljesében azonban kertek pompáznak.”19 A szogdiai 
városokat Dzsingisz kán pusztította el.20 Az afraszijábi erődítmény régészeti kutatása már 1875- 
ben megindult, a legjelentősebb ásatásokat azonban az 1940-es években, majd 1958-1965 és 1965- 
1971 között végezték, elsősorban A. I. Tyerenózskin, G. V. Siskin és L. I. Albaum vezetésével. A 
kutatások ma is folynak. Az afraszijábi erődített várost négy fal vette körül s ezek a védművek 
időrendi különbségeket is jelentenek. A legkorábbi a citadellát is oltalmazó falgyűrű, 20-25 méte
renként megépített bástyákkal és két kapuval. A második és harmadik falgyűrű jelentős terület-bő
vülés után épült, míg a negyediket már az arab hódítás után építették meg, bástyák nélkül, három 
kapuval. A falmagasság elérte a 25-30 métert! Az erődítmény védfalainak szélessége 7,5 méter 
volt. Az építőanyag itt is elsősorban szárított vályogtégla volt. A város első erődítménye már a Kr. 
sz. előtti III. évszázadban elkészült, később sok évszázad múlva (VI-VII.században) újabb védmű- 
veket raktak ugyancsak szárított vályogtéglából. Igen ősi a gondosan kiépített öntöző csatorna- 
rendszer is. Az erődítmény (gorogyiscse) falain kívül kőpakolásos kurgán sírok százai sorakoznak. 
A temetkezéseknek azonban volt egy másik fajtája is, a zoroasztrianus tanításoknak és Mani tanai
nak megfelelő formák. írott forrásokból tudjuk, hogy Szamarkandban a városon kívül volt egy kü
lönleges kutya-telep, ahol holttestekről a kutyákkal leetették a húst, majd a csontmaradványokat

16 Chronicon quod perfectissimum inscribitur. Ed. C. I. Tomberg. Lugduni Batavorum. I-XIII. 1863-1876.
17 Luce Boulnois, A Selyemút. Fordította: Litván György. Budapest, Kossuth. 1972, 111.
18 Firdauszi, Királyok Könyve (Sahname). Fordította: Devecseri Gábor. A világirodalom klasszikusai. Budapest, Európa. 

1959, 309. - A.M.Firdauszi, Királyok Könyve (Sahname). Budapest, Magyar Helikon. 1975, 182-183, 353.
19 Ibn Battuta zarándokolása és vándorlásai. Fordította: Boga István és Prileszky Csilla. Világjárók. Klasszikus útleírások 

V. Budapest, Gondolat. 1964, 212.
20 Érdekes összehasonlításokat tehetünk, ha elolvassuk Vámbéry Ármin idézett munkáit és Újíalvy Károly utazása Paristól 

Samarkandig. A Fergánah, Kuldzsa és Nyugat-Szibéria. Egy párizsi nő úti élményei. Irta: Újfalvy-Bourdon Mária. 
Budapest, Révai 1885, 252-329.
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díszes osszáriumokba helyezték.21 A kerámia osszáriumok díszítményei fényt vetnek a hitviláguk
ra. Az egyiken baltás-csákányos fejedelem látható, Nap és Hold szimbólummal (a lelőhely Bija- 
Najman22), a másikon királyalakokat látunk23 ugyanilyen jelképekkel. A Nap és Hold-Isten ábrázo
lásának igen szép példája a spanyolországi Burgasz melletti Kvitanilas de la Vinas-i boltív támfa
lának két ábrázolása.24 Az afraszijábi erődítményen belül 26 régészeti objektumot tártak fel. Magá
ban a palotában 30 helyiség volt s a falakat mindenütt élénk színű festmények borították. Szeren
csére az álló falak megmaradtak 2-3 méter magasságig. A palota központi terme, a 11 x 11 méteres 
trónterem volt. Ennek az 1. számú helyiségnek a nyugati falán látható figurák: türk követek és 
Varhumán szogd fejedelem kísérete. A déli falon női lovasok (az egyiknek a kezében szogd mon
datszalag, rajta:„közelálló, bizalmas úrhölgynek”, más szóval: belső udvarhölgynek) és tevén ülő 
férfiak láthatók, illetve arcukat lepellel eltakaró figurák, valamint a nagykövet lovon, teljes dísz
ben. Mind a tevén ülők, mind a követség vezetőjének a kezében arany rúd látszik. Az északi falon 
kelet-turkesztáni előkelő lovasok láthatók, akik vadásznak, íjjal és lándzsával. Arcukon enyhe 
mongoloid vonások is fellelhetők.

Szogdia négy legfontosabb városa, illetve erődítménye volt: Afraszijáb, Pendzsikent, Kafír-ka- 
la és Varaksa. Ezen kívül természetesen számos más vár, erősség és város létezett Közép-Ázsiá- 
ban, azaz Korezmben, Tokharisztánban, Fergánában, a Csú völgyében (Csács vagy Sás, azaz Tas- 
kend vagy Taskent25), Szogdiában és Baktriában (Mérv, Khoszróv-kal, Berkut-kala, Kujuk-kala, 
Tok-kala, Hajabad, Ak-Besim, Dzsangaltepa, Aultepa26 etc.).

Mind között a legnevezetesebb és a régészeti ásatásoknak köszönhetően a legjobban is- 
mert:Pendzsikent. Az ősi Pendzsikent négy részből állt: a fellegvár (a citadella, közepén a torony- 
várral vagy lakótoronnyal/donzson/ és a palotával), a falakkal védett város (a sahrisztán, e kettő 
együttes területe 15 hektár volt), az elővárosok és a nekropol. A várost derékszögű utcahálózat 
mentén húzódó lakóház-negyedek alkották, köztük sorakoztak a különböző műhelyek és boltok. A 
szogd kézműiparosok világhírűek voltak három dologban: az üveggyártásban (ők tanították meg 
428-ban a kínaiakat is a különleges technikával fújt üvegedények készítésére27), a textilkészítés
ben28 és az ezüstművességben (jelentős arany, ezüst és vas bányáik voltak.29 A szogd kereskedők 
elsősorban ezeket a termékeket árulták, de nagyban űzték a ló- és a kínai selyem-kereskedelmet is. 
Pendzsikent városában két templomot is feltártak. Ezekben oltárok is voltak és gyönyörű falfestmé
nyek. Az egyik legnevezetesebb az un. királyt gyászolók képsora a II. templomból. Maga a felleg
vár két részre tagolódott, egy belső és egy külső részre. A 2000 négyzetméteres belső részben állt a 
lakótorony (romos falai 10 m magasságig megvannak). A palota igen súlyosan megrongálódott az 
arab ostrom utáni tűzvészben, így az egykori igen gazdag falfestményekből, reliefekből és fafara

21 P. H. Szulejmánov-M. M. Iszhákov-S. Sz. Tashodzsájev 1980, 30.
22 A. A. Belenyickij-B. B. Piotrovszkij 1959, 35.
23 A. A. Belenizki, Kunst der Sogden. Leipzig 1980, 143.
24 A. A. Belenyickij-B. B. Piotrovszkij 1959, 63-64.
25 G. V. Siskina 1979. és Ja.G.Guljamov 1976.
26 Sz. K. Kabanov 1981, 8-37., 38-58.
27 Világtörténet tíz kötetben. III. kötet. Szerkesztették: N.A.Szidorova - N.I.Konrád - I.P.Petrusevszkij - L.V.Cserepnyin. 

Budapest, Kossuth. 1963 126-127.
28 A. A. Ieruszalimszkája 1972, 5-56. A szogd textilek eljutottak, nyilván nagyrészt az avarok és a magyarok jóvoltából, il

letve a frankok rablásai következtében Nyugat-Európába is. Jellemzó régészeti szemléletünkre, hogy például Bálint Csa- 
nád, Die Archäologie der Steppe. Wien-Köln, Böhlau. 1989, 29. oldalon bemutatja ugyan a Mosevája Balka n (Kauká
zus) előkerült szogd kaftánt és kappát, de semmi történeti megjegyzést nem fűz hozzá és persze Szogdiát sem tárgyalja.

29 Boris Marschak, Silberschätze des Orients. Metallkunst des 3-13. Jahrhunderts und ihre Kontinuität. Leipzig, Seemann. 
1986, 240-254. - uó 1972, 61-90.
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gásokból csak töredékek maradtak. Maga a városfal 2,2 m széles volt és alapozás nélkül épült! Ez 
az igen sajátságos építési mód megvan a korai magyar építkezéseknél is, például Somogyváron.30 
A legépebben a város lakóházai maradtak meg.31 Összesen több, mint 50 helyiséget tártak fel. 
Ezekben találtak rá a legszebb falfestményekre is. Ezekben a lakóházakban a Kr. sz. utáni VI-VII. 
században 80-90 nm-es díszes termek voltak -  gondoljunk most arra, hogy a magyarok még, állí
tólag a XIII. században is zömmel földbe ásott 3-4 nm-es putrikban éltek volna ! -  a falakon mű
vészien festett valóságos galériákkal. Jogos arra gondolni, hogy Szogdiában (is) festőiskolák mű
ködtek. Ugyanakkor rendkívül szépen faragott fa oszlopok és falmeződíszek is megmaradtak hét 
helyiségben.

Atilla nyári palotája kapcsán már volt erről szó. Nem Rómától és Bizánctól tanulták a húnok és 
az avarok ezt a művészetet, hanem Közép-Ázsiából hozták magukkal. A lakóházakban megmaradt 
falfestmények és reliefek azt bizonyítják, hogy ennek az ábrázoló művészetnek az egyik gyökere 
India volt (Pancsatantra). Különösen érdekesek a III.objektum ábrázolásai.32 Itt páncélos lovagok, 
áldozati oltárok, könnyű lovasok figurái láthatók, istennők, démonok és egyéb lények között. A
VI. objektum33 6,8 x 6,7 m-es fogadó termében lévő jelenetek különösen érdekesek. Hárfán játszó 
hölgy, páncélos vitézek a déli falon, az északi falon viszont nap és hold-koronás király, mellette 
baldachin alatt lakomázó előkelőségek. Nem mindegyik jelenet értelme világos. A XXII. objektum 
1 .sz. helyiségében a nyugati és az északi oldalon egy vár előtt lezajló harci jelenetet látunk, amely 
párbajnak tűnik. A pendzsikenti ábrázolások szinte kimeríthetetlen forrásai a VI-VIII. századi 
művelődés- és kultúrtörténetnek.

A 4-5000 lakosú Pendzsikenttől északnyugatra állt a bucharai kormányzó varakhsai vára és pa
lotája. A citadellától nyugatra emelkedett a palota, amely már állt az V. században. Három hatal
mas díszterme volt: a 17 x 11 m-es Keleti terem, a 12 x 8,5 m-es Vörös terem és a 7,2 x 6,6 m-es 
Nyugati terem. Ezek falát reliefek és figurális stukkók díszítették: a hárfázó zenésznők Buddha kí
sérői (Bodhisattvas) és a már megismert Gandhara-művészet termékei.34 35 A falakon monumentális 
falfestmények voltak. A Keleti teremben például szárnyas tevéket mintázó talpakon álló trónuson 
ül a fejedelem és fogadja az elébe járulókat. A másik falon nehézfegyverzetű lovagok csatajelenete 
látszik. A Vörös teremben elefánton ülő előkelők vadászatát ábrázolták, számos állattal: leopár
dok, tigrisek és fantaztikus állatok.33 A palota belső udvarát (30 x 9 m) letéglázták. Mind Pendzsi- 
kentben, mind a többi városban külön helyen létesítettek temetőket (nekropolok), sírépítmények
kel, sírkamrákkal, bennük szarkofágok vagy osszáriumok az elhunyt csontjai számára.

Szogdia emlékeit áttekintve láthatjuk, hogy -  a korábban megismert korezmi, baktriai, kusán 
és párthus anyagokkal együtt -  egy hatalmas közép-ázsiai s részben innen kisugárzó belső-ázsiai 
kultúra maradványairól van szó. A kapcsolatok mélyek és kölcsönösek. Pedzsikent és Afraszijáb 
esetében például tetten érhető, hogy egyazon művészeti iskola tagjai és mesterei dolgoztak itt és 
ott, ugyanakkor számos részlet utal arra, jelentős szerepe volt az indiai művészetnek is, elsősorban 
a kusán birodalmon keresztül. (Innen származnak az elefánton vadászó képtipusok is.) De elvi
tathatatlan, hogy a hellenisztikus időszak görög hatásai is meghatározóak.36 A szászánida Irán igen 
jelentős befolyásáról a későbbiekben lesz szó. Vizsgálat tárgya Tibet szerepe. Felmerül a kérdés: a

30 Bakay Kornél, Feltárul a múlt? A múlt jövője. Budapest, Múzsák. 1989, 270-275.
31 A. M. Belenyickij-I. B. Bentovics-O. G. Bolsakov 1973, 23-38. Sok alaprajzot is közölnek.
32 A. M. Belenizki, Kunst der Sogden. Leipzig, Seemann. 1980, 54-78.
33 A. B. Belenyickij -B. B. Piotrovszkij 1959, H-XXV.tábla.
34 H. W. Haussig id.mű 198.
35 Belenyickij-Bentovics-Bolsakov 1973, 121.
36 A. M. Belenizki, Kunst der Sogden.Leipzig, 1980. 219 skk.
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magyar őstörténet szempontjából mi az igazi jelentősége Közép-Ázsia rendkívül fejlett kultúrájá
nak és népességének? Nyilvánvalóan nem az, hogy az iráni nyelvű szogdok rokonaink volnának. 
Ám ha abból indulunk ki, amint tettük ezt eddigi vizsgálódásaink során több ízben is, hogy a ma
gyarság ősi szállásterülete a Kr.sz. előtti időktől a Kr.sz. utáni VII. század végéig a Kászpi-tenger 
északi, keleti és délkeleti területein volt, akkor nyomban rendkívül jelentőssé válik mindaz, amit 
Közép- és Belső-Ázsia területének őstörténetéről eddig megismerhettünk. Szogdia története igen 
fontos adatokat szolgáltat arra nézve is, hogy mikor és miért hagyták el őseleink ezt a földet?

Az egyetemes köztörténetből ismert, hogy a Kr. sz. utáni VII. században az arabok rendkívül 
nagy katonai erővel hódították meg az ókori Kelet legnagyobb részét (Szíriát, Palesztinát, Per
zsiát), így 630 táján a hódító arabok csapatai betörtek Közép-Ázsiába is. 673-ban már ostrom alá 
vették Szamarkandot és birtokukban tartották Khoraszánt.37 A magyar őstörténetkutatás ugyan 
„számol” az arab hatásokkal, azonban ezt sajátosan teszi: „A magyarság története során nagyszá
mú arab nyelvű csoporttal nem érintkezett, de az arab kalifátussal kultúrális és gazdasági kapcsola
tokat tartott fenn (?!). Mivel a kalifámban az arabokon kívül többek között iráni, török, stb. nyelvű 
népek is éltek, így az arab-magyar kapcsolatokat tágan kell értelmezni (?). A 8.században folyó 
arab-kazár háborúk hatást gyakorolhattak a formálódó (?!) magyarságra. A 9-10.században a kali- 
fátus és Kelet-Európa közti kereskedelembe bizonyára bekapcsolódott a Fekete-tenger közelében 
élő magyarság. A 10. század első felében a Kárpát-medencében talált arab pénzek is a keleti keres
kedelemből származnak. A 9-13. századi magyar történet fontos eseményeiről a mohamedán forrá
sok is megemlékeznek, amelyek többsége arab nyelven íródott. Kisebb mohamedán csoportok már 
a honfoglalás előtt kerülhettek a magyarság kötelékébe. Általában a csatlakozott kabarok között 
szokták említeni őket, s ezek a többségükben a Szír-Darja környékéről származó, eredetileg iráni 
nyelvű kálizok lehettek.”38 A szegedi egyetem által (jegyzetként) kiadott őstörténeti forrásgyűjte
ményben39 40 felsorolják ugyan az arab forrásokat és a szövegkiadásokat, ám arról nem esik szó, hogy 
ezek források milyen alapvető tényeket tartalmaznak. Olyannyira nem veszik figyelembe, hogy a 
legalapvetőbb arab történeti művek szerzői (at-Tabari, Belazuri, al-Biruni) a Györffy-féle forrás
szemelvénygyűjtemény egyetlen sornyi szöveggel sem idézi,* a Kristó-féle kötet41 hat (!) sornyit 
közöl Tabari 13 kötetnyi anyagából. Pedig O.I.Szmirnova jó negyedszázaddal ezelőtt közzétette a 
minket alapvetően érintő adatok jelentős részét,42 amelyekből kiderül milyen elképesztően hatal
mas anyagi és emberáldozattal járt az arabok inváziója.

Nisza városától az arabok hét millió drachmát követeltek, Mérv városától két millió drachmát, 
valamint töménytelen búzát és zabot, teherhordó állatokat, szöveteket és meg nem nevezett számú 
fiatal rabot és rabnőt. Buchara fejedelemasszonyával, a katunnal (!) 674-ben kötöttek békét az ara
bok s ekkor Zájád fia Ubájdullah követelt: egy millió drachmát, kétezer begyakorolt kiváló bucha- 
rai íjászt, és foglyul ejtett még négyezet bucharait. Szamarkandban hétszázezer drachmát kellett át
adni, valamint a város előkelői közül számos túszt. Koremzben négyszázezer drachmát fizettek.

37 J.Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz. Berlin, 1902. Második, reprint kiadás: Berlin, W. de Gruyter 1960, 
264 skk.

38 Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14.század). Főszerkesztő: Kristó Gyula. Szerkesztette: Engel Pál és Makk Ferenc. 
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1994 53. (Zimonyi István összegzése)

39 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1/2. Szerkesztették: Hajdú Péter-Kristó Gyula-Róna-Tas András. 
Budapest, Tankönyvkiadó. 1976, 211-240.

40 A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. Sajtó alá rendezte: Györffy György. Nem
zeti Könyvtár. Budapest, Gondolat. 1958.

41 A honfoglalás korának írott forrásai. Szerkesztette: Kristó Gyula. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. Szeged, 
1995, 60.

42 O.I.Szmirnova 1970, 257-271.
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Khoraszánban, ahová Muhallabb kíséretével betelepedett, húsz millió feletti (!) drachmát követelt, 
valamint rabokat, lovakat, kikészített bőröket féláron, összesen ötven millió drachma értékben! 
Még súlyosabbá vált a helyzet, amikor a VIII. század elején Kutejba ibn Muszlim vette át a főpa
rancsnokságot, aki a legkegyetlenebb és leggonoszabb arab vezér volt. Különösen fontos a 712- 
ben Szamarkandban kötött megállapodás, helyesebben békediktátum, amely fennmaradt az eredeti 
arab nyelven és perzsa fordításban is. E szerint Szogdia egyszeri alkalommal két millió drachmát 
fizet azonnal, majd évente kétszázezer drachma adót. Egy ezüst drachma 3 gramm súlyú volt, hat- 
százezet drachma tehát hat mázsa ezüstöt jelentett. Pajkand városában 705-706-ban annyi arany és 
ezüst ékszert raboltak össze, hogy az összsúly meghaladta a 150 000 miszkál-t, azaz 637,5 kg-t. A 
tárgyak egyharmada arany isten-szobor volt (212,5 kg súlyban). Kutejba Bucharától újabb évi két
százezer drachmát követelt a kalifa számára és évi tízezer drachmát a khoraszáni emír számára. 
Ezen felül rengeteg takarmányt és tüzelőt. Évszázadokon keresztül kellett töménytelen gabonát 
szállítani az araboknak. Korezm királyától, Csigántól Kutejba százezer rabot követelt és ugyan
ennyi darab szövetet. Kés uralkodójától, Vajk-tól tízezer rabot kívánt. Az arabok követelései telje
síteni kellett a vadállati kegyetlenkedéseik miatt. Kutejba egy ízben négyszázezer foglyot mé- 
szároltatott le egy helyen! Korezmben pedig 704 telén több ezer fogoly meghalt a hideg miatt, mi
vel az arabok elvették a ruháikat és mezítelenül dideregtek. Kezdetben 718 után számos helyen 
fellázadtak az arabok ellen, például Szamarkand fejedelme, Gurak és Pendzsikent fejedelme De- 
vastics, de a felkeléseket rendre leverték. Majd a IX. század dereka után kezd csak megrendülni az 
arab uralom.

Most fel kell tenni két kérdést. Az egyik: honnan volt ennyi vagyoni tartalékuk az ittenieknek? 
A másik: honnan vettek ennyi rabot és rabnőt? Az első kérdésre választ ad a régészeti emlékanyag. 
A másodikra is utalnak a források. Elsősorban a türköket adták át foglyokként és rabokként. Ibn 
Kordádbeh említi, hogy a rabok gúzok (ogúzok) voltak. A Hudud al-Alam is türk rabokról szól. 
Az arabok rendszeresen követeltek ifjú rabokat és szép rabnőket, valamint katonának való kemény 
férfiakat. Az előbbiek zömmel Közép-Ázsiából kerültek ki, az utóbbiak elsősorban a Kaukázus 
vidékéről. Álláspontom szerint őseink éppen az arab hódítások miatt (a rabság elkerülése végett) 
hagyták el ősi földjüket a VII. század harmadik harmadában és vonultak egyrészt északnyugat 
felé, a Volga-vidékére (Magna Hungária), másrészt a Volga deltájához és a Kubán-völgyébe 
(Kazária), harmadrészt pedig a Kaukázus vidékére (szavárd magyarok).43 Nyilván voltak olyan 
népcsoportok is, akik az avarokkal együtt már ekkor eljutottak a Kárpát-medencébe, hiszen a IX. 
század végéig -  s ez éppen a magyar honfoglalás ideje! -  egységes területként kezelendő a keleti 
lovas népek birodalma a Bécsi-medencétől Közép-Ázsiáig.

43 Bakay Kornél, Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Szombathely, Betűvető Kiadó. 1997. 2. kiadás.
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214. kép: A szogdiai lelőhelyek térképe. (Belenizki 1980, 8.)

215. kép: A varahsai palota, rekonstrukció. (Belenizki 1980, 227.)
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221. kép: Afrasziáb, nyugati falfestményei. (Albaum 1975, 25., 7. kép)

222. kép: Egy osszárium reliefdíszítményei. (Belenizki 1980, 143.)
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223. kép: Selyem-minták (Mosevaja Balka és Lüttlich). (Ieruszalimszkája 1972, 14., 5. kép)
224. kép: Szogdselyem Haszautból. (Ieruszalimszkája 1972, 29., 16. kép)

225. kép: Szarvasos és he
gyikecskés szogd 
selymek Hasza
utból, Li-ből és 
D unhuanból. 
(Ieruszalimszká- 
ja 1972, 21., 11. 
kép)
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226. kép: Egy pendzsikenti lakóház, rekonstrukció. 227. kép: Faragott oszlopfő, Pendszikent III/55. h.
(Belenizki 1980, 31.) (Belenyickij-Piotrovszkij 1959, 112., 13. kép)
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229. kép: Kalai-Kafirnigán-i portré. (Belenizki 230. kép: Részlet a pendzsikenti 2. templom sirató fest- 
1980, 12.) ményéből. (Belenizki 1980, 38.)

231. kép: A pendzsikenti 2. templom sirató falfestménye. (Belenizki 1980, 50.)
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232. kép: A pendzsikenti VI/1-es terem falfestményei. (Belenizki 1980, 82.)
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233. kép: Pendzsikenti falfestmény a XXII/l-es helyiségből. (Belenyickij-Marsak 1976, 185. és Belenizki 
1980, 116.)
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234. kép: Falfestmények Afrasziábból és Mérvből. (Belenizki 1980, 14.)
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C r a t t f m  N a n t i t  ê > te p l)a n t ЗХедай 

& ? t n t  3 fe tb á n  l l o b a g r m d

/ /

Őstörténeti könyvekben helyénvaló, ha régi múltra visszatekintő' 
alakulatról, egy keresztény -  mai szóval egyházi  -  lovagrendről, a 
szerzetesi élet e sajátos formájáról rövid ismertető jelenik meg. A múlt 
és a jelen alapja a jövő kulcsa.

A Kr. u. első ezredforduló, az új évezred kezdete a Szent Földön ke
resztényüldözést, templomaink lerombolását hozta. Ez a nehéz időszak 
1017-ben a szabad vallás gyakorlás biztosításával ért véget, s ekkor 
kezdődött meg a keresztények visszatérése, a templomok újjáépítése. 
Ez az idő a keresztény lovagrendek kialakulásának a kezdete. 1018-tól 
létesít Szent István magyar király zarándokházakat Jeruzsálemtől Ró
máig, amelyekből 1150 és 1160 között megalakul a Cruciferi Sancti 
Stephani Regis. Mint minden keresztény lovagrend, a Szent István 
Lovagrend is közvetlenül a pápától függött. A Stefaniták a Szent Föld 
végleges elvesztése után esztergomi központtal működtek tovább, majd 
a hosszú török háborúban történetük hosszabb időre megszakadt.

A magyar keresztény lovagi eszme a szuverén és keresztény állam 
megalakulásától fontos eleme. Alapjait az ispotályos- és zarándok-há
zak létesítésével Szent István király alakította ki. E művet építette to
vább Szent László, a Lovagkirály, és tette teljessé II. Géza király a 
szentistváni zarándokházak népéből a Szent Király nevét viselő ke
resztes lovagok rendje megalakulásának segítségével. A XX. század 
végi reménytkeltő megújulás idején dr. Paskai László bíboros, prímás,
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esztergomi érsek 1993. augusztus 20-án engedélyezte egyházi magán
társulatként a Szent István Lovagrend működését.

Rendünk a Katolikus Egyház jogrendjében tevékenykedik, egyházi 
(és ezen keresztül világi) jogi személy, egyházi főhatósága az eszter- 
gom-budapesti érsek, anyaországa Magyarország. Katolikus és pro
testáns osztálya van. A Rendbe felvételét kérheti a feltételeknek megfe
lelő minden nagykorú keresztény (katolikus, illetve református vagy 
evangélikus) férfi vagy nő. Egyformán nagy erénynek ismerjük el az 
önmegtartóztató életet és a keresztény házasságot.

A Lovagrend alapvető célja Isten Dicsőségének előmozdítása tagjai 
életén keresztül, a Hitnek és az egyetemes kereszténységnek, valamint 
a magyarságnak tett szolgálattal és felebaráti segítségnyújtással, a rá
szorulók támogatásával. Sajátos feladatunk szolgálni a magyar nem
zet érdekeit és különös figyelemmel fordulni a Magyarország határain 
kívül -  különösen is a Kárpát-medencében -  élő magyarok felé.

A Lovagrend céljai elérése érdekében adományokat gyűjt és elfo
gad, az adományok közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek. E 
célok eléréséhez kérjük adományukat, segítő közreműködésüket.

Címünk: Szent István Lovagrend, H-1014 Budapest, I. Úri u. 49.
Bankunk: Credit Lyonnais Bank Hungary

H-1051 Budapest, József nádor tér 7.
Számlaszámúnk: HUF (Ft) 13600019-10002800-20000171 

USD ($) 13600019-10002800-20010170
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