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Bevezetés
Az 1997 és 1998-ban megjelent első két kötet legfőbb célja az volt, hogy a hivatalosan elis
mert és kizárólagosan támogatott történetírásra alapozott felsőfokú oktatás egyoldalúságát né
miképpen ellensúlyozza és egyúttal ráirányítsa a figyelmet más lehetőségekre, másfajta törté
netszemléletre. E fő célkitűzés érdekében figyelmünket elsősorban a szkítákra, a szarmatákra,
a húnokra, a törkökre és a kazárokra fordítottuk, területileg pedig első sorban Belső- és Közép-Ázsiára, a Kaukázus vidékére és a délorosz térségre összpontosítottuk, mielőtt a Kárpát
medence legutolsó, két és félezer éves történetének tárgyalásába kezdtünk.
1997-ben is teljes mértékben tudatában voltunk azonban annak, hogy egyetemi előadása
ink és az ennek alapján készült tankönyveink tematikája egyoldalú, hiszen azt a hatalmas tér
séget, amely eleddig a magyar őstörténet legfontosabb színtereként volt meghatározva, csak
érintőlegesen emlegettük. Nem került tehát sor a földrajzi szélesség 50°-tól északra eső un.
eurázsiai nagytáj régészeti anyagának bemutatására, nevezetesen a Csendes-óceáni távol-ke
lettől nyugatra, Szibéria, az Urál-vidék és Kelet-Európa történetének és régészeti emlékeinek
taglalására, holott mind a Kelet-Európai síkság, mind az Urál-hegység vidéke, mind NyugatSzibéria az általánosan elfogadott és mindmáig egyedül tudományosnak kikiáltott finnugor
származás- és rokonság-elmélet meghatározó térsége. Nyilvánvalóan alapvető fontosságú e
terület beható és részletes vizsgálata.
Félévtizedes késésünknek anyagi okai voltak. Ugyanakkor, amint általában lenni szokott,
a rosszban némi jó is adódott, mivel a fmnugrizmus történetét időközben sikerült közread
nunk,1 így mentesülünk most annak közlésétől.
Nem mentesülünk azonban attól, hogy rámutassunk mindazokra a meggondolásokra, ada
tokra, írott forrásokra és régészeti emlékekre, amelyek révén és alapján elődeink és mai köve
tőik létrehozták az uráli, a finnugor, az ugor és a magyar őshaza földrajzi meghatározását.

Bakay Kornél, Az Árpádok országa. Őstörténetünk titkai. Kőszeg, 2000, 97-200. - Második kiadás: Budapest,
Respenna Bt. 2002.
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Tárgyilagosan, indulatoktól mentesen, a velünk szemben állókat nem becsmérelve2 vázoljuk
fel valamennyi számottevő elképzelést, hiszen az alapok megértése nélkül légüres térben mo
zognánk.3

1. Az un. finnugor nyelveket beszélő népek elhelyezkedése és az un. uráli őshazafeltételezett helye
Hogyan jutottak a kutatók arra a meggyőződésre, hogy bennünket, magyarokat (s a velünk
bizonyos nyelvi rokonságban lévő népek elődeit) az Urál hegység nyugati oldalán elterülő
Volga-Oka-Káma-Bjelaja-Csuszovája vidékén kell keresnünk a Kr.sz. előtti ezredévekben?

2 Rédei Károly elleni felszólalásunk kivételt képez, mivel az Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus
kritikája, c. könyvében a szerző minden etikai és szakmai határt durván áthágott. Vö. Marácz László-Bakay Kor
nél, Őstörténetünk és nyelvünk erőszakos fmnesítése ellen. In: Kapu 17 (2004) 2. szám, 35-41. - Bakay Kornél,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség. Pomáz, Kráter Kiadó. 2004, 47-61. - Uő Szegény Budenz. Néhány szó a
finnugristák harcra buzdító nyelvészeti vagdalkozásairól. Magyar Nemzet 2004. május 15. Magazin, 33. oldal.
3 Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet az olyan fajta könyvekre is, amelyek csak látszólag elfogulatlanok és tudomá
nyosan megalapozottak, mint például Erdélyi István, Őseink nyomában. A magyar őstörténet kutatása a XX. szá
zadban. Budapest, Masszi Kiadó. 2004. A szerző vallomásával egyet értünk: „saját erőmből ennyire tellett.” (5.
oldal). Lehangoló, hogy elemi fogalmazási hibák is terhelik a szöveget, például: „etnikai keveredés kellett volna
ehhez szükséges” (29-30. oldal).
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2. Az un. életföldrajzi
módszererrel
kikövetkezetetett
őshaza térsége

3. Közép-Eurázsia
növényföldrajzi
övezetei
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Amióta a nyelvtudomány átvette az irányító szerepet az őstörténet-kutatásban, azóta fejlő
dött ki az un. életföldrajzi módszer, amelynek mára megkövült dogmái szerint a magyar
nyelvvel és finn nyelvvel4 kétségtelen rokonságot mutató nyelvekben előforduló közös nö
vény és állatnevek alapján képesek meghatározni a legrégibb őshazák helyeit.5
Ahol ugyanis megtalálhatóak a közös nevű lombos erdei fák (tölgy, szil, kőris, hárs, mo
gyoró, nyír), a közös nevű tűlevelű erdei fák (vörösfenyő, cirbolya fenyő, lucfenyő, jegenye
fenyő, cédrus) és a közös nevű állatok (méh, kecsege, tokhal, harcsa, etc.) csoportja, ott kellett
legyen a legrégibb uráli, majd finn
ugor, illetve az ugor őshaza.6 Ez a
térség pedig, mondták 150 évvel ez
előtt s mondják igen sokan ma is, a
fentebb körülírt vidék, tehát az északi
szélesség 55° és 62° (mások szerint
az 53-6107) közötti terület. Zsirai
Miklós szerint: „A finnugor őshazát
Európa északkeleti szélén, nagyjából
a Volga-könyök és az Urál-hegység
közt elterülő lankás, dombos vidéken,
a votjákok és a déli zűrjének mai la
kóhelyén kell keresnünk.” 8 Fontos
kiemelni, hogy az elképzelés erős tá
masza az, hogy ma is rokonnyelvű
népek lakhelye ez a vidék!
A Volga-Urál közti térség, kiemelt
jelentősége ellenére, egyáltalán nem
az egyedül számbavett terület volt.
Számos más feltevés is született a
nyelvészek és a régészek között, köz
tük igen bizarrak is, mint például az
északi Jeges-tenger és a Pecsora folyó
4 Hacsak lehet kerülöm a mesterséges finnugor és uráli kifejezéseket.
5 Zsirai Miklós 1943-ban még őszintén így fogalmazott: „Az őshaza helyét a nyelvészeti paleontológia a következő
okoskodás illetőleg módszertani elv alapján igyekszik megállapítani. Ha valamely nyelvcsalád tagjaiban ugyanan
nak az állatnak, növénynek egyező neve van, föl kell tennünk, hogy a közös név az alapnyelvből, az ősnép szó
készletéből maradt fönn, az ősnépnek tehát ismernie kellett az illető növényt és állatot, az ősnépnek tehát ott kel
lett laknia, az őshazának ott kellett lennie, ahol az ilyen állatok, növények együtt előfordulnak.” Zsirai Miklós, A
magyarság eredete. In: A magyarság őstörténete. Szerk.: Ligeti Lajos. Budapest, Franklin T. 1943, 24-25.
6 Állítólag még akkor is igaz ez, ha a közös elnevezések egyik-másik nyelvből kivesztek, mert ki lehet azokat kö
vetkeztetni. Vö. Róna-Tas András, A honfoglaló magyar nép. Budapest, Balassi Kiadó. 1996, 87.
7 Vékony Gábor, Magyar őstörténet, magyar honfoglalás. Budapest, 2002, 114.
8 Zsirai id. mű (1943) 26.

BEVEZETÉS

11

közti szubarktikus, tehát sarkköri vidék,9 de mindegyik feltevésnél igyekeztek a nyelvészeti
meggondolásokat régészeti adatokkal is alátámasztani.910 Természetesen ehhez két dologra
feltétlen szükség volt. Az egyik a megfelelő időrend, a másik a körülhatárolt terület.
Az időrend, a kronológia roppant ingoványos, csuszamlós kérdéskör, hiszen az ősrégi
nyelvi változások vagy az eredeti szókészletek esetében csak becsült (kigondolt) keltezés ad
ható, tekintettel arra, hogy pl. a legkorábbi magyar nyelvemlékek csak a Kr.sz. utáni XI. szá
zadból maradtak fenn, finn írott nyelvemlékek a XVI. századból, a permi finn típusú nyelvet

5. Észak-Eurázsia régészeti kultúrái. Balra dőlő vonalkázás: a szvidéri őskőkori kultúra a IX-VIII.
évezredben. Jobbra dőlő vonalkázás: a kurgán-kultúra a IV. évezredben. Vízszintes vonalkázás:
a kelteminári kultúra a IV-III. évezredben. Négyzethálós vonalkázás: afésűs-gödröcskés
edényművesség területe. Függőleges vonalkázás: a voloszovói kultúra. Egybefüggő vonal:
az ananyínói kultúra. Vízszintes szaggatott vonal: az andronovói kultúra. Balra dőlő szaggatott
vonalkázás: az Uszty-Poluj-i kultúra. Balra dőlő vonalkázás az ananyínói vonalon:
a pjánobori kultúra. Ez a térkép ma már korszerűtlen és pontatlan.
9 Hajdú Péter, A rokonság nyelvi háttere. In: Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerk. Haj
dú Péter. Budapest, Corvina. 1975, 34.
10 Fodor István, Az uráli és finnugor őshaza kérdéséről. MTA II. Osztály Közleményei 26 (1977) 279-302. Veres
Péter, A finnugor őshaza meghatározásának vitatott kérdései a legújabb adatok alapján. In: Nép Kultúra - Népi
Társadalom 16(1991) 105-119.
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beszélők (komik és udmurtok) írott emlékeiről pedig csak a XIV. századot követően lehet be
szélni (permi Szent István), jóllehet a komi tanítási nyelv csak 1918 után jött létre,11 míg a
szibériai vogulok és osztyákok éppenséggel 1920 után kaptak abc-t s szerény írásbeliségük
gyakorlatilag jelenkori.12
Általában az uráli kort a Kr.sz. előtti VI-IV. évezred tájára teszik, mintha két-három ezer
év semmit sem számítana. Az ilyen „magas keltezésre” nyilván azért van szükség, mert a kiöt
lői meg akarnak felelni a kőkori kultúrák időrendjének.
Ha tehát kimondjuk, hogy egy meghatározott térségben finn típusú (újabban elterjedt a
fmnségi nyelvek kifejezés13) nyelvet beszélő nép elődei laktak, mondjuk a IV. vagy a III.
vagy a II. évezredtől kezdve, akkor az ott feltárt, hasonló időrendű régészeti emlékeket vagy
az adott területre jellemző régé
szeti kultúrát egyszerűen „finnu
gor népek” kultúrájának nevezhet
jük - vélik a legtöbben. Ugyanak
kor az un. finnugor nyelvű népek
re jellemző régészeti hagyaték a
Kárpát-medencében a Kr.sz. utáni
első évezredből alig-alig ismert.14
Szinte hihetetlen, hogy komoly
tudósok képesek leírni: a visszafe
lé következtetés, azaz a retrospek
tív módszer mennyire célravezető,
ugyanis a X V III-X IX . századi
népművészetben „rendkívül sok, a
régészeti korokba visszavezethető
jegyet találunk. így nagy valószí
nűséggel tudunk az egyes régészeti
műveltségek népiségére következ
tetni.” 15 Belicev azt állítja, hogy
6. Szarvasos orosz hímzés
a m ordvinok XIX-XX. századi

11 A.K. Mikusev 1985,88.
12 Rein Taagepera, A finnugor népek az orosz államban. Budapest, Osiris Kiadó. 2000, 309.
13 Honti László, Pusztay János, Diskussionsbeiträge zur Grundsprachenforschung (Beispiel: das Uralische) c.
könyvének kritikája. Nyelvtudományi Közlemények 97 (2000) 301.
14 Cs. Sós Ágnes, Das frühawarenzeitliche Gräberfeld von Oroszlány. Folia Archaeologica 10 (1958) ПО., 21. kép:
un. mordvin típusú, trapéz-alakú lemezekből álló hajék került elő.
15 Fodor István, A finnugor régészet fö kérdései. In: Uráli népek. Budapest, Corvina,. 1975, 47. - vö. B. A. Rübakov 1979/a, 7-34.
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viseletében számos szkíta-szarmata hatás érvényesül!'6 R.G. Dzattiati és A. A. Cucijev pedig
a legutóbbi, Krupnov tiszteletére rendezett, kaukázusi nemzetközi kongresszuson arról tartott
előadást, hogy az őszét népművészetben közvetlenül továbbél az alán hagyomány.1617
Ez az eljárás módszertanilag
is, és tartalmilag is, abszurdum. A
népművészet hagyományőrző sze
repe nem kétséges, ezt a magyar
népművészet és folklór bizonyítja
a legtisztábban, ám etnikum-meg
határozó ereje önmagában nincs!
Ennek ellenére, széltében-hosszában alkalm azzák, elsősorban a
szovjetunió-béli, illetve oroszország-béli kutatók,18 de a hazaiak
is. A tárgyilagosabb szerzők per
sze tisztában vannak az efajta eljá
rás értékével: „A mai finnugor né
pek területén igen intenzív ásatá
sok folynak, és sok esetben sike
rült a ma helyben élő népek konti
nuitását régészetileg is visszafelé
követni. Sajnos azonban, ezen a
téren a helybéli régészek nem
mentesek bizonyos elfogultságok
tól s ez a helyi adatok értékelését
némileg nehézzé teszi. Valamely
régészeti kultúrának az ’ugorok
kal’ vagy a ’permiekkel’ való azo
nosítását általában nyelvészeti ér
vek és helyi autochton elméletek
7. Újkőkori lelőhelyek az Ural hegység keleti oldalán
támasztják alá, de valódi régészeti

16 V.N. Belicev 1973, 198.
17 Vö. Рос. Apx. 1 (2004) 179.
18 Rübakov 1979/a, 7-34. - Golubjeva 1979, 5-9. - Sz. Sz. Csemyikov 1960, 10. felveti ugyan a manysik és a han
tik esetében, hogy a geometrikus motívumok esetleg ősi, andronovói hagyományok lehetnének, de józanul azon
nal el is veti ezt a párhuzamot! Ivanova, Margarita, A Kr.u. 1. évezred végi - 2. évezred eleji udmurt emlékek etnokulturális sajátosságai. In: Magyarok térben és időben. Nemzetközi Hungarológiai Konferencia, TatabányaEsztergom, 1996. május 28-31. Tudományos Füzetek 11. Tata, 1999, 25. - Rübakov 1981,76 skk.
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alapjuk csekély.” 19 Arról nem is szólva, hogy a finnségi nyelvű népek népművészetében ural
kodó a szláv (az orosz) jelleg20!
Alapkérdés tehát, egy-egy régészeti kultúrának a jellemzése és megnevezése. Amennyiben
tárgyilagosan és prekoncepciók nélkül kívánunk dolgozni, akkor tudomásul kell vennünk,
hogy a „magyar őstörténet elképzelt színhelyein feltárt régészeti emlékek”21 jelentős részénél,
az írott kútfők tanúbizonysága előtti időben, finn vagy magyar típusú nyelvet beszélő (un.
finnugor) népek hagyatékáról nem beszélhetünk!
A régészeti kultúrák,
kivált a kőkori, rézkori és
bronzkori kultúrák, döntő
en anonim népek, népcso
portok hagyatékai mind
addig, amíg a lehetséges
összes forrás segítségével
megalapozott feltevéshez
nem jutunk.22 Ezért a ma
gam részéről mellőzöm a
szakirodalomban található
etnikai jelzőket egy-egy
régészeti kultúra bemuta
tásakor.23 Tévedés ne es
sék, ilyen jellegű követ
keztetések vélelm ezése
szükséges és fontos, de
nem lehet ez a kiinduló
pont. Nem szabadna,
mondjuk egy Ob-vidéki
régészeti anyagot ab ovo
un. obi-ugor hagyatékként
tárgyalni csak azért, mert
a X V II. század óta az
adott térségben osztyákok
19
20
21
22

8. Szkíta-szarmata-kori kurgánok Orenburg környékén,
közte Filippovka!

Róna-Tas id. mű (1996) 120.
B.A. Rübakov 1981,31-47.
Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1988, 14.
Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1988, 50: alaptalan vagy voluntarista min
den igyekezet, amely mordvin, cseremisz, ugor magyar, illetve akár volgai finn vagy ugor régészeti kultúrát em
leget!
23 Vékony Gábor id. mű (2002) 92.: „...meglepő az a határozottság, amellyel a régészeti irodalomban találkozni le
het egy-egy jól-rosszul körülhatárolt régészeti kultúra etnikai, népi meghatározásakor.”
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élnek.24 Amint durva melléfogás például a 1X-X. századi magyar szem- és szájlemezek

előzményeit még mindig „finnugor sajátosságnak” nevezni,2425*27amikor bebizonyosodott, hogy
egyrészt ezek nem a testnyílásokat elfedő szemfedők, másrészt biztosan déli (minuszinszki)
eredetűek. 26
Történelmietlen és félrevezető az, hogy a feldolgozásokban leggyakrabban úgy tünteik fel
a Kr.sz. előtti III. évezredtől a Kr.sz. utáni IV-V. századig terjedő időszak topográfiáját,
mintha az Uráltól nyugatra, az 50-53. és a 60-61 szélességi fok között, csak és kizárólag
magyar és finn típusú un. finnségi és ugor nyelvet beszélő népcsoportok éltek volna. Az utób
bi évek régészeti feltárásai világossá tették, hogy erről szó sincs! Ezért nem volna szabad az
előkerült régészeti emlékeket un. finnugor etnikumokhoz kötni.
Nagyon tanulságos következ
tetések vont le e kérdéskörben
legutóbb A. N. Szorokin,27 aki a
kundai kultúrával kapcsolatosan
rámutatott: a tárgyak formai hasonlítgatásai sehová sem vezet
nek. A rokonság megállapításához
egyáltalán nem elég ugyanazon
típusú eszközök megléte egy-egy
kultúrában, amint nem megen
gedhető az un. természeti („vad”)
népek néprajzi párhuzamként való
felhasználása sem. Hasonlókép
pen sem m iféle bizonyító ereje
sincs az újkori néprajzi adatoknak
az őstörténeti időket illetően.2« A
régészeti k ultúra fogalm ilag
9. XIX. századi vogul szentély
egyébként is absztrakció.

24 V.N. Csemyecov 1957, 136-245. A szerző az Uszty-poluj kultúrát óhantinak nevezi, a barszov gorodoki temetőt
szintúgy, holott az osztyákok az ólomöntésen kívül más öntési technikát sohasem ismertek (uott 240.O.) s egy
francia utazó 1653-ban azt jegyezte fel a szibériai hantikról, hogy bőrből és halcsontból készült egyszerű csónak
jaik vannak, felszerelésük pedig fa íj, kihegyezett fa nyílvesszőkkel, hegyes bot, kő kés, csont balta, csonthegyű
dárda!
25 Fodor István-Diószegi György-Legeza László, Őseink nyomában. A vándorló, honszerző és kalandozó magya
rok képes krónikája. Budapest, Helikon Kiadó. 1996, 49-50. Különösen bántó, hogy neves kutatókat „műkedve
lő szerzőknek” titulál Fodor I.
25 Benkő Mihály adatai alapján: Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai. I. Miskolc, 1997, 44. - Erre
egyébként már Bartha Antal egyértelműen rámutatott: Bartha id. mű (1988) 28. - vö. Bakay Kornél, Magyarnak
lenni: büszke gyönyörűség! Budapest 2004, 80-81.
27 A. N. Szorokin 2004, 123-127.
2« Z.P. Szokolova 1978, 169-175.
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Világossá kell tenni azt is, hogy az un. finnugor népek nyelvi rokonsága rendkívül tágan
értelmezendő, mivel a magyar, a manysi (vogul), a hanti (az osztyák), a mari (a cseremisz), a
komi (a zűrjén), az udmurt ( a votják), a mordvin, a finn, az észt, a lív,29 a lapp, a karjalai, a
vepsze, a vót többnyire egyáltalán nem érti meg egymást ! A finn és az észt nagyjából, hason
lóképpen a moksa és az erza mordvin, viszonylag jobban a komi és az udmurt, ám a szibériai
vogulok és osztyákok számos nyelvjárásra bomlottak és ma már egyáltalán nem értik meg
egymást. Még nehezebb a helyzet a szamojédekkel, akik már száz évvel ezelőtt sem ismerték
csak a saját nyelvjárásukat.30 Az 1911-ben 3000 fős osztyák szamojédságnak 40 nyelvjárása
volt. Minden szamojéd jurtnak külön nyelve van s az osztyák szamojéd dialektusok között ak
kora a különbség, hogy még a szomszédok sem értik meg egymás beszédét, ezért a társas
érintkezéseknél inkább az orosz nyelvet használják.31
Az obi-ugor nyelveknek pedig magyar nyelvhez kötődő kapcsolatai roppant szerények és
csekélyek, rokonságról a szó igazi értelmében alig beszélhetünk, legfeljebb nyelvtörténeti ér
telemben, mivel van tárgyas igeragozásuk, birtokos névmásaik, sőt birtokos ragozásuk is ha
sonló és csak a magyarral egyező. A lótartásra vonatkozó szavaik átvételek, de eredetileg nem
voltak lótartók.32 Régebben ezt a kérdést is sokkal józanabbul ítélték meg. Setälä könyvének
ismertetésében 1916-ban (!) azt olvashatjuk, hogy az obi ugorok az északi vidékekre jutva vadászó-halászó néppé süllyedtek s ló helyett a kutya és a rénszarvas lett a háziállatuk. „De van
más lehetőség is: az, hogy a vogulok és az osztyákok eredetileg másfajú népek voltak, akik az
ugoroktól északra eső vidékeken bolyongtak s azok hatása alá kerülvén, megtanulták a nyel
vüket !”33 A XVIII. századi sírokban itt-ott előforduló (Kistova) lószerszámok nagyon kései
ek, sőt az sem biztos, hogy osztyákok temetői voltak ezek.34 A korábbra keltezhető régészeti
emlékek pedig (mint például a turai-tavdai hamvasztásos sírok anyaga35) csak önkényesen so
rolhatók a vogulok vagy az osztyákok emlékei közé az Ob alsó folyásvidékén és az Irtis men
tén.
Elfogadjuk a nyelvtudomány azon álláspontját, hogy a nyelvek kialakulása un. nyelvcsalá
dokat hozott létre, jóllehet az August Schleicher által kitalált családfa-modelt ma már szinte
senki sem ismeri el, de inog a rekonstruált alapnyelvek ideája is. Elismerjük viszont, hogy a

29 Jóllehet ma már csak húsz fö beszéli ezt a nyelvet! Vő. Csúcs Sándor, Kalauz nyelvrokonainkhoz, c. kötet ismer
tetése. Nyelvtudományi Közlemények 96 (1998-1999) 298.
30 Hogyan lehet akkor ,jnai uráli nyelvekről” beszélni, amint teszi ezt pl. Róna-Tas András, A honfoglaló magyar
nép. Budapest, 1996, 148 ?
3 ' Trócsányi Zoltán, Szibéria szamojédjai között (Donner Kai könyve) Ethnographia 27 (1916) 64 - 65.
32 A magyar ló szót átvették a vogulok (lov) és az osztyákok (lov, log), és nem fordítva! Hasonlóképpen került a
nyelvükbe a magyarból a mén szó, de ezt már csorda értelemben használták, a nyereg szó (nager, nöger), a fék
szó (peh, рек) gyeplő értelemben, az ostor szó, a vogulban (ósjter) ugyan még ostort jelent, de a cseremiszben
(voster) már csak vesszőt!
33 Trócsányi Zoltán, A finnugor népek őstörténete. Ethnographia 27 (1916) 204.
34 Barthaid. mű (1988) 131.
35 V. A. Mogilnyikov 1974, 68-72.
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különböző nyelvek valóban hatottak egymásra. Az elképzelt alapnyelvet egy elképzelt alap
nép egy meghatározott területen és meghatározott időben beszélte állítólag. Innen vezetik le a
nyelvekben fellelhető rokon vonásokat. Nagyon is lehetséges azonban, hogy a különböző
nyelvekben meglévő elemek közössége nem onnan van, hogy azok a nyelvek valamikor tény
leg egységesek voltak, hanem csak onnan, hogy azok, különböző alapokból kifejlődvén, érint
kezésbejutottak egymással - közvetlenül vagy közvetve - vagyis az elemek közössége előáll
hat kölcsönzés folytán 36 is.
Az uráli korra rekonstruált etimológiák száma: 284 (+ 148 bizonytalan), a finnugor etimo
lógiák száma: 419 (+ 207 bizonytalan), az ugor etimológiák száma 105 (+ 52 bizonytalan).37
Ez nem túlságosan nagy szám s a tetéjében állandóan változnak a számok.38 Az ugor-szamo
jéd etimológiák száma például csak 20 illetve 14!39 Szerebrennyikov véleménye szerint az el
maradott vidékeken (s a szubarktikus vidékek igazán ilyenek!) csak izolált kis nyelvek talál
hatók, amelyeket a fejlettebb szomszédok nyelvileg is asszimiláltak!
Számunkra a legdöntőbb az indoeurópai nyelvek szerepe és hatása a magyar és más finnségi nyelvre. Nemcsak az indoeurópai jövevényszavak miatt, hanem elsősorban a szkítának
nevezett népek nyelvi hovatartozása miatt. A szkítákat ugyanis a németek már közel három
száz éve kisajátították, „a magukénak tekintették a szkíták és esetenként a hunok történetét...a
szkíta azonos értékű volt az indogermánnal. E felfogás miatt a németeknek a magyar történet
ből ki kellett zárniuk a szkítákra (és a hunokra) vonatkozó adatokat.”40 Ugyanakkor nem mel
lőzhető a nagyorosz nacionalizmus nyomasztó hatása sem, hiszen - amint A.P. Okladnyikov
fogalmazott, a szkíták besorolása az indoeurópai rokonság kötelékeibe „fénysugár lett Orosz
ország számára is”, hiszen az indoeurópaiak nyilvánvalóan ősei a szlávoknak is!41

30 Trócsányi Zoltán id. mű (1916) 192.
37 Sipos Mária, Az ugor kori szókincs fogalomkörök szerinti csoportosítása. Nyelvtudományi Közlemények 96
(1998-1999) 160.
38 Bakay Kornél, Az Árpádok országa. Őstörténetünk titkai. Budapest, 2002, 106., 51. jegyzet
39 Honti id. mű (2000) 308.
40 Vékony Gábor id. mű (2002) 26.
4 * G.M. Bongard-Levin-E.A. Grantovszkij, Szkíthiától Indiáig. Az ősárja történelem talányai. Fordította: Puskás
Ildikó. Budapest, Gondolat. 1981, 190-192. Érdekes, hogy a kötet 2001-s új (harmadik) orosz kiadásában Ok
ladnyikov Utószava már nem szerepel.
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Indoeurópai (iráni) nyelven beszéltek-e
a szkíták?
1991 óta kedvező helyzetben van a magyar olvasóközönség, mert magyar nyelvű összefoglaló
munka is a rendelkezésére áll.42 A nagy irodalmi felkészültséggel megírt mű hasznos és való
ban hiányt pótló. Az persze sajnálatos, hogy a szerző, aki a nemzeti történetírás jeles képvise
lője, konok öntörvényűsége okán, durván nekitámad mindenkinek s nem válogatja meg a

12. Az indoeurópai népek őshazái, különböző kutatók elképzelése szerint
42 Makkay János, Az indoeurópai népek őstörténete. Budapest, 1991. - Bővített új kiadása: Az indoeurópai nyelvű
népek őstörténete. Budapest, 1998. - vö. Vekerdi József recenziója: Antik Tanulmányok 44 (2000) 251-252. Adamik Béla recenziója: Antik Tanulmányok 46 (2002) 277-285.
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13. A mai hivatalos álláspont szerint a szkíta, a szarmata, az alán, a korezmi, a szogd és külön
a szaka (!) kelet-iráni nyelv lett volna. A perzsa és a pastu nyugat-iráni nyelv.
Kitalált szempontok szerint készített térkép!
jelzőit és kifejezéseit.43 Ugyanakkor javára írandó, hogy beismeri súlyos tévedését, vagyis
Hunfalvy Pál és Budenz József korábbi magasztalását egyértelműen elveti.44
Nem célunk az indoeurópai őshazák különböző elméleteinek bemutatása és jellemzése, hi
szen alig van olyan térség, amelyet eddig számba ne vettek volna (Közép-Európa, ÉszakEurópa, Kárpát-medence, Kis-Ázsia /Anatólia/, Déloroszország, Nyugat-Szibéria, Kaukázus,
India, etc.). Figyelmünket elsősorban arra kérdéskörre összpontosítjuk, amely a szkítákra vo
natkozik. A nyelvtudomány, mind a mai napig, a szkítákat az indoiráni (árja) nyelvű népek kö
zé sorolja, mégpedig ellentmondást nem tűrő, kemény határozottsággal. Fel sem merül annak
a lehetősége, hogy Eurázsia nem indoeurópai nyelvei (sumér, hatti, hurri, etruszk, baszk, ibér,
trójai, ligur, toszkán, szárd, pikt, pelazg, luzitán, picenus, magyar, etc.) között is szerepelhet
nének. Makkay János idézett könyvében szinte mindenütt az olvasható, hogy „iráni szkíták”45
s hogy bizonyosan indoiráni nyelvű népességről van szó, hasonlóan a kimmerekhez és a
szarmatákhoz.
43 Makkay János id. mű (1998) 11., 113., 164., 196., 249., 251., 294., 472.
44 Makkay János id.mű (1998) 39-40.
45 Makkay János id. mű (1998) 24., 27., 41., 165., 219., 260., 261., 298., 310., 318., 362., 449., 458., 462. - Ugyan
ezt vallja szinte mindenki, magától értetődő természetességgel, pl. Vékony id. mü (2002) 137., 157., 161., 162.,
aki az úgymond iráni szkítákat Elő-Ázsiából eredezteti!
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14. Az ős-indoeurópai nyelvek csoportjai: a pala, a hettita, a luv. A szémita nyelvek: az akkád
és a nyugati szémi. Ragozó nyelvek: a sumér, a hurri.
Ugyanakkor az 520 oldalas műben egyetlen bizonyítékot sem vonultat fel a szerző a szkí
ták nyelvének indoiráni voltát igazolandó. Megelégszik annak közlésével, hogy ezt a munkát
1837-ben J.K. Zeuss (Die Deutschen und Nachbarstämme. München, 1837.), majd 1886-ban
К. Müllenhof (Ueber die Herkunft und Sprache der Scythen und Sarmaten. Berlin, 1886.) már
elvégezték.46 Nagyon kicsiny értékű az az adat, mely szerint J.G. Becanus а XVI. században,
majd M. Z. Boxhorn és G.W. Leibnitz (1646-1716) a XVII. században az európai nyelveket
szkíta eredetüeknek tartotta, azaz a szkítát indogermán nyelvnek vélte. Az ugyanis egy ősrégi
toposz, hogy a világ egyik legősibb népe a szkíta. Különösen szívesen hivatkoznak Josephus
Flavius zsidó történetíróra, aki a szkíták eredetét Noé unokájára, Magógra vezette vissza: Magóg a tőle elnevezett magógokat alapította, akik magukat szkítáknak nevezik.47 Hasonlókép
pen fontos forrás Hérodotosz, Sztrabon, Jordanes, szevillai Izidor és sokan mások.
Mindez azonban nagyon kevés lett volna a szkíta nyelv tanulmányozásához, mivel az álta
lánosan elismert, hogy mindezideig s e m m i f é l e hiteles szkíta nyelvemlék nem került
46 Makkay János id. mű (1998) 260. - K. Müllenhoff, Über das Sarmatien des Ptolemaeus. Monatsbericht der kö
niglich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1866/1. szám 1-13., 549-577.
47 Télfy János, A magyarok őstörténete. Görög források a scythák történetéhez. Pest, 1863, 90.
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elő.48 Éppen ezért eléggé meghökkentő, hogy sokan az „általános szkíta nyelv különböző
nyelvjárásairól” beszélnek.49
De hát akkor milyen források alapján beszélnek egyáltalán szkíta nyelvről, sőt egyenesen
iráni szkíta nyelvről? Többen „óiráni nyelvjárásokat beszélő szkítákról” vagy ősiráni nyelvjá
rásokat beszélő kimmerekről értekeznek, ráadásul arra hivatkozva, hogy asszír és görög kút
főkben ilyen nyelvemlékek (sic!) találhatók!5051
Három tényező képezi a kiinduló pontot. Az első a legrégebbi, hiszen az írott történeti for
rásokban, elsősorban Hérodotosz művében (a továbbiakban: Hérodotosz I-IX .5*), azután

15. A Fekete-tenger melletti görög gyarmatvárosok.
48 Makkay János id.mű (1998) 29. - Harmatta János, Eltűnt nyelvek és írások nyomában. (Előzetes közlemény).
Antik Tanulmányok 34 (1989/1990) 110-111.
49 V.B. Tyehov 1971,213.
50 Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Budapest, 1988, 93., 101.
51 Hérodoti Halicarnassensis Historiarum libri IX. Graece et latine cum indicibus. Parisiis, 1844. G. Dindorfius et
C. Müllerius. - Holéczy Mihály, Hérodot a Scythákról. Tudományos Gyűjtemény 19 (1835) IX. 84-107. - Herodot, Historien. Griechisch-deutsch. Hrg. Josef Feix. I—II. WBG Darmstadt, 1995. - Télfy János, A magyarok
őstörténete. Görög források a scythák történetéhez. Pest, 1863, 5-57. - Geréb József, Hérodotosz történeti köny
vei. I—II. Görög és latin remekírók. Budapest, 1892-1893. - Hérodotosz, A görög-perzsa háború. Részletek. For
dította: Terényi István. Budapest, 1967. - Hérodotosz, A görög-perzsa háború. Fordította: Muraközy György.
Budapest 1989. - A.I. Dovátur-D.P. Kallisztov-I. A. Sisova 1982, 80-396.
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Hippokratesz52 könyvében, Sztrábonnál,53 Arriánosznál és Lukiánosznál54 számos szkíta sze
mélynév, istennév, népnév, földrajzi név maradt fenn. Ugyancsak több Fekete-tenger-melléki
görög gyarmatváros (Olbia, Tanais, Pantikapaion, Szkíta Neápolis, Hermonassa, Phanagóreia)
temetőiben kerültek elő sírkövek szkíta-szarmata jellegű nevekkel (például Szkilürosz, Pala
kosz,55 II. Szauromatész /174-210/ király neve56). Vannak szkíta sírokból előkerült olyan tár
gyak, amelyeken görög vagy görög betűs feliratok (vagy töredékeik) m aradtak fenn
(Pai/risades/, Pornaxo, Loxo, etc.). Ezek a nevek kivétel nélkül görög betűkkel írott görög
vagy görögösített névalakok!
Ezen nevek elemzése alapján indult el a szkíták „árjásítása” még a XVII-XVIII-XIX. szá
zadban, természetesen a német történészek és nyelvészek jóvoltából,57 akiket azután többen
követtek58 s követnek mind a mai napig.59
A második az Északnyugat-Kínában, Xinjiang (Szincziany) tartományban, Kasgartól dél
keletre, az ősi Turkesztánban,60 a Tárim folyóba ömlő Khotán folyó partján (a Taklamakán
sivatag oázisaiban) fekvő Khotánban, az ősi Selyemút igen fontos csomópontjában, amely

52
52
54
55

56
57

58
59

69

Hippokrates, De aere, aquis et locis, vö. Télfy id. mû (1863) 59-64.
Sztrábón, Geographika. Fordította: Földy József. Budapest, 1967. - Télfy id. mű (1863) 80-87.
Télfy id. mű (1863) 92., 98-120. - Lukiánosz összes művei. Budapest, 1974.
P.N. Sulc 1946., 1953. - Ju.P. Zajcev 1999, 127-148. - P.N. Sulc-V.A. Golovkina 1951. - V.V. Latyschev, In
scriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae. I-IV. Szentpétervár 1885-1901. - Vö.
Korpusz 1965.
T.M. Arszenyeva-B. Böttger-J.G. Vinogradov, Griechen am Don. Die Grabungen in Tanais 1994. Eurasia Anti
qua 1 (1995)220-223.
Kaspar Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstämme. München 1837. - K. Müllenhof, Ueber die Flerkunft und
Sprache der pontischen Scythen und Sarmaten. Monatsberichte der preussischen Akademie in Berlin. - K. Müllen
hof, Deutsche Altertumskunde. III. Berlin. 1892. - L. Zgusta, Die Personennamen griechischer Städte der nörd
lichen Schwarzmeeresküste. Praha 1955. - G. Holzer, Namen skythischer und sarmatischer Stämme. Wien, 1989,
193-213. Georg Holzer elismétli a korábban is ismert adatokat, kiemeleve aszkolot szkíta szó jelentőségét (205).
E.H. Minns, Scythian and Greeks. Cambridge, 1913. - Max Ebért, Sudrußland im Altertum. Bücherei der Kultur
und Geschichte XII. Berlin, 1921. - M. Rostovtzeff Iranians and Greeks in South Russia. Oxford, 1922.
Harmatta János, Irániak és finnugorok, irániak és magyarok. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha
Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest, 1977, 178-180. - Uő. The Language o f the Southern Sakas. Acta Antiqua ASH 32 (1989) 299 skk. - Uő. Iráni nyelvek hatása az ősmagyar nyelvre. In: Honfoglalás és
nyelvészet. A honfoglalásról sok szemmel. III. Főszerkesztő: Györffy György. Szerk. Kovács László, Veszprémy László. Budapest, 1997, 71-83. - Uő. Vallások és vallásos élet a kusána királyságban. Antik Tanulmányok
37 (1993) 122-139. - Uő. Városi fejlődés Eurázsiában az ókori és kora középkori nomád kultúráiban. Antik Ta
nulmányok 38 (1994) 180-182. - Uő. A Pontos és az Adriai-tenger közötti kereskedelem a Kr.e. IV. században.
Antik Tanulmányok 42 (1998) 29-33. - Uő. Alexander the Great in Central Asia. Acta Antiqua ASH 39 (1999)
129-136. - Uő. Eltűnt nyelvek és írások nyomában. Antik Tanulmányok 34 (1989/90) 109-118. - Uő A Se
lyemút nyelvei. Antik Tanulmányok 47 (2003) 81-88. - Uő. Közép-Ázsia ókori történetéhez. Antik Tanulmá
nyok 47 (2003) 63-70. - Makkay János, Attila kardja, Árpád kardja. Irániak, szarmaták, alánok, jászok. Szeged,
1995. - Uő. id. mű (1998). - B.M. Bongard-Levin-E.A. Grantovszkij, Szkíthiától Indiáig. Az ősárja történelem
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16-17. A Selyemút sematikus térképe
egykor az ázsiai húnok fennhatósága alatt állt, majd a kusánok felügyelték, őket követte a kí
nai uralom s a IX.századtól pedig az iszlám kormányzása következett, ismertté váltak szaka
nyelven íródott emlékek.6161

61 S.H. Bailey, Dictionary o f Khotan Saka. Cambridge 1979. - R.E. Emmerick-P.O. Skjaerva, Studies in the
Vocabulary o f Khotanese. Wien, 1982.
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Rawak és Dandan-Uilig nevű régi város romjai megmaradtak Khotán közelében, amelye
ket elsőként Stein Aurél fedezett fel, felismerve a buddhista templom, kolostor, sztupa és más
építmények maradványait. Az itteni templom területén került elő egy VII. századi fa votívtábla, amely azt a legendát őrizte meg, amely szerint egy kucsai hercegnő, akit Khotán királya

18. A Selyemút közép-ázsiai szakasza: Anszi-Dun-huangtól Khotán-Kasgar felé, Kucsa felé
és Turfán-Talasz felé

vett feleségül, fejdísze bélésbe rejtve lopta ki Kínából a selyemhernyó gubókat, ahonnan az
után egy szerzetes, a botjába rejtve, vitte tovább Bizáncba.
ATárim-medencében a Kr.sz. utáni VII. század után a kínai, a szanszkrit, a szogd, a tochár
és a szaka nyelv volt használatban, ez utóbbi azonban jobbára írott nyelvként. Khotánban a
VI. század előtt az un. khotán-szaka nyelv uralkodott. Ez a khotán-szaka nyelv egészen a
X-XI. századig a buddhista szent tanok nyelve maradt, ám Nyugat-Khotánban (Maralbasi)
görög betűkkel írtak, délen viszont, tehát Khotán területén indiai brahmi írással. De olykor kí
nai írásjeleket is használtak. A Turfán-oázis-beli Kocsóban (Quotcho-Kao'chang), Dunhuang
barlangjaiban számos buddhista kéziratot leltek. Az eredeti szanszkrit szövegeket általában kí
naira, tibetire vagy szakára fordították le. Khotánban a baktriai görög abc-t vagy brahmi betű
ket használva, nyugati vagy déli szakára.
900 körül a karachanida Szatuq Búgra kán elfoglalta a Tárim-medence nyugati felét is.
Kasgar már 893-ban a kezükbe került. Kasgart és Khotánt keletiráni szakák lakták, de ezután
a türkök túlsúlyba kerültek s a szakák kisebbségbe szorultak. A nevük szarten volt, de a nyel
vük lassanként kihalt. A XI. század első felében még készültek görög betűkkel írt szaka nyel
vű buddhista kéziratok, többnyire mégis már írott (holt) nyelvvé vált, de azért ritkán még a
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köznapokon is használták, hiszen 1028-ban készült egy itinerarium (az un. Staël-Holstein te
kercs), amelyhez egy követi utasítás is tartozott. Ezt Khotán királya küldte az újgur kánnak s
ezért a szaka szöveget tibeti nyelvre is lefordították.62
A nagy kérdés az, hogy ezek a khotáni szakák azonosíthatók-e az altáji, a közép-ázsiai és a
Fekete-tengeri szkíta-szakákkal? Kimondhatjuk-e, hogy a VIII—XI. századi nyelvemlékek biz
tos meghatározói az 1500-1000-800 évvel korábban nem ezen a tájon élt szkítáknak, mégpe
dig úgy, hogy közös (azonos) régészeti emlékük nincs?63 Alapkérdés: kiket neveztek itt sza
káknak a VI. század után s ezeknek, a nevükön kívül, volt-e egyáltalán valami közük is az
igazi szakákhoz?
A harmadik nyomósnak vélt érv a szkíta nyelv iráni voltára nézve az a tétel, mely szerint
az iráni őszét nyelv egyenesági örököse a szkítának, a szarmatának, illetve az alánnak. Ez a
feltevés G.J. Klaproth-tól (1738-1835) származik, aki a lengyel Potoczkit (1761-1815) kö
vette. Potoczki már 1802-ben arra következtetésre jutott, hogy az oszétek tulajdonképpen médek (ironok) s Kaj érsek Mediában a katekizmust és néhány más könyvet kinyomtatott őszét
nyelven. Az ő ötlete volt az is, hogy az oszétek valójában alánok, az alánok viszont szar
maták.64*Ugyanezt vallotta Vszevolód Miller,66*hangsúlyozva, hogy a szarmaták alánok, a
szkíták viszont a szarmaták rokonai, tehát az őszét nyelv valóságosan a szkíta nyelvvel azo
nos. A kaukázusi őszét nyelvet a XVIII. században még a polovec nyelv utódjának gondolták,
elsősorban a férfinevek alapján (Itlár, Kitán, Urusz, Kacsin, etc.). Később vált a szkíta nyelv
utódává s Abajev munkássága66 alapján manapság ezt már tényként kezelik.
Ha a fentebb jellemzett kiinduló feltevéseket, téziseket, állításokat alapos kritika tárgyává
tesszük, kiderül, hogy sem önmagukban, sem együttesen nem elegendőek ahhoz, hogy a szkí
ta népek nyelvét kategorikusan és végérvényesen indoeurópai, azon belül indoiráni nyelvnek
kiáltsuk ki. Magam, nem lévén nyelvész, semmiféle nyelvtudományi kérdéshez nem kívánok
részleteiben hozzászólni, csak arra kívánok határozottan rámutatni, hogy a régészeti anyagok
és a történeti tények egyáltalán nincsenek összhangban a szkíta-szaka népek nyelvi csoporto
sításával. De azt sem hallgathatjuk el, hogy számos nyelvész a szkítákat-szakákat nem
indoeurópai (iráni) nyelvű népnek vélte! B.G. Niebuhr például mongoloknak tartotta őket,62
őt követte Schafarik,68 aki a szkítákat mongoloknak, a budinokat és a neurokat ősszlávoknak

62 H.W. Haussig, Die Geschichte Zentral-Asiens und der Seidenstrasse in vorislamischer Zeit. WBG Darmstadt,
1992, 76., 88-89., 132., 203., 209-210., 258-264. - Uö. Die Geschichte Zentral-Asiens und der Seidenstrasse in
islamischer Zeit. WBG Darmstadt, 1994, 17., 93. - V.I. Abajev 1971, 12.
63 Vásáry István, A régi Belső-Ázsia története. Szeged, 1993, 37.
64 V.I. Abajev 1949. - V.I. Abájev 1961, 9 -2 1 .- u ő 1971, 10-13.
66 Miller 1871. - W. Miller, Die Sprache der Osseten. Grundriss der iranischen Philologie. Anhang zum ersten
Band. 1903.
66 V.I. Abajev 1949., 1971.- J . Potocki, Voyage dans les steppes d ’Astrakhan et du Caucase, Paris, 1829.
62 B.G. Niebuhr, Untersuchungen über die Geschichte der Scythen, Geten und Sarmaten. Über die Geographie Herodots. In: Kleine historsiche und philologische Schriften I. Bonn, 1828.
68 P.J. Schafarik, Slawische Altertümer, deutsch von Aehrenfeld. Leipzig, 1843.
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vélte. K.F. Neumann a szkíta-szkolotokat türköknek, a szarmatákat ősszlávoknak határozta
meg.69 E.H. Bunbury az agthürszöket és a szauromatákat ural-altáji népnek gondolta.70 Csengery Antal sumér nyelvűeknek,71 Kuun Géza és Vámbéry Ármin török nyelvűeknek vélte
őket.72 F. Soltau a szkítákat a keltákkal vette egynek, akik benyomultak Görögországba és Itá
liába is.73 H. Treidler a szkítákat mongoloid jellegű népnek határozta meg, de nem mongol
nyelvű népnek mondta.74 Az orosz irodalmat is jól ismerő E. H. Minns75 ugyan indoeurópai
aknak vélte a szkítákat, de egy egészen külön ágnak. Számunkra most nem az a fontos, hogy
megalapozott volt-e a mongol, a sumér vagy a türk nyelvűség feltételezése, hanem az, hogy az
iráni eredeztetés semmiképpen sem egyértelmű és kizárólagos!
Legelőször természetesen magát a népelnevezést kell megvizsgálnunk. A szkíta elnevezés
a görögöktől származik, a perzsák szakáknak hívták őket (Flérodotosz VII.64.).76 Arrianosz
tudósítása szerint az Oxusz és a Jaxartész (Amu-Darja és Szir-Darja) között élő szkítákat
masszagétáknak hívták, az óperzsa feliratokban (Naksi-Rusztem, Kr.sz. előtti 486-ból) azon
ban szaka népnév szerepel, mégpedig a következő négy fajta elnevezéssel: Saka tayaiy paradraya = a tengeren túl élő szakák, Saka haumavarga = a hauma tisztelő szakák, Saka tigraxauda
= a hegyes süvegű szakák, Saka tayaiy para Sugdam = a Szogdián túli szakák.77 Mivel a per
zsák a szaka nevet általános értelemben használták, „a perzsa névhasználatnak nincs pontos
etnikai értéke s így nincs sok értelme a használatának a mai tudományos irodalomban sem!”78
Nyilvánvaló, hogy a khotáni szaka megnevezésre is vonatkozik mindez!
Hérodotosz 60 szkíta nevet és szót jegyzett fel, de ezeket görög vagy erősen hellénizálódott helyi, görögül is tudó kereskedő emberek mondták el neki79 s ő mindent elgörögösített.
Az sem kétséges, hogy a szkíták elnevezés alatt több nép értendő, akik minden bizonnyal nem
azonos nyelvűek és szokásúak voltak. Hérodotosztól tudjuk, hogy a kereskedők, amíg elértek
az Urálig hét tolmácsot alkalmaztak (IV.24.), a kínai kereskedők pedig olykor kilencszeres
tolmácsolás útján kereskedtek.80 Már J.A.H. Potratz felvetette, hogy a belső- és középázsiai
eredetű királyi szkíták voltak az igazi szakák, míg a földm űvelő szkíták (szkolotok)
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Fekete-tenger-vidéki helyi népesség leszármazottjai lehettek.*1 Ugyanezt a nyomvonalat
követte H. Kothe is.8182
Az iráni nyelvű médek és a szkíták nyelve biztosan nem volt azonos, másként Küakszarész
méd király nem tanítatta volna a fiait a szkíta nyelvre (Hérodotosz I. 73.). Másrészt Hérodo
tosz feltétlen megemlítette volna, ha a perzsával rokon nyelvűek lettek volna szkíták, amint
megtette ezt a szagarciuszok esetében, akikről megmondta: perzsa nyelven beszéltek
(VII.85.)!
Nézzük a személyneveket és a szkítának mondott szavakat. Madüész, Prototüész (asszír:
Partatua) fia, (I. 103.) seregvezér, a masszagéta Tomürisz királynő (I. 205.), Targitaosz (IV.5.),
Lipoxaisz, Arpoxaisz, Kolaxaisz, Agatürszosz, Gelonosz, Szkütész (IV. 10., Diodorosz 11.43.),
arima szkíta nyelven egy-et jelent, a szpu pedig szem-et (IV.27.), oiorpata = görögül férfiölőt
jelent, amennyiben oior-nak hívák a férfit, a pata pedig azt jelenti: ölni (IV. 110.), a hiperboreus Abarisz (IV.36., Sztrábon VII.8.). Istennevek: Tabiti, Papaiosz, Api, Goitoszürosz, Tagimazda, Argimpasza (IV.59. és Origenész VI.39.),egyéb nevek: Szkilurosz83 és fia Palakosz ki
rály84, Szkülász király, Anacharszisz (Sztrábon VII.8.), Szauliosz király (IV.76.), Idantürszosz, Gnürosz, Lükosz, Aripeitész király (IV.78.), Szpargapeitész agatürsz király, Opoia ki
rályné, Orikosz herceg, Oktamaszadész király, Teresz király, (IV.80.), Szkopaszisz király
(IV. 120.), Taxakisz király (IV. 120.), Arszakész párthus király, szkíta férfiú (Sztrábon XI.9.),
Palosz és Napész (Diodorosz 11.43.), Tiridátész, Priapit, Hémusz király, Eridiusz király, Szatrakész király (Arrianosz), Toxarisz, Daucét, Anacharszisz, Amizok, Dandamisz (Lukiánosz), a
szarmata Zirin (Lukiánosz XL.) és marha szavak (Ammianus Marcellinus X IX .ll.),8586Arszakomász, Lonchat, Macent, aki „nyelvre nézve hasonló az alánokhoz”.*6 Gnuár, Kaduidasz ki
rályok (Diogenész). Omargész /Amürgoi-Amorges/ (Hérodotosz, Diodamosz, Plinius).
A népneveket (törzsi és nemzetségneveket?), folyó és városneveket most figyelmen kívül
hagyhatjuk, mert azok görög vagy görögös megnevezése szinte természetes. Korántsem bizo
nyos, hogy e neveket maguk a szkíta népek adták saját magukról. Ám a személy és istennevek
etnikai értéke is roppant csekély,87 egyrészt mert súlyosan torzultak, másrészt fordítások ré
vén is keletkezhettek, amint erre már az ókoriak közül a Krsz. utáni III. században alkotó Ori
genész is határozottan rámutatott, mondván „Celsus állítja Hérodotosz után, hogy a szkíták
Apollót Gongoszürnek, etc... nevezik. De a jártas kérdezni fogja, nem hazudik-e Hérodo
tosszal együtt Celsus is? Mert a szkíták nem tudták, a görögöknél is vannak-e azok, kiket ők
isteneknek tartanak. ..Nem gondolom, hogy Gongoszür görög nyelvre fordíttatván Apolló
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etimológiáját mutatná, vagy hogy Apolló szkíta nyelvre fordíttatván Gongoszürt jelentene...
mert más okoknál fogva nevezték meg isteneiket a görögök és másoknál fogva a szkíták.”88
Például a Madü-ész névben a magyarok neve is rejtőzködhet.89 A Targita-osz nevet általá
ban vagy a meotiszi Tiriatao szóból, vagy az iráni darga-tava (nagyhatalmú) eredeztetik,90 ám
talán a mi Hargita szavunk is szóba jöhetne, annál is inkább, mert a név az avaroknál is is
mert: Targitész avar követ személyében.91 Targita-osz három fiát (Lipo-, Árpo- és Kola-xaisz)
az óiráni xäaya (király) szó összetételeinek tartják s Abajev szerint92 a Hegy, a Tenger és a
Nap királya a szavak jelentése.93 Mindenesetre feltűnő az Árpá-d szavunk erőteljes hasonló
sága, valamint - Nagy Géza szerint - a sumér kai, gala, gula = király szó és a Kola-xaisz
egyezése.94*A Plinius által is ismert palaeusok és napaeusok (VI. 19.50)93 nevében talán a mi
Nap szavunkat és Bál isten nevét is felismerhetjük? E neveket C. Ptolemaiosz is ismeri.96
Mindennél fontosabb természetesen a négy un. eredeti szkíta szó, ti. az arima, a szpu97, az
oior és a pata. Az arimaszp szóösszetétel az iráni nyelvekből nem vezethető le98 s ugyanez a
helyzet az oiorpatával is, jóllehet vannak próbálkozások az iráni vira (férfi) és a páti (úr) sza
vakkal kapcsolatba hozni, vagy Abajev szerint a vira-mar-ta kifejezéssel.99 A „férfiak úra”
azonban nem lehet férfiölő! Ellenben a sumér-akkád uru-bata valóban férfiölőt jelent.
Az istennevek közül a Tabiti, Papaiosz, Api, Argimpasza, Goitoszürosz, Tagimaszada ne
vét sem könnyű elemezni, mert nagyon torzak. Tabiti nevét általában a tüzistennel hozzák
kapcsolatba (Hestia) és egyesek szanszkritból vezetik le, mások az iráni tap (égni) alakból
vagy az óiráni tapayati-tapayant (melegítő edény) kifejezésből. Ez utóbbi képtelenség. S azzal
is érvelnek, hogy az oszéteknél szinte minden családnál házi istenség a tűzhely.100 A Goito
szürosz iráni nyelvekből szintén nem vezethető le, míg a sumér nyelv alapján e név
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Napkirályt jelent.101 Az Argimpasza-t egyesek Holdistennőnek tartják, mások szanszkritból
erőlködnek levezetni, Kuun Géza a török artim pasa = erdem pasa = az erény feje, azaz Szűz
istennő értelmet ad e névnek. A Tagimaszada-t a tengeristennel kapcsolják össze, sőt egyesek
a ló-kultuszt is ide vonják s a trák lovas istennel párhuzamosítják (vö. szárnyas lovak ábrázo
lásai!). Mindenesetre a török tengiz, a magyar tenger szó és a török és magyar ata-atya szó
benne lehet s akkor már a Tengerek
atyja nevet kapjuk.102
A folyónevek és népnevek103 tanul
ságait később hasznosítjuk, most a Fe
kete-tenger melléki görög városok te
metőiben fennmaradt sírfeliratok un.
szkíta neveivel foglalkozunk. Olbia,
Kerszonészosz, a boszporuszi király
ság városai: Pantikapaion, Nimphea,
Kiteia, Phanagoria, Gorgippia, Képi,
Tanaisz, Theodószia, Hermonassza s
nem utolsó sorban a szkíta Neapolisz
temetőiben talált feliratos emlékek kö
zött igen kis számú a nem-görög név.
A kherszonészoszi temetőben a Kr.sz.
előtti IV—III. századból ismertek szar
mata és alán sírok (padmalyos típusok
is), előkerült egy görög feliratos bronzedény töredéke és a Kr.sz. utáni I. századból (római
kor), a szolohai kurgánból egy arany tál, amelynek a peremén a hátoldalon ELEÜTERIA
ÉHRMON ANTISZTENEI felirat olvasható, míg a másik oldalán LOHO szótöredék.104 Egy
magas, egyszerűbb sírkő az elhunyt ábrázolásával és alatta felirat: Szkíta (Szküfa105) nevű ka
tona síremléke.106*Több helyről előkerültek szkíta vonásokat mutató sírkövek (például Tanaiszban102 vagy Alma-Kermenben, ahol 300 sírból csak hatnak volt sírköve108) vagy a Kr.sz.
utáni II—III. századból a boszporuszi királyság területén fekvő müszhako-i település

101
102
103
104
103
106
102

Dovatur-Kallisztov-Sisova id. mű (1982) 297. - vö. Nagy Géza id. mű (1895) 22.
Nagy Géza id. mű (1895) 20-21.
Rübakov id. mű (1979) 26-62., 185-194. - vö. M.V. Szkrzsinszkája 2001,86-121.
N.A. Onajkó 1970,38.
A. L. Mongajt-N. V. Cserkaszov 1971, 182., 252. kép
G. A. Koselenkó-I. T. Kruglikova-V. Sz. Dolgorukov 1984, 52-53.
Uott 95. - T . Arszenyeva-B. Böttger-J.G. Vinogradov, Griechen am Don. Die Grabungen in Tanais 1994. Eur
asia Antiqua 1 (1995) 216-226. - I.V. Tolocskó, Zwei Marmorrelief aus Tanais. Eurasia Antiqua 2 (1996)
474—475.
108 T. Vüszotszkája 1975, 77.
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20. A Fekete-tenger északi térségének szkíta kurgánjai. A szaggatott vonal az erdő és az erdős
sztyepp határvonala. A Budki-Volkovcü-Akszjutincü csoport, a Voronyezsi csoport: 1. Csasztüje
kurgán, 2. Masztjugínó, 3. Trosztjanka, 4. Durovka. - Riizsanovka, Zsurovka, Litoj kurgán,
Alexandropol, Csertomlik, Tomakovka, Tolsztoja mogila, Gajmanova mogila, Szoloha, Ogúz,
Kámenszkoje, Csmürjov. - Öttestvér-kurgán, Ul, Karagodeuash, Kelermesz, Kosztromszkája
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temetőjében helyi (ős)lakosság sír
ja i.109 Az adatok összesítése azonban
azt mutatja, hogy ezekben a városok
ban és településeken döntő mértékben
görögök laktak s annak ellenére, hogy
jelentős későszkíta királysírok (KulOba, Anapa, Bolsájá Bliznyica110) lé
tesültek e térségben, például a Kr.sz.
előtti IV. századból fennmaradt 967
sírfeliratból csak 52 (5,4 %) volt
nem-görög név, ebből az 52 névből
indoárjának határoztak meg hetet, irá
ninak 18-at, tráknak hármat, kisázsiainak hetet és egyéb, meg nem hatá
rozható név volt 17.
Iráni nevek: Hanakész, Akkész,
O lgasziász, Phiatakész, Tiranész,
Száriész, Mázisz, Mazotész, Basztakaszész, etc. De volt Demarchosz fia:
22. A kosztromszkajai sír alaprajza. Kr.sz. előtti
Szkütész és Dákész nevű egyén is.
IV. század
Iráni női nevek: Mazótész felesége:
Kleo, Armadész felesége: Demetria, Tibiász asszonya: Nana, azután India, Kabaphaxa, Pavna,
Szaria, Parma, Mana. Egy cseréptálon Tirgataosz neve maradt fenn. Ezeknek a nem görög
eredetű neveknek egykori viselői lehettek rabszolgák, akiknek a gazdáik adtak nevet, de lehet
tek valódi iráni, trák, indiai származású emberek is. Az azonban, hogy például az edénygyár
tók bélyeges nevei között nem-görög név alig fordul elő,111*azt jelzi, hogy a görög társadalom
módosabb rétegei közé idegenek nemigen kerültek be. Fontos jelző, hogy hányán vitték to
vább az atyjuk nevét. 17 ilyen eset közül négyben a barbár nevet egyesítették a göröggel, de 9
esetben a gyermek már tisztán görög nevet kapott a szüleitől.
Később, a Kr.sz. előtti III. századtól a Kr.sz. utáni III. századig fennállt krimi szkíta állam
korában változott a helyzet, kivált a szarmaták megerősödése után. Ez természetesen

109 A. V. Dmitrijev-A. V. Malilsev-O. E. Vjazkova, Die Siedlung von Myschako. Ein südöstlicher Vorposten des
Bosporanischen Reiches. Eurasia Antiqua 5 (1999) 445-486.
110 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai 1. Miskolc, 1997, 92-94. - A görög és latin nyelvű sírfeliratokat
V.V. Latüsev tette közzé: Inscriptiones antiquae orae Septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae. I—IV. Petropoli 1885-1901. (10SPE). - Korpusz 1965.
111 A Krim félszigeten, Brannoje Póljéban a 2.kurgán 2. temetkezésében talált amforán a Szkütász Maiakon görög
betűs bélyeg látható. Vö. E.V. Jakovenkó 1970, 127.
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megmutatkozott a sírmellékletekben is és a sírkövek ábrázolásaiban is. Gyakoribb lett a szkíta
típusú kaftán, nadrág és csizma. 42
A boszporuszi városokból ismert III—I. századi feliratos sírkövek száma 630, ebből iráni
nyelvű név mindösszesen hat (!), óperzsa kettő, trák öt, ismeretlen hat. Tehát egészen el
enyésző és jelentéktelen az arányuk. S ekkoriban is a nem-görög apa nevét 15 esetben (29ből) görög személynév váltotta fel, míg görög apa nem-görög nevet adott a gyermekének tíz
esetben. 43 a nem-görög neveket feldolgozó Ladislaus Zgusta, aki a neveket két csoportra
osztotta: szkíta és szarmata csoportra, is hangsúlyozta, 44 hogy a szkíta nevek a kései időkből
származnak, amikor már az elgörögösödött szkíták régen nem őrizték etnikai tisztaságukat, 4 5
erősen keveredtek a tauruszokkal, a trákokkal s magukkal a görögökkel. Az ősi szkíta állatáb
rázoló művészet csaknem teljesen kiveszett s a Szkíta Neápoliszban is eluralkodott a primitív
vonalrajzos grafitti és a görög emberábrázolási mód. 46
A névanyag (onomasztikai anyag) egyáltalán nem egykorú, tehát nem lehet azonos szabá
lyok szerint elemezni őket, mert más hangtörvények uralkodtak a Kr.sz. előtti III. században,
mint hatszáz év múlva. Ugyanakkor például a hangzóváltások felemlegetése sem meggyőző,
mert például a p mássalhangzó f mássalhangzóvá alakulása egyáltalán nem csak az indoeuró
pai nyelvekre jellemző, hanem megvan a finn és a magyar nyelv esetében is!
Mindezek alapján, azt hiszem, világossá vált, hogy a szkítáknak, a nevekre alapozott indoiráni besorolása, több, mint kétséges. Harmatta János erről így írt: „Mindezeknek a személy-,
nép- és helyneveknek a magyarázata, ethnikai hovatartozása és a történeti színtér pontos meg
határozása tisztázatlan és a tudományos irodalomban közölt térképek puszta találgatásokon
alapulnak.” 47 a személynevek egyébként sem alkalmasak etnikai következtetések levonásá
ra, gondoljunk a magyarság nagyszámú idegen eredetű személynév-anyagára (zsidó, szláv,
latin, német, etc. eredetű nevek). Az természetesen nem vitatható, hogy az ókorban szinte
mindenütt többnyelvűség uralkodott. Kivált a diplomáciában és a kereskedelemben terjedt el
egy-egy un. vezér-nyelv, így a Kr.sz. előtti II. évezredben a babilóni, majd az arameus, később
a prákrit, a szogd, még később az arab, illetve a perzsa.*16*118*Ezért nem tudjuk megmondani pél
dául, hogy a párthusok49 és a kusánok, anyanyelvűket illetően, milyen nyelvet beszéltek?

4 2 Mongajt-Cserkaszov id. mű (1971) 138-196. - P.D. Diatroptov 2001, 78-86. - vö. Ju.P. Zajcev 1999,
135-147.
4 3 A. A. Maszlennyikov 1981, 42-88.
114 L. Zgusta, Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeeresküste. Praha, 1955.
4 5 D. Sz. Rajevszkij 1971, 143.
116 T. Vüszotszkája id. mű (1975) 78.
4 7 Harmatta János, Közép-Ázsia ókori történetéhez. Antik Tanulmányok 47 (2003) 64.
4 8 Harmatta János, A Selyemút nyelvei. Antik Tanulmányok 47 (2003) 81-88.
49 Harmatta János, A párthus írásbeliség kezdetei. Antik Tanulmányok 28 (1981) 134-138.
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Feltételezik, hogy a Kr.sz. előtti VII. századból való szakkezi (Ziwiye) hettita hieroglifák
kal írt, óiráninak vélt, edény-felirat a szkíták nyelvén íródott,120 ám ez csak egy hipotézis, hi
szen a szkíta nagykirályoknak, amint később a hűn uralkodóknak is, számos, különböző nem
zetiségű (nyelvű) hivatalnoka, írnoka volt. Az egyre nagyobb számú, rovásbetűkkel készült
szkíta-kori felirat pedig azt mutatja, a szkítáknak igenis volt saját írásbeliségük s ezért nem
vették át sem a görög, sem más nyelv abc-jét.
A szkíták szaka, masszagéta, daha, szkolot neve, valamint a királyi szkíták szakarauka ne
ve alapján,121 a prákrit nyelven készített, sokkal-sokkal későbbi írott emlékekből kiindulva, az
un. khotáni szaka nyelvet a szkíták anyanyelvének kiáltották ki.

23. A Selyemút déli szakaszai

120 Harmatta János, Eltűnt nyelvek és írások nyomában. (Előzetes közlemény). Antik Tanulmányok 34 (1989/90)
111- 112.

121 Harmatta János, The Language o f the Southern Sakas. Acta Antiqua ASH 32 (1989) 299 skk. Voltak, akik a
szaka szót délnyugat-iráni nyelvből „kutyának” értelmezték (R.G. Kent), mások a masszagéta elnevezést masaka-tä bontásban „hatalmas szakának” fordították (W.B. Henning). A sacarauca szóban egyesek „a szakák ki
rályát” vélték felismerni (Hermann).

INDOEURÓPAI (IRÁNI) NYELVEN BESZÉLTEK-E A SZKÍTÁK?

35

Ez korszakos változással járt, mi
vel a kínai (Szerer) forrásokban
szereplő szaivang nevű népet a
szakákkal azonosították, feltéte
lezve, hogy a Tien-sán vidékén a
Kr. sz. előtti VIII-VII-VI-V.-IV.
században élt szaka nép ekkorra,
tehát 1 5 0 0 esztendő múltán (!), el
került innen délre az iráni Szeisztánba (Szeisztán a korábbi Szakasztán = a szakák országa szóból
jött létre), s itt, Khotánban települt
m eg.122 Ennek bizonyítékai vol
nának a héber betűkkel írott új per
zsa nyelvű töredékek,123 valamint
a Kr.sz. előtti 176-ban em lített
vuszun-szaivang összecsapás.124
24. Khotán királya kíséretével. Az ajantai barlnag
mennyezetfestménye
A szajvang szóösszetétel vang tag
ja kínaiul királyt jelent.
A khotáni szakák és a Belső- és Közép-Ázsia területén sokkal korábban élt igazi szkíta
szakák azonosságát kizárólag a régészeti anyag azonossága dönthetné el. Ilyen azonosság
azonban mind a mai napig nem létezik!
A kínai felségterületen fekvő Khotán térségéből valódi szkíta emlékanyag egyáltalán
nem ismert. Sőt, a türk hódításig Khotánban az uralkodó nép az indiai volt, akiket szákoknak
hívtak, illetve szakáknak. A vidéket személyesen bejárt jeles tudós, Albert von Le Coq megál
lapításait szó szerint idézem: „Kelet-Turkesztán neve az időszámításunk első hét évszázadá
ban találó erre az országra: csak a VIII. században hódították meg részben az újgur türkök. A
türk hódításig az indiaiak voltak az uralkodó nép Khotán oázisában (délnyugaton), ahol,
amint feltételezzük (!), úgyanúgy mint Jarkend oázison, a lakosság fő tömege valószínűleg az
iráni szákokból állt. Ha megbízható a kínai történetírás azon állítása, hogy Khotán lakóinak
arcvonásai nagyon hasonlítanak a kínaiakéhoz (Abel Rémusat), akkor feltételezhető, hogy
Khotán indiai lakossága a Himaláján keresztül, tibeto-burmai népekkel keveredve, érkezett s
ezáltal tettek szert keletázsiai arcvonásokra. Kasgart az időszámításunk idején az iráni szogdok népesítették be, akiknek a fővárosa Szamarkand és Buchara volt. De úgy tűnik, hogy a

122 Vásáry István, A régi Belsö-Ázsia története. Szeged, 1993, 37.
123 H. W. Haussig, Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstrasse in islamischer Zeit. WBG. Darmastadt,
1994, 52.
124 H. W. Haussig, Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstrasse in vorislamischer Zeit. WBG. Darmstadt,
1992, 101.- v ö . O.P. Iszmagulov 1962, 168-191.

36

ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI III.

szogd települések léteztek a pusztaság
egész északi pereme mentén, a tulaj
donképpeni Kínába is benyúlva. Kucsa, Kara-sar-Kurla és Turfán oázisain
az uralkodó osztály olyan nép volt,
am elynek a nyelve az indogerm án
nyelvcsalád európai csoportjához tar
tozik. A turfáni falfestményeken látha
tó kékszemű, vörös hajú portrékat en
nek a tochárnak nevezett népnek tulaj
doníthatjuk, akiket azonosaknak tar
tunk a kínai annalisták jüe-csijeivel. A
déli perem kis ozázisait, Khotántól ke
letre olyan népek lakták, amelyek való
színűleg az árja csoporthoz tartoztak.
Az ország egyes részei időlegesen füg
gésbe kerültek a hiungnuk (húnoktól),
a zsuanzsuanoktól (avaroktól) s a nyu
gati türköktől. A Han és a Tang dinasz
tia alatt viszont Kínáé volt a fő szerep
az egész területen.” 125

25. Közép-Azsia és India ókori útjai*1
125 Albert von Le Coq, Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-Asiens. Reprint: Graz-Austria 1977, 6.
1. jegyzet: Der Name Ostturkistan ist für dieses Land während der ersten sieben Jahrhunderte unserer Area un
zutreffend: erst im 8. Jahrhundert wurde es teilweise von den uigurischen Türken erobert. Bis zur türkischen
Eroberung waren Inder das herrschende Volk in der Oase von Chotän (im Südwesten), wo, wie wir annehmen,
ebenso wie in der Oase von Yarkänd, die Hauptmasse der Bevölkerung aus iransiche Saken bestanden haben
dürfte. Wenn die Behauptung der chinesischen Geschichtsschreiber die Bewohner von Chotän seien den Chine
sen in den Geschichtszügen sehr ähnlich (Abel Rémusat, Histoire de la ville de Khotan, Paris 1820, 21.) zuver
lässig ist, wird man annnehmen dürfen, daß die indische Bevölkerung Chotän auf den Wege über Himalaya
sich mit tibeto-birmanischen Bergvölkern gemischt und dadurch ostasiatische Geschichtszüge erworben habe.
Käschghar war u. E. von iranischen Soghdiem bevölkert, deren Hauptstädte Samarkand und Buchara waren.
Sogdhische Siedlungen scheien aber am ganzen Nordrand der Wüste, bis hinein in das eigentliche China, be
standen zu haben. In den Oasen Kutscha, Qara-schahr-Kurla und Turfan war die herrschende Klasse ein Volk,
dessen Sprache zur europäischen Gruppe der indogermansichen Sprachenfamilie gehört. Die blauäugigen, rot
haarigen Porträtköpfe auf den Wandgemälden von Turfan schreiben wir diesem, „Tocharer” benannten, Volke
zu, das wir für identisch halten mit den Yüe-chi der chinesischen Annalisten. Die kleinen Oasen des Südrandes,
von Chotän nach Osten hin, waren von Völkerschaften bewohnt, die der arischen Gruppe angehört haben dürf
ten. Teile des Landes gerieten zeitweise in Anhängigkeit von den Hiung-nu (Hunnen), den 2uan-Zuan (Awaren)
und den West-Türken, unter den Han und T ‘ang war dagegen China die Vormacht im ganzen Gebiet.
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A megmaradt tárgyi emlékek között szerepel egy kínai Tang-kori pantomim-színész sírfi
gurája, akit szakának neveznek azon az alapon, hogy szkíta típusú hegyes sapkát visel.126

Csangcsun
Senjang

Dzsung1

Hohhot Pe£in9

Urumcsi

Tiencsin

Jincsuan •
Nanking >4
Sanghaj
Hangcsou1

Lhásza

Csungking
Kujjang
Kanton
Nanning
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A legnyomósabb érvként az őszét nyelvet szokták felhozni, amely - úgymond - a szkítaszarmata-alán nyelv egyenesági leszármazottja és örököse. Nemcsak azért hivatkoznak rá,
mert az őszét indoeurópai nyelv, hanem azért is, mert - állítólag - igen ősi a kapcsolata a töb
bi indoeurópai nyelvvel (Kr.sz. előtti II. évezred második felétől), mindenek előtt a latinnal és
az ógermánnal, a balti nyelvekkel, a szláwal és a tochárral is. Mivel ezek az izoglosszák hiá
nyoznak a többi indoiráni nyelvből, ezért ezek nem tarthatók közös indoeurópai hagyatéknak.
Abajev ezeket nemes egyszerűséggel „szkíta-európai izoglosszáknak” nevezte el.127 Abajev
egyik példája az őszét musaelaeg, azaz menyét szó, amely a latin mustela-val azonos, a másik
az őszét Waergon, amely a latin Vulcanus-szal egyezne meg. Mivel, mondja Abajev, az oszétok ősei sohasem éltek Itália földjén, ezekre az átvételekre csak akkor kerülhetett sor, amikor
még a proto-italicusok és a proto-oszétok, azaz - szerinte - a szkíták a Kr.sz. előtti 1500 táján
valahol Dél-Oroszország földjén érintekeztek egymással.128 Mivel azonban a Fekete-tenger
vidéke és a Kaukázus egy része Kr.sz. előtti II. századtól hosszú időn át a római birodalom
része volt, korántsem kell ilyen erőltetett magyarázatot keresni.
Voltak nyelvészek (például V.B. Pfaf), akik az oszétokat sémita eredetűeknek gondolták,
akik csak később keveredtek iráni nyelvű népekkel. Ezt néhány zsidó eredetű hagyomány (leviratus, temetkezési szokások, héber eredetű személynevek) igazolná. Vszevolód F. Miller ne
véhez fűződik az oszétok iráni származás-elméletének teljesebb kidolgozása, pontosabban ő
állította fel a szkíta-szarmata-alán-oszét rokonság-sort.129 Ő már a nyelvészeti adatokon kívül
a néprajzi és a folklór anyagokat is bevonta a vizsgálódási körébe. így a szkíták temetkezési
szokásait, kivált a Hérodotosz által is alaposan leírt lovas temetkezéseket, a halottak elsíratását, amelyek mind-mind megvannak az oszéteknél s ő vonta be az oszétok Nart eposzát is,130
bizonyító anyagként. így például a jacamongának nevezett csodás nárt csészét, amelyből csak
azok a hősök ihattak bort, akik kitűntek a harcban.131 De bizonyítékként kezelte a szkíta és az
őszét viselet hasonlóságát, kivált a kaftán, a fejdísz s a lábbeli esetében. Ugyanezeket a voná
sokat használta fel az alán-oszét rokonság igazolásakor is. Állítása szerint a Felső-Kubán vi
dékén és Balkáriában fennmaradt alán védművek és pogány szentélyek pontosan olyanok,
mint az oszéteké. Miller meghatározta a szkíta-alán-oszét föld történeti határait is s ezt a ké
sőbbi szerzők „ragyogó bizonyítéknak” nevezik,132 amely révén teljes mértékben igazolást
nyert, hogy az oszétek az Aldunától az Urálig terjedő térségben egykor élt szkíták leszárma
zottai s így, nyilvánvalóan, bebizonyosodott, hogy a szkíták is az indoeurópai nyelvcsalád in
doiráni ágához tartoztak.
•27 V .I. Abajev 1 9 6 5 ,-u ő 1971, 10-13.- u ő 1979,272-364.
*28 Abajev id. mű (1971) 10-11.
129 W.F. Miller, Über die Stellung des Ossetischen im iranischen Sprachkreise. Sitzungsberichten der Wiener
Akademie 36. 1871.
130 B.V. Tyehov 1971, 196.
131 Semmivel sem igazolt az az állítás, mely szerint Szoszlán és Bedoha szerelmi történetének gyökerei a Kr.sz.
előtti VII. századra nyúlnának vissza!
132 B .A . Kalojev 1971, 13.
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Miller nyomán új lendületet kapott ez a vonal V. I. Abajev133 és E. I. Krupnov134 munkás
sága révén. Az alán-oszét tehát nem kevesebb, mint kétezer éves nép a Kaukázusban, akik
persze kapcsolatban voltak más kaukázusi népekkel is. így az indoeurópai hatásokon, nyelvi
elemeken kívül hatottak rájuk más kaukázusi népek is. A kaukázusi őslakosság szerepét kivált
Krupnov hangsúlyozta, aki szerint az őszét egyáltalán nem tisztán iráni nyelv, sőt komoly
ellentmondások észlelhetők e hipotézisben. Éppen ezért helyénvalóbb csak nyelvi hatásról be
szélni és nem genetikai rokonságról.135 V. P. Alekszejev teljes egészében kétségbe vonta az
oszétek alán, illetve szkíta-szarmata származtatását, mert ezt a feltevést sem nyelvészetileg,
sem régészetileg, sem embertanilag nem lehet igazolni.136 Az embertani vizsgálatok szerint
ugyanis az oszétek brachikephal és mezokephal típusúak, míg a szarmaták és az alánok
dolikephalok.137
Abajev és követői azonban rendületlenül kitartottak álláspontjuk mellett, mivel szerintük a
szkíta személy-, törzs- és helynevek, hasonlóképpen a toponimikai adatok, éppenséggel ele
gendő alapot adnak annak kijelentésére, hogy az őszét nyelv digor dialektusa azonos a szkíta
nyelvvel.
Az őszét nyelv azonosítása a szkíta és a szarmata nyelvvel tehát csak egy feltevés, amely
nem kezelhető történeti tényként. Az oszétben és például a finn tipusú nyelvekben fellelhető
iráni eredetű jövevényszavak sem azt bizonyítják, hogy ezeket a szavakat a szkítáktól vették
át az érintettek, hanem csak azt, hogy mind az oszéteket, mind a komikat, mordvinokat, udmurtokat ugyanaz a hatás érte. Például az őszét zaerni, a komi zárni (arany), az őszét aerxu, a
manysi árgin, a komi yrgön (réz), az őszét aevzist, az udmurt azvés (ezüst), az őszét kard
(kés), a komi kört, az udmurt kort (vas).
Az un. khotánszaka nyelv sem azonos az oszéttel, mert az előbbiben a többesszám máso
dik személy ragja uhu, az oszétben viszont smax, a mutató névmás a khotánszakában sä, az
oszétban и / o, a khotánszakában az egy ssau, az oszétban iw/ew, etc. Maga Abajev is kényte
len volt megállapítani, hogy mindez azt mutatja, hogy a khotánszaka és az őszét nem ugyanaz
a nyelv, de mindekettő a szkíta nyelv dialektusa - teszi gyorsan hozzá.138
A legújabb kutatások szerint sem a kimmerek,139 sem a szkíták140 esetében nem állítható,
hogy indoiráni nyelvű népek voltak, ez csak az egyik lehetséges feltevés. G. Holzer rekonstru
ált őskimmer dialektusa is csak egy hipotézis.141

133
134
133
136
137
138
139
140
141

V. I. Abajev 1945. - 1949. - 1957. - 1965. 1971, 1979.
E. I. Krupnov 1953,- I9 6 0 ,- 1 9 6 7 .-vö. V.A. Kuznyecov 1973, 1-18. - R.M. Muncsájev 2004, 5-14.
Krupnov id. mű (1967) 41. - vö. Ju. Sz. Gaglojtyi 1966.
V. P. Alekszejev 1967.- 1968.
G .F.G yebec 1971,8-10.
Abajev id. mű (1971) 12. - vö. G.A. Dzsagurova 1980.
Sz. V. Mahortüh 1997.
G. Rachel id. mű (1996) 234-235., 827-828.
G. Holzer - Namen skythischer und sarmatischer Stämme. Anzeiger der philologisch-historischen Klasse der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften 125 (1989) 193-213.
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A régészeti emlékek segítségével kíséreljük meg a szkíta-szarmata kultúra előzményeit és
gyökereit felkutatni és kimutatni, mégpedig úgy, hogy nem kapcsolódunk egyik irányzat kép
viselőihez sem.
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Az eurázsiai szkíta kultúra jellemzői és gyökerei
A Kr.sz. előtti VIII. századtól142 jól felismerhető és régészetileg kifogástalanul elkülöníthető
szkíta kultúra legfontosabb jellemzőit kell először számba vennünk, természetesen figyelmbe
véve azt, hogy a szkíta kor (Kr.sz. előtti VIII. századtól a Kr.sz. előtti III. század végéig) mind
területileg, mind etnikailag nagyon is különböző szakaszokra oszlik.
Hosszú időn keresztül tartotta magát az a nézet, hogy az írott forrásokból megismert Fekete-tenger-vidéki szkíták (királyi szkíták, földműves szkíták, szántó szkíták) és a Közép- ill.
Belső-Ázsiában élt szaka-szkíták nem ugyanaz a népesség. A nemzetközi tudományos életet
nagymértéktékben befolyásoló Michael Rostovtzeff 1941-ben megjelent nagy művében143 azt
hirdette, hogy az ázsiai szaka és szarmata hordák a Kr.sz. előtti V-IV. században megrohanták
a Fekete-tenger vidéki (a délorosz szteyeppéken élő) szkítákat s olyan erős nyomást gyakorol
tak rájuk, hogy azokat nyugat felé (a Duna torkolat-vidékére), illetve a Krim-félsziget belseje
felé szorították.144 Mások, újabban, azt hangoztatják, hogy a délorosz sztyeppe szkítái ElőÁzsiából származtak.145
A legújabb régészeti feltárások azt igazolták, hogy a szkíta-szakák őshazája az Altáj-vidékén
volt,146 ahol a Kr.sz. előtti IX-VIII. századtól egy teljesen eredeti és egészen új művészetet, s
142 J. Görsdorf, H. Parzinger, A. Nagler, N. Leontyev, Neue C-Datierungen für die Sibirische Steppe und ihre Kon
sequenzen für die regionale Bronzezeitchronologie. Eurasia Antiqua 4 (1998) 75. (750-400) - J. Görsdorf,
Datierungsergebnisse des Berliner C-Labors 2001. Eurasia Antiqua 8 (2002) 558.
143 Michael Rostovtzeff, Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt I. WBG Darmstadt,
1998, 466-471. - Rosztovcev személyére vonatkozóan lásd: G.M. Bongard-Levin 1997. - B.A. Litvinszkij
1999, 213-215.
144 In der Zeit der Eroberung des Ostens durch Alexander begannen sich große Horden Iránier aus RussischTurkestan nach Norden und Westen zu bewegen. Die griechischen Schriftsteller nennen die Saken und Sarmaten. Diese Horden begannen auf die Skythen der südrussischen Steppen ein Druck auszuüben und stießen sie
westwärts über die großen russischer Ströme nach der Donau und südwärts in die Krim. Rostovtzeff id. mü
(1998) 467. - Ju.P. Zaj ce V 1999, 127.
143 Vékony Gábor id. mű (2002) 161-162. Ugyanez a szerző tagadja a szkíták Kárpát-medencei jelenlétét: Vékony
Gábor, A korai vaskor kérdései Kelet-Magyarországon. In: Régészeti tanulmányok Kelet-Magyarországról.
Folklór és etnográfia 24. Szerk. Németh Péter. Debrecen 1986, 6 9 - 79.
146 A. Kovaljov, Überlegungen zur Herkunft der Skythen aufgrund archäologischer Daten. Eurasia Antiqua 4
(1998)247-271.
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így egy új anyagi és szellemi kultúrát hoztak létre. Ám ez a megállapítás csak a kifejlett szkí
ta-szaka műveltségre vonatkozik, tehát az továbbra is vizsgálandó, hogy kik, mikor, honnan és
milyen úton jutottak el erre, a jelzett időszakban szinte üres, tájra,147 avagy az őskőkortól148
itt élők hozták volna létre ezt az új kultúrát? Azt sem lehet a jövőben figyelmen kívül hagyni,
hogy a kínai források már a Kr. sz. előtti 2357-től (!) szerepeltetik a húnokat.149
Ennek a szkíta-szaka kultúrának a legfontosabb jellemzői a következők:
1. ) a kurgános, halmos, katakombás és gerenda-szerkezetes temetkezési forma,
2. ) a kocsik eltemetése, s azoknak, illetve alkatrészeiknek (kerekek) különleges szakrális
jelentősége,
3. ) a nagyállattartás elterjedése, a patás állatok (ló, szarvasmarha, juh) s ezen belül az
egész vagy részleges ló-temetkezések divatja,
4. ) a viaszveszejtéses fémöntés és a fémmegmunkálás magas színvonala, kivált az arany,
a bronz (ezen belül az arzénos bronz) és az ezüst vonatkozásában,
5. ) a vas elsődlegessége, a vasművesség kifejlődése, különös tekintettel a fegyverekre,
6. ) a saját állatábrázoló és állatküzdelmi jelenetes művészet megteremtése,
7. ) a szarvas (csodaszarvas, Szarvas Istenanya) kultusza,
8. ) a Napisten meghatározó szerepe és attribútumai: Nap-jelvények, Nap-szentélyek,
9. ) a tetemek mumifikálása és a halotti maszkok használata,
10. ) az europid embertani jelleg meghatározó szerepe,
11. ) a vérszerződés szokása és tisztelete,
12. ) a nehézfegyverzetű lovasság meghatározó szerepe (zabla, nyereg, lószerszámzat, pán
célzat),
13. ) a nagyerejü reflexíj feltalálása,
14. ) nemzetközi kereskedelem és kereskedelmi utak kiépítése és használata,
15. ) a kard-kultusz: Isten kardja kiemelt szerepe,
16. ) a szőnyegek és textiliák alkalmazása a sírokban,
17. ) rituális szertartások edényei: csészék, tükrök, rythonok, üstök használata.
1956 óta, Marija Gimbutasnak köszönhetően, általánosan elterjedt a nemzetközi szakiro
dalomban az a nézet, hogy az óriási területre kiterjedő (3000 km hosszú és 700/800 km széles
térség területe cca. 1,5 millió km2) halmos (kurgános) temetkezési forma eredetileg az indo
európai népek sajátja volt,150 amely népcsoporthoz tartozott, állítólag, a szkíta is. Ha azonban
147 Sz. A. Grigorjev 1996, 90.
148 Az újabb kutatások alapján ez egyáltalán nem költői kérdés, mivel mind Kelet-Európábán, mind az Urálvidékén, mind Belső-Ázsiában jelentős paleolit lelőhelyeket tártak fel. Vö. A.P. Gyerevjankó-M.V. Sunykov,
Neue Ergebnisse zum Paläolithikum im Altai. Eurasia Antiqua 4 (1998) 1-9. - L.D. Szulerzsickij 2004,
103-112. - M.B. Mednyikova 2004, 113-119.
149 K. Maszimi 1998.1., 6. Vö. J.J.M. De Groot, Die Hunnen der vorchristlichen Zeit. Berlin-Leipzig 1921, 1.
150 M. Gimbutas, The Prehistory o f Eastern Europe. Cambridge 1956. - Guy Rächet, Dictionnaire de l'archéolo
gie. Paris, Robert Laffont, 1998, 517-520.
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28-29. A köves kurgán szerkezete
abból indulunk ki, hogy a szkíták indoeurópaisága, amint láttuk, több, mint kérdéses, sőt
megalapozottan cáfolható, akkor különlege
'i:
sen fontossá válik a kurgán-kultúra eredeté
nek kérdése, mivel az vitathatatlan, hogy a
kurgánok népei közül egy vagy több, közvet
len elődje volt a szkítáknak!151
Nyilvánvalóan sokat mondó, hogy igazi
- % ****■*“ *
гkurgán-temetkezés Görögország térségéből
egyetlen egy sem ism ert,152 jóllehet halmos
27. A gerendavázas kurgán szerkezete
temetkezésekről vannak adatok.153 Ugyanak
kor például a Magyar Alföldön sokezer kurgán állt egykor. A régészeti szakirodalomban a gödörsíros, a katakombás, az okkersíros és a gerendavázas kultúra elnevezés lényegében meg
egyezik a kurgán-kultúráéval! Időhatárait egyesek a Kr.sz. előtti 5000 és 1800 közé teszik,
151 M. Gimbutas bírálata jogos, ám a Makkay János által használt jelzők alaptalanok és sértőek. Vő. Makkay János
id. mű ( 1998) 42., 100. jegyzet.
152 A. Häusler, Die indoeuropäisierung Griechenlands nach Aussage der Grab- und Bestattungssitten. Slovenska
Archeologica 29 (1981) 59-66.
153 Makkay János id. mű (1998) 160., 301. jegyzet
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ami nagyon laza keltezés, erősen vitat
ható, sőt a legújabb keltezések alapján
egyszerűen elfogadhatatlan. Gyakran,
az időrendi besorolás valóban csak
„hasraütéseken” alapul.154
A gödörsíros kultúra 3600/2900о »ß' '
о -*о-ю
2
2
0
0 /2 0 0 0 155 közé, a katakom bás
n . U.*2900-1500 közé156, majd az ezt követő
gerendavázas kultúra (a meghatározó
°°
•
° о
,<
andronovóival az élen) 2000-1100 közé
keltezhető. S ez az időszak már a szkí
ta-korszak közvetlen előzményének ne
vezhető. Túl azon, hogy a kurgános te
metkezési forma is egyenesvonalúan to
vább élt, bár különböző formában. Nem
30. A Dnyeper-vidéki bronzkori vasziljevkai 2. kurgán arról van szó term észetesen, hogy a
összesített alaprajza
kurgános temetkezésű kultúrák mind
rokonok egymással s így egyetemesen
előzményei a szkíta kultúrának, hiszen a Kárpát-medencétől, a Kaukázuson, Dél-Szibérián,
Közép-Ázsián át Belső-Ázsiáig hatalmas területen megtalálhatók a gödörsíros és a katakom
bás temetkezések, de arról igenis szó van, hogy mikor és honnan terjedt el ez a temetési mód?
S természetesen arról is, hogy valóban indo-európaiaknak nevezhetők-e ezek a népek?
A régészeti források azt mutatják, hogy ősi soron dél felől, Mezopotámiából157 és/vagy a
Tigris és Eufrátész nagy kanyarulata vidékéről (DK-Anatólia, Észak-Szíria)158 érkeztek az el
ső kurgános temetkezésű emberek mind a Kaukázus vikékére, majd azon keresztül (majkopi
és uszatovói kultúra, kora 39 50—3300159) Dél-Oroszországba, mind Közép- és Belső-Ázsia
térségeibe a IV.évezred dereka körül és összekeveredtek az itteni őslakossággal. Eurázsia
sztyeppéin és erdős sztyepp-övezetében ugyanis korábban sem a kurgános, sem a zsugorított
testhelyzetü temetkezési mód nem volt ismert.160 A Kárpát-medencébe ezek a népek Kr.sz.
előtti 4000 tájékán, talán délkelet és kelet felől, nyomultak be.
A kurgánok szerkezete a következő: az anyaföldbe megásott sírgödörbe (jamnaja kultúra!)
fektették, általában zsugorított testhelyzetben, az elhúnytat, okker, kréta vagy szén-festékkel
« r

154
155
156
157

Makkay János id. mű (1998) 272.
E.N. Csomüh 2004, 84-99.
E.N. Csomüh-L.B. Orlovszkája 2004, 15-29.
Erre utal a szoros kapcsolat Ur-ral, Nahal Mismarral, a palesztinai Haszul Beersebával! Ezen lelőhelyek kora:
Kr.sz. előtti V. évezred derekától számítható, pontosabban: 4300-3350.
158 Sz. A. Grigorjev 1996, 86.
•59 E.N. Csomüh 2004, 15 skk.
1611 Bartha Antal id. mű (1988) 92.
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34. A durovkai kurgán központi sírja
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37. A szuvorovi 2. kurgán
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38. A Dnyeper-vidéki bronzkori vasziljevkai 1.kurgán
katakombás sírja

39. A Dnyeper-vidéki bronzkori vasziljevkai 2. kurgán
katakombás sírja
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kezelve. E fölé hordtak kövekből,
földből, gyeptéglából kisebb vagy na
gyobb halmot. A kész kurgánba ké
sőbb úgy temettek, hogy beleásták a
halomba a következő sírokat.161 A
katakombás temetkezés azt jelenti,
hogy a sírgödörből oldalirányban egy
fülkét, egy kamrát, egy katakombát
vájtak s a halottat (vagy csoportos te
metkezés esetén a halottakat) ebbe
helyezték el. A fülke nyílását általá
ban egy kőlappal lezárták. Később a
sírgödröt jelentősen megnagyobbítot
ták és a fakoporsóba helyezett halott
fölé egy gerendákból készített boro
naházat vagy csak egy tetőt készítet
tek (gerendavázas vagy szrubnaja
kultúra, Balkengrabkultur).
A katakombás temetkezések köz
vetlen előzménye a gödörsíros (első
sorban a novotyitorovkai) kultúra, a
katakomba-kultúra viszont szervesen
átnőtt a gerendavázas kultúrába.162 A
kispeki 2. kurgán 5. temetkezése163
katakombás, de gerendavázas szerke
zetű egyben. Jellemző mellékletek és
jelenségek: a kő harci balták, a sírgö
dör agyaggal ki kenése, a tűz kultusza,
a csont buzogányok164 sírba tétele.
Ugyanekkor jelenik meg először a
sztyeppén a fém ö n tés tudománya.
Öntőmintákat tettek egyes halottak

161 A szuvorovi 17 kurgánban 51 katakombás temetkezés volt ! A.L. Nyecsitájlo 1979, 82-83.
162 Z.A. Fedorova-Davidova 1986, 135.
163 l.M. Csecsenov 1986,44-45.
164 Ezek a csont buzogányok (jogarok) megkülönböztetendők a Cucuten-Tripoljei eredetű 4200-3600 körüli időkre
keltezhető zoomorf kő jogaroktól: B. Govedarica, E. Kaiser, Die äneolithischen abstrakten und zoomorphen
Steinzepter Südost- und Osteuropas. Eurasia Antiqua 2 (1996) 59-103.
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40. A Kubán-vidéki kispeki 2. kurgán alaprajza
és metszete
4L A kispeki 2. kurgán 2. sírjának szerkezete
mellé (Lebegy I. kurgán165 Szkacski, Verhr jiic / a
nyaja Majevka, Osztrov Szamarszkij), bronz
gyöngyök és lemezek jelennek meg a sírok
ban, ami a fémműves mesterség elkülönülésé
re utal. De ekkor fejlődött ki az íj és a nyíl,
mint fegyver,166 sőt a nagyállattartás is (állat
csontok a sírokban!).
Mindezeket a jellegzetességeket átvették a
Kr.sz. előtti első évezred elejétől a kimmerek167 és a szkíták. Ugyanígy átvették a ko
csitemetkezés szertartását is. Különösen szép
42. A kispeki 2. kurgán 5. sírjának szerkezete
példája ennek a pazyriki 5. kurgán halottas
kocsija. De a kocsitemetkezés divatja eljutott Európába is, először a Kárpát-medencébe, majd
onnan nyugatabbra. Különösen elterjedt a kelták körében.
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165 A.N. Gej 1986, 13-32.
166 G.N. Tosev 1981, 69.
167 A kapcsolat annyira szoros, hogy a bolgár régészek hosszú ideig a gödörsíros kultúrát egyenesen a kimmerek
hagyatékával vették egynek! Vö. Makkay János id. mű (1998) 254., 479. jegyzet
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43. A szofijevkai kurgán 5. sírja,
kocsi-maradványokkal. Kimmer temetkezés!

44. Az altaji pazyriki 5. kurgán
kocsi-temetkezése
45. A pazyriki 5. kurgán kocsiszekrénye
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46. A pazyriki kocsi küllőinek, rúdjának
és jármának szerkezeti rajza

47. Az altaji Pazyrik szkíta-kori 5. kurgánjában
feltárt kocsi rekonstrukciós összeállítása

48. A sumér Ur városában lévő PG 800. sír
49. A sumér Ur városában fekvő 789. sír,
kocsitemetkezése
yíitC H / \
kocsitemetkezéssel
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50. A sumér Ur városában talált királysírok
elhelyezkedése. Kr.sz. előtti 111.évezred

51. A sumér Ur városában fekvő PG 1237. sír,
kocsi-maradvánnyal

52. Az ur-i királysírnál a szarvasmarhák által
vontatott szekerek sírba tétele. Rekonstrukció.

53. Sumér harci szekér.
Kertai Zalán rajza

A kurgánok szerkezete általában tudatosan kialakított volt, megtervezésüknél a Nap és a
Hold kultusza is kimutatható.168
A Kr.sz. előtti III. évezred első felére - közepére keltezhető a sumér Ur-ban feltárt sírok
azon csoportja, amelyekben szarvasmarhák által vont négy kerekű, tengelyköpüs kocsik marad
ványai kerültek elő, de ugyanilyen korai időben (egyesek szerint korábban: Kr.sz. előtti
2700-2200) jelennek meg a Kaukázus-vidékén is a kocsi-temetkezések (a novovelicskovszkája

168 Sz.A. Dvorjányinov-V.G. Petrenkó-H.A. Rükov 1981, 22-38.
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sztanyica-i kurgánban feltárt 11 temetkezés kö
zül hét a novotyitorovszkájai kultúrához169 tar
tozott, kettő a katakom ba-kultúrához, egy
bronzkori, egy pedig szarmata volt170). Neveze
tes kocsi-tem etkezések ism ertek Trialétból,
Martqopi-ból, Lcsásenyből. Természetesen kurgánok alatt lévő sírokról van szó. Sajátságos,
hogy egy-egy sírban néha nem egyforma kocsi
kerekek voltak, vagy nem kettő vagy négy,

54. Kétkerekű kordé színezett agyag modellje
Rasz Samrából. Kr.sz. előtti II. évezred

55. A Kubán-vidéki novovelicskovszkajai
kurgán 2. temetkezése, kocsi-maradványokkal

56. A Kubán-vidéki novovelicskovszkajai
II. sírja, kocsiban eltemeti halottal

169 A.N. Gej 1986 és 1991.
170 N.Ju. Limberis, I.I. Marcsenkó, Ein Kurgan der Novotitorovskaja-Kultur bei Novoveliőkovskaja, Kuban-Ge
biet, Nordwestkaukasien. Eurasia Antiqua 8 (2002) 1-37.
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57. A Kubán-vidéki
novovelicskovszkajai
kurgán 4. sírja, csaknem
teljesen ép kocsi
maradvánnyal

hanem egy (Rosztov), hat
(Három Testvér kurgán)
vagy hét kerék (Sztároszelje 1. kurgán 7. sír171)- Ke
réknek vagy a kocsiszek
rénynek csak a darabjait
temették el, vagy a geren
davázas sírkamra közepére állították az ép
négykerekű kocsit (a kocsiszekrény hossza
240 cm, a szélessége 160 cm) s a halottat a
kocsira helyezték rá (Novovelicskovszkája
11. sír). Az Ogyessza melletti Holmszkojéban feltárt 1. kurgánban négy temetkezés
ben találtak kocsi kerekeket vagy kocsit, a
2. kurgán 37, a gödörsíros kultúrába sorolt,
temetkezése közül kettőben volt kocsike
rék (10. és 17. sír). A legkorábbi sírok
58. A kaukázusi Trialétben feltárt bronzkori kocsi
megmaradt darabjai

Kr.sz. előtti 2400—2000 közé, a legkésőbbiek 1900-1600 tájára keltezhetők. A Fe
kete-tenger északi partvidékéről a gödörsí
ros és a katakomba kultúra korából 9 kocsi-alkatrészes temetkezés ismert, Kelet-Európából 50
ilyen sírt tartanak nyilván. A kaukázusi Tűben feltárt temetőben Kr.sz. előtti XVII-XVI.
századi sírokban találtak agyag kocsikerék modellt, Trialétben és Lcsásenyben fa kocsikat.172*
Gordon Childe azt vallotta, hogy a kocsi-temetkezés szokása Mezopotámiából a Kaukázu
son át terjedt észak felé,172 mások174 szerint viszont jobban igazolható az előázsiai eredet s az
Alduna vidékén keresztüli kapcsolat. De nem hagyható figyelmen kívül Kína sem, ahová
ugyancsak északnyugat-észak felől jutottak el, s ahol így a kétkerekű harci kocsi a Kr.sz. előtti
171 A.V. Gudkova-I.T. Csemyakov 1981,48.
172 B.V. Tyehov 1971, 8 6 -8 7 .-A .O . Mnacakanján 1960, 139-152. -E .E . Kuzmina-A.A. Ljápin 1980,34-44.
172 G. Childe, The First Waggons and Carts from the Tigris to Severn. Proceedings o f Prehistoric Society 27
(1951) 177-194.
174 A.V. Gudkova-I.T. Csemyakov 1981, 47. - Vő. Bondár Mária, A kocsi a késő rézkori Európában. Archaeologiai Értesítő 129 (2004) 5-34.
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59. A kaukázusi Martqopi kurgán alaprajza
és metszete. Kr.sz. előtti III. évezred
60. Gyeplőtartó bronzok Dél-Szibériából.
1, 4: Tastüp; 2, 6, 8: Minuszinszk;
3: Lugavszkóje; 5: Bejszkaja sahta;
7: Belojárszkóje; 9: Idrinszkóje
1000 körül erősen elterjedt volt s a gyeplőtar
tó bronz eszközt a kocsihajtók az övükön
hordták.175 Kérdés: milyen hatásra alakult ki
ez a temetkezési szokás?
Természetesen nagyon is figyelembe kell
venni a Kárpát-medencében és Moldvában
talált négykerekű agyag kocsimodelleket,176
amelyek a Kr.sz. előtti III. évezred második

61. Bronz kocsi-modell Lóri Berdből

175 E.A. Novgorodova 1970, 119-124. Wu En, M.
Wagner, Bronzezeitliche Zugleineinhalter in China
und S ü d sib e rie n . E u rasia A n tiq u a 5 (1999)
111-133.
176 Fettich Nándor, Újabb adatok az őskori kocsihoz a
Kárpát-medencében. Magyar Történelmi Szemle 2
(1971) 112-117. Uő E thnographie 80 (1969)
30-72.
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65. A kínai anyang-guojiazhuangi bronzkori
kocsi-temetkezés
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feléből (péceli kultúra) származnak, i77 Feltűnő, hogy a Kaukázusban és a Fekete-tenger kör
nyékén számosabb a kétkerekű kocsi, amelyek Anatóliából ismert típusokat (Aladzsa Höyük)
képviselnek, míg nyugatabbra döntően a négykerekű kocsi-tipusok a jellemzőek.
A szkíta-kori kurgánok jellegzetességeit számba véve, megállapítható, hogy a legfőbb jel
lemzők közül a legkorábbiak egyik csoportja (Kr.sz. előtti XVI-X. században) a Kaukázus vi
dékén található, ahol a halmok alatti sírokban az eltemetettek még zsugorított testhelyzetben
fekszenek (pl. Tli17178179), ugyanakkor szkíta típusú mellékleteik (akinakész) vannak, valamint
megjelennek a lókoponyák és a lócsontvázak a sírokban. Alapvető fontosságú a vas tárgyak
megjelenése a VIII. századtól (lándzsák, tőrök, kardok) és az un. szarvasos balták a XI-VII.
század közötti időszakból.
A zsugorított testhelyzet megvan persze az okunyévi kultúra területén, Tuvában is)79 a
Kr.sz. előtti VI-V. században, amelynek előzményei Belső-Ázsiában is visszanyúlnak a II.
évezred elejéig, sőt még korábbi időkig is, mivel az okunyévi kultúra kurgán-temetkezései és

177 A Kárpát-medence régészeti emlékeinek és őstörténetének tárgyalása az Őstörténetünk régészeti forrásai IV.
kötetében jelenik majd meg.
178 B.V. Tyehov 1971, 1 4 9 -2 1 8 ,-u ő 1 9 8 0 ,-u ő 1980/a..
179 K.V. Csugunov, Der skythenzeitliche Kulturwandel in Tuva. Eurasia Antiqua 4 (1998) 273-308.
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Budakalász (Fest m.)

Szelevény (Szolnok m.J

Novaj (Borsod-Zemplén m.)
67. Kárpát-medencei agyag kocsi-modellek szerkezeti rajzai
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Gyulaj (Tolna m.)

68. Kárpát-medencei agyag kocsi-modellek
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71. A kaukázusi kolchidai bronzkori kultúra állatalakos bronz baltái
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72. A szibériai bronz- és vaskori régészeti kultúrák rádiókarbonos korhatározásai:
az afanaszjevói, az okunyévi, az andronovói, a karaszuki és a tagári kultúra abszolút időrendje
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állatcsontokkal teli gödrei 2100/1800-1200 közé keltezhetők,180 amely időszak részben meg
egyezik a karaszuki kultúra új kronológiájával (Kr.sz. előtti 1200-1100).181
Nagyon is csábító volna arra gondolni, hogy a kaukázusi preszkíta anyag (IX—VIII. szá
zad),182 a kobáni kultúra előzményeként, visszavezethető a IV. évezred végéig - a III. évezred
közepéig (Majkópi és Kura-Araksz-i kultúra, amelynek szoros kapcsolatai voltak a sumér vá
rosokkal, döntően földműves és állattartó népessége volt183) s akkor a gödörsíros kurgán-kultúra bölcsője is adott volna, ám a legújabb C-14-es kronológiai vizsgálatok szerint a Jenyiszej
folyó partján feltárt Malinovüj Log-i szibériai kurgán-temetőt a Kr.sz. előtti 3500-3400 tájára
határozták meg (az afanaszjevói kultúrához tartozó temetőről van szó), vagyis a gödörsírosok

73. Az afanaszjevói kultúra terjeszkedése

180 A. Nagler, Waren die Trägerder Okunev-Kultur Nomaden? Eurasia Antiqua 5 (1999) 1-27.
181 V.I. Mologyin id. mű (2001) 31.
182 J.В. Berezin, Sz.L. Dudarjev, Neue präskythische Funde aus der Umgebung von Pjatigorsk, Nordkaukasien.
Eurasia Antiqua 5 ( 1999) 179-216.
183 B.V. Tyehov 1971,56.
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keletre, az A ltáj184 felé nyomulása sokkal75. Szarvasos kövek az Alfaj vidékéről:
sokkal korábban zajlott le, mint eddig hit1-5. Tastike, 6-8. Qia'erg'r, 9. Tu'erhong,
tűk.185 Feltéve persze, hogy az afanaszjevói
10. Wuqia, 11. Kalaseye'r, 12. Xemirxek
kultúra népe valóban nyugatról vándorolt ke
letre. Ennek ugyanis ellentmond az újabban Mongóliában és Tuvában feltárt emlékanyag, ki
vált a fémművesség termékei és a gyenyiszovai barlang anyaga,186 amelyek autochton eredet
re mutatnak, bár egyelőre még tartja magát az általánosan elfogadott migrációs elmélet. Az
Altáj vidékén az afanaszjevói kultúrának már 60 lelőhelye ismert, közte 30 temető, száz sírral.
Ismerték a bronzöntést, sőt a meteorvasat is. Tojásalakú, csúcsos és gömbfenekü edényeket
készítettek és a gerendaszerkezetes sírok feletti halom tetejére kősztéléket állítottak. Egyelőre
nem tisztázott ezeknek az emberalakú sírköveknek a kapcsolata az un. szarvasos kövekkel,187

1ÍS4 Egyes törpelelkű szőrszálhasogatók nehezményezik az Altaj á betűs magyar változatának (Altáj) használatát,
mondván, az magyarul altestet jelent?! Vö. Rédei Károly, Rövid válasz nyelveredeztetési kérdésekben. Kapu
17(2004) 4.szám, 71.
186 N.A. Bokovenkó, P.E. Mitjájev, Malinovyj Log. Ein Gräberfelder der Afanas'evo-Kultur. Eurasia Antiqua 6
(2000) 13-33.
186 V.l. Mologyin, Bronzezeit im Berg-Altai. Eurasia Antiqua 7 (2001) 18-21.
187 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai I. Miskolc, 1997, 64. - vö. N.L. Cslénova 1962, 27-35. - V.V.
Volkov-E.A. Novgorodova 1975, 78-84.
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76. A szarvasos kövek elterjedése a kínai Xinjiang újgur tartományban
de az már kiderült, hogy az okunyévi kultúra idején is továbbélő szokás volt,188 amely a kínai
Xinjiang újgur tartomány területén is jól kimutatható.189 A mongóliai türk sírszobrok gyöke
rei is ide nyúlnak vissza.190 A legrégebbiek geometrikus díszítésüek. Az azonban mindmáig
tisztázatlan: mi volt valójában ezeknek a kősztéléknek a rendeltetése? A késői kőszobrokat (a
Kr.sz. utáni VI. és XIV. század között) ugyanis nem a sírok fölé állították sem Belső-Ázsiában, sem Közép-Ázsiában, sem a délorosz sztyeppéken. A legújabb kutatások nyomán tisztult
is, és egyúttal nehezült is a kérdés megoldása, mivel Nyugat-Szibériában, az Isim folyó mel
lett és az Urál környékén számos (43 lelőhelyen!) olyan temetkezéseket tártak fel, ahol a ha
lott mellett, illetve felett volt a kőszobor, másrészt árkokkal körülvett türk áldozati helyeken
(szentélyekben) voltak a bálbálok és az állatáldozatok maradványai: elsősorban lovak és ju
hok csontjai. Eléggé gyakoriak itt a részleges lótemetkezések.191 Halotti emlékkövek ezek,
akár a sírban találhatók, akár a kurgánok felett, akár külön szentélyekben. Minden bizonnyal
az ősök kultuszáról van itt szó. Ezt mutatják a szkíta-kori példányok is. Sajátságos és jellemző
188 D.N. Leontyev, Ein Kurgan der Okunev-Kultur am Fluß Cemovaja, Chakassien. Eurasia Antiqua 7 (2001)
64-65.
189 Wang Bo, Hirschsteine in Xinjiang. Eurasia Antiqua 7 (2001) 105-131.
190 V.D. Kubarjov-D. Cevendorzs, Steinstelen aus der Westmongolei. Eurasia Antiqua 3 (1997) 571-580.
191 K.N. Babenkov 1996, 245-250. - A Kárpát-medencei árok-kereteit szarmata sírok párhuzamai!
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77. Türk szentély rekonstrukciója

78. Keleti típusú türk szentély rekonstrukciója

79. Nyugati típusú türk szentély rekonstrukciója

azonban, hogy az altaji és a délorosz
országi köszobrok között van egy
fontos különbség, mégpedig az, hogy
a keletiek és a korábbiak kivétel nél
kül férfiakat ábrázolnak, míg a nyugatabbiak és a korban fiatalabbak zö
me már női alak!192
Ha helyes az altáji kultúrák Kr.sz.
előtti IV. évezred derekára keltezése,
akkor újra kell gondolni a kurgánkultúra eredeti bölcsőjének helyét
vagy helyeit, mert most az látszik va
lószínűnek, hogy a dél felől északi
irányban nyomuló népesség részben a
Kaukázuson keresztül, részben Közép-Ázsián keresztül érte el a dél
orosz síkságot, az Urál vidékét és
Dél-Szibériát.192 A közép-ázsiai ősi
(VI-V. évezred-beli!) földműves kul
túrák (Dzsambasz-kala, Kelteminár)
döntő mértékben hatottak a kurgánkultúra népeire. Ugyanakkor ezidáig
semmiféle régészeti bizonyíték nincs
arra, hogy a sztyeppe népei Irán vagy
India területére áttelepültek volna,
noha a gödörsíros kultúra állatte
nyésztői Szibériában később déli
irányban terjeszkedtek!
Az afanaszjevói kultúrát követő
andronovói művelődés iráni nyelvű
népekhez kapcsolása sem több, mint
egy „közmegyezéses feltevés”. G.V.
Zdánovics például odáig megy, hogy

*92 Bakay Kornél, Magyarnak lenni: büszke
gyönyörűség. Pomáz, 2004, 74-81.
192 Ugyanez történt lényegében a paleolitikum idején is. Vö. Gábori Miklós, Kö
zép- és Kelet-Európa benépesedése. Szá
zadok 111 (1977) 28. Vö. Összegzés.
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az árja népek mindkét fő
ágát az andronovói kultú
ra hordozóiból vezeti
le.194 Ezt a feltevést azon
ban sem a régészeti lele
tek, sem a történeti hely
név-anyag nem támasztja
alá.195 Kelet felé, a barabai sztyeppék felé a szamuszi és a krotovói kultú
ra (andronovói) népessége
Kr.sz. előtti 1300-1200
körül települt m eg.196 Az
andronovói kultúra (Sz.A.
Tyeplouhov használta ezt
a kifejezést először 1929ben) hatalm as területén
igen jelentős réz, ón és
arany lelőhelyek voltak s
a magas fejlettségű fém
művesség közvetlenül kö
tődik a lovas (un. nomád)
népek korai k u ltú rá já 
h o z .197 E lsősorban a
bronzöntés említendő s e
tekintetben genetikai kap
csolat volt az afanaszjevói
és a karaszuki kultúrák,
80. Szarvasos kövek. 1. Túrán, 2: Szamagaltáj, 3: Csaa Szuur,
valamint az andronovóiak
4: Szosznovka.
között.
Közel félévszázaddal ezelőtt az andronovói kultúra fő jellemzőit Sz. Sz. Csernyikov így
foglalta össze: geometrikus és hullámvonalas díszítésű agyagedények, magas színvonalú
öntött bronz balták, vésők, sarlók, szemüveg-alakú csüngök, kürtös végű függők, spiráldíszes
karkötők. A temetkezéseknél köralakú kőpakolásos sírhalmok alatt elsősorban zsugorított

194 G.B. Zdánovics 1995,35-42.
195 Sajnálatos, hogy egyes magyar régészek lekezelő módon beszélnek erről a kérdésről, mintha az indoirániságnak
bármiféle komoly bizonyítéka volna ! Vő. Makkay János id. mű (1998) 311., 572. jegyzet.
196 V.l. Mologyin 1979,75-79.
197 Szalnyikov közvetlen kapcsolatot látott az andronovóiak és a szarmaták között!
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csontvázas halottak fekszenek, testéksze
rekkel és edény mellékletekkel, fegyverek
és munkaeszközök a sírokban nagyon rit
kák. Kisebb mértékben ismert volt a halotthamvasztás is. A nagyál-lattartás a legfőbb
jellemzőjük, jelentős a lovak aránya (18%),
de a kapás földművelés is fejlett volt.198

81. Közép-ázsiai ón-bányák: 1. Karnab,
2. Lapasz, 3. Csangali, 4. Musiszton

82. А/az andronovói kultúra poltavkínói, okunyévi és uszty-bukonyszkájai csoportjai, a sigíri
és a kelteminári törzsek feltüntetésével. В/az andronovói kultúra fedorovkai csoportja, a sigíri,
a gerendavázas és az afanaszjevói kultúra feltüntetésével. C/az andronovói kultúra alakuli
és krasznojárszki csoportja az abasévói és a karaszuki kultúra feltüntetésével. D/ az andronovói
kultúra zamarájevkai és dündübaji csoportja az abasévói és a karaszuki kultúra feltüntetésével
198 Vö. K.V. Szalnyikov 1967, 242-351.
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Az andronovói kultúrát többen összekapcsol
ták az ősmagyarok (ugorok) hagyatékával,19920
s ez a feltevés megalapozott, jóllehet a bizo
nyítása ma sem könnyű feladat.
Csernyikov 102 település és 138 temető
anyagai alapján vonta le a következtetéseit
1960-ban. 200
A legújabb nagyszabású régészeti feltárá
sok közül számunkra a dél-szibériai Szintasta,
Árkaim, Csicsa és Szuhanyiha a legfontosab
bak, mert ezeken az andronovói kultúrába tar
tozó lelőhelyeken nemcsak a kurgános temet
kezési formák uralkodnak, de megvan a ko-

83. A Minuszinszki-medence fontosabb
lelőhelyei: Szuhanyiha, Abakán, Oglaktü
csi-temetkezés, az állattemetkezések külön
böző formái, közte a lósírok, tetten érhető a
fémmegmunkálás kiemelkedő szerepe, vala
mint a szellemi kultúra kultuszainak (szenté
lyek) határozott és nagyon sajátságos nyomai.

84. A szibériai arkaimi lelőhely összesítő
térképe

A szibériai Tobol folyóba ömlő Szintasta folyó mellett víztározót kezdtek építeteni 1968
után, ennek okán 1972 és 1986 között nagyszabású régészeti ásatások indultak. Feltártak te
metőket és egy erődített telepet.201

199 Fodor István, Verecke híres útján... Magyar História sorozat. Szerkesztette: Heckenast Gusztáv. Budapest 1975,
113. - u ö A finnugor régészet 15 kérdései. In: Uráli népek. Budapest 1975, 60-61. Két évvel korábban még irá
ni nyelvű népességhez kapcsolta az andronovói kultúrát. Vö. Fodor István id.mű (1973) 23.
200 Sz. Sz. Csernyikov 1960.
201 V. F. Gening-G.B. Zdánovics-V.V. Gening 1992.
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85. A szintastai nagy kurgán és a földsiros
temető összesítő térképe:
СБ: kurgán, CM: temető
Az SzB nagy kurgán déli lábánál terült el az SzM jel
zésű nagy temető 40 temetkezéssel, benne 60-65 halot
tal. Bemutatok tíz jellegzetes sírt a 40 közül.
2. sír: a 240 cm mélységű sírgödör alját agyaggal
kenték ki. Az elszenesedett gerendák alapján biztosan
megállapítható volt a fa sírkamra, amelynek a mérete:
300/290 X 240/230 cm. A sír tájolása ÉNy-DK volt. A fa
sírkamra tetején, 220 cm mélységben feküdt négy egész
ló váza. A II. és III. ló koponyája mellett egy-egy réz kés
hevert. A sírgödörben volt még juh és vadkan koponyája,
valamint hat nagy méretű réz ácskapocs, ezek talán a sír
ba tett kocsi alkatrészei voltak ? 240 cm mélyen pihent
három emberi váz, kettő zsugorítottan, egy nyújtottan.

87. A szintastai temető 2. sírjának kése

86. A szintastai temető 2. sírja
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Az A jelzetű váz koponyája mellett volt 8 db juh asztragalosz (1), a lábánál bronz ár (5), а Б
jelzetű váz nyakánál pasztagyöngysor (6), odébb cserépedény (8), amellett kisebb edény (7),
távolabb újabb nagy cserépedény (9). А В váz mellékletei: bronz karperec (12), 2 db aranyo
zott réz hajkarika (11), üveggyöngyök (13), nagyméretű cserépedény (10). Talán volt negye
dik sírhely is (kenotáfium?), a négy ló alapján erre gondolhatunk. A lovak teteme felett agyag
ból kupolát képeztek ki. Nem kurgános temetkezés volt, hanem földsíros típus.202
3. sír: korábban temették ide a zsugorított testhelyzetü halottat, mint a 2. sírban nyugvókat.
A sír déli oldalán meglelt kőhalmazon tűztől eredő pörkölődés nyomai látszottak. A sírgödör
déli oldalán vadkan csontjai hevertek, északra pedig két egész ló teteme volt, aláhajtott lábak
kal. A zsugorított tetem mellett bronz kés (5), két cserépedény (1,2), bronz ár (6), átfúrt csont
korong (4), egy harmadik edény (12), a koponyánál réz tárgy (8), az arckoponya előtt bronz
balta (9), fenőkő (7). A sírgödör
délnyugati oldalán kis rejtekhe
lyen (tajnyicskában!203) 7 + 1 db
kő nyílhegy (10,11), réz szög
(13) , a mell alatt két am ulett
(14) . Sok fakorhadék jelezte az
egykori fa sírkamrát.204
5. sír: a sírgödör ÉK-i részén
juh csontváza, mellette egy má
sik juh-koponya. A 365 X 300
cm-es sírkamra elkorhadt fa fö
démén hevert hat teljes ló, közöt
tük cserépedények álltak (3,4,5).
А III. jelzetű állatcsont csak ló
koponya volt, ám e mellett is állt
88. A szintastai temető 3.sírja
egy agyagedény (2). Délebbre
lólábcsontok és újabb edény (1). A sírkamra alján megmaradtak a cölöplyukak. Ebben a szint
ben feküdt még egy lókoponya, mellett volt egy bronz ár, kő nyílhegyek (1), csont korong,
vadkanagyar-csüngő, egy ló farokcsigolyája. Ezek alatt észleltek egy nyírfakéreg kosár ma
radványát, amelybe belehelyeztek egy csont zablakorongot (2), 60 cm-rel nyugatabbra még
egy ló állkapcsot (IX.) Ennél két csont zablakorong hevert (3), valamint egy csont kantárdísz
s egy újabb zablakorong (4). A lócsontokkal egy szintben feküdt az A csontváz, koponya nél
kül, a mellkasi részen erős rézoxid nyomokkal. Az A váztól ÉK-re volt а Б váz, zsugorított
testhelyzetben. Ennek a hölgynek bőrre varrt réz díszítményes melldísze volt. A koponya mel
lett 8 db juh asztragalosz, csont zablakorong, bronz kés, valamint 4 + 16 db kő nyílhegy (9),
202 v.F. Gening-G.B. Zdánovics-V.V. Gening 1992, 113-119.
203 Vö. Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai I. Miskolc 1997 (Budapest 2004), 73 skk.
204 V.F. Gening-G.B. Zdánovics-V.V. Gening 1992, 119-123.
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89. A szintastai temető 5. sírja

odébb ló pata-csont. Az A sírtól ÉKre cserépedény állt (8), valamint csi
szolt kőeszköz, lócsontok között (10).
A sírgödör közepén további hét em
beri váz maradványai voltak, de eze
ket a vázrészeket a test felbomlása
után tették ide. Itt került elő még egy
bronz kés (11), 39 db juh asztragalosz
és két emberi koponya (Г és E). A fa
sírkamra aljában helyezték el a harci
kocsit, az 5. és a 6. gödör volt a két
kerekű kocsi kerekeinek a nyoma.A
kocsi szélessége 130-140 cm lehetett.
A kocsirúd (hossza: 180 cm) végén
lévő járomba volt befogva 2-2 ló. A
lókoponyákon csonz zablakorongos
kantárzat volt, csatokkal. A halotti
kocsi az A és а Г halotthoz köthető.
Az utóbbi váz mellett 16 kőnyílhegyes tegez feküdt. А В sír nyakában
gyöngysor volt (5).205
10. és 16. sír: a 10. sír nagyobb
részt fedte a 16.sírt, vagyis fiatalabb
annál. A halom nélküli sírgödörbe fa
sírkamrát építettek. A töltésföldben
100 cm mélyen tehénkoponyák, 150
cm mélységben pedig két teljes ló te
teme feküdt. Mindkét ló a fiatalabb
10. sírhoz tartozott. Érdekesség, hogy
a 10. sír halottja mellett egy harmadik
részleges (lókoponya és lábcsontok)
lótemetkezés is volt. 170 cm mélyen
állt egy cserépedény, mellette egy

90. A szintastai temető 5. sírjának
mellékletei

205 v.F. Gening-G.B. Zdánovics-V.V. Ge
ning 1992, 126-137.
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91. A szintastai temető
10. és 16. sírjának
felülnézeti és metszetrajza
92. A szintastai temető
10. és 16. sírja
bronz tárgy. A 16. sír töltés
földjében is volt egy cserép
edény (4), néhány ló-, borj li
és kutya-csont társaságában.
A 10. sír fa kamrájának tá
jolása DK-Ény volt, a tetején
égésnyomokkal. A sírkamra
közepén feküdt egy férfi halott, felhúzott lábakkal. Ma
gának a váznak a tájolása K-Ny volt. A mellkasi részen
réz kés hevert (1), odébb fenőkő (2), kőbuzogány (3)
vagy inkább kő jogar206 cserépedény (4).
A 16. sírnál kettős sírkamrát építettek, egy nagyob
bat és egy kisebbet. A keleti oldalon a két fal közé volt
bepréselve tehén-, juh- és kecske koponya, odébb láb
csontjaik, valamint öt jávorszarvas agancsdarab (7). To
vábbi mellékletek: egy nagy palakő (1), agyagedény
(2), bronz kés (3). Maga az emberi váz 260 cm mélyen
szét volt szórva, de a sírfenéknél feljebb. Nyilvánvaló
an a sírt megbolygatták és megrabolták, talán a 10. sír
ásásakor. Lehetséges, hogy a 16. sír halottja halotti ko
csin feküdt vagy valamiféle állványzaton. A halott mel
lékletei: bronz karika, bronz gyűrű,, csontkorong, harpuna, kő nyílhegy, őrlőkő egyik fele. A halottnak a lágy
részektől megtisztított maradványait temették el.207
12. sír: a 14. gyermeksírra telepítették. A gyermek
váz mellett csak egy edény volt. A 330 x 190 x 110 ern
es fa sírkamrát a temető egyik szent helyén készítették

206 J. Lichardus-I.K. Jambol-Ch.J. Christov, Die spätbronzezeitli
chen „Steinstößel-Zepter” in Südostbulgarien und die Frage der
nordpontischen Verbindungen zur Ägäis. Eurasia Antiqua 5
(1999) 95-110.
207 V.F. Gening-G.B. Zdánovics-V.V. Gening 1992, 144-155.
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el. A nyugati oldalon, a sírfe
néken á llt két cserépedény
(1,2). A férfi halottat egy két
kerekű harci kocsira fektették
rá, a kocsi előtt négy ló váza
feküdt, a sírkam ra délkeleti
sarkában juhkoponya és lábcsontok voltak. A küllős kocsi
97. Zablakorongok a szintastai temető 11. sírjából
kerekek között feküdt a halott.
Mellékletei: 2 db csont zabla
korong, tegezben 8 db nyílvesszőre való nyílhegy (6), egy csont és egy bronz harpuna és egy
halászhorog (6,7). A lócsontok köztt volt még két csont zablakorong (3,4).208
19. sír: a 340 x 200 x 115 cm-es fa sírkamra tájolása DK-Ény volt. A sírkamra tétjén fe
küdt négy teljes ló és két lólábszár csont. A sírkamra északi falánál állt a kétkerekű harci ko
csi, amelynek rúdja érintette a sírkamra nyugati falát. A sírkamrába 3 db cserépedényt tettek.
Az eltemetett férfinek más melléklete nem volt. A sírgödör fölé agyagból kupolát raktak, ame
lyen sokáig parázslóit a halotti máglya.209
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98. A szintastai temető 19. sírja

208 Uott 161-168.
209 Uott 178-185.
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99. A szintastai temető 19. sírjában talált kocsi
rekonstrukciós rajza
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101. A szintastai temető 28. sírja
100. A szintastai temető 19. sírja

28. sír: az ÉNy-DK-i irányú sírkamrába
két halottat temettek, a sírt azonban kirabol
ták, a vázak is hiányosak. A 11 küllös kerekű
harci kocsinak a rúdjához járom illeszkedett.
A sírban csak három edény, réz tárgyak és
állatcsontok maradtak. Sok volt az átégett kő
és szén.210
102. A szintastai temető 28. sírjának kocsija
3 0 . sír: a 307 x 180 x 110 cm-es fa sír
kamra ény-i oldalán állt a kétkerekű halotti
kocsi, jármos rúddal. A sírkamra alján egy halomba rakva hevert a férfiváz csontanyaga, mel
lette egy cserépedény (1), 2 db nagy zöld kő (2), a koponya mellett bronz kés (4), odébb 12 db
kő és 2 db csont nyílhegy (5). A sírkamra nyugati és a keleti oldala mellett egy-egy lókoponya
és a négy lóláb-csont (pata, párta, csőd), szabályos elrendezésben, szépen elkülönítve! A keleti
oldalon lévő lókoponyán csont zablakorong (3), valamint csont kantárdíszek. Ugyanitt, a ló
csontok alatt (!), egy agyaggal kikent rejtekhelyen (tajnyicskában) hevert egy nyitott köpüs
bronz lándzsacsúcs (6). A mellett lévő rejtett gödör üres volt. A 2. számú tajnyicskában

210 Uott 200-207.
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103. A szintastai temető 30. sírjában talált
kocsi rekonstrukciója

104. A szintastai temető 30. sírja
viszont egy nagyobb cserépedényt, egy nagy
zöld követ és egy kőmozsarat találtak, ame
lyet az orosz szerzők, meglehetősen önkénye
sen, a szóm a-kultusz kellékeinek nevez
nek. 2n
105. A szintastai temető 30., illetve 18.
39. sír: A fa sírkamrába két zsugorított test
sírjában talált bronz lándzsacsúcs
helyzetű halottat temettek el. A sírkamra tete
jén egy hatalmas méretű kutya váza feküdt, a nyugati és a keleti oldalon pedig kutya, tehén,
juh és lócsontok voltak összezsúfolva. A férfi /A/ mellékletei: réz halászhorog (8,9), bronz kés
(17), 158 db juh asztragalosz (15), bronz véső (15), cserépedény (16). А /Б/ váz mellékletei:
211 Uott 207-219.
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106. A szintastai temető 39. sírja

109. A szintastai
temető 39. sírjának
buzgánya (jogara)

110. Tarajos bronz
balta a 39. sírból

Sí

111. Bronz zablakorongok a 39. sírból

107. A szintastai temető 39. sírjának felső
szintje a kutya-tetemmel

112. Csont korongok a 30. sírból
108. A 6. sírban talált kő buzogány (jogar)
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bronz kés (5), kő csüngő (4), a jobb kéz újjpercén réz gyűrűk (6,7), a jobb vállnál kő buzo
gány (vagy jogar!), odébb tarajos bronz balta (2), még egy edény (10), 46 db juh asztargalosz
egy csomóba rakva, kerek kőlapok (11, 12), csont zablakorongok (14), 12 db kőnyílhegy (1)
és egy réz szög (18).212*
Az Szl-vel jelölt kurgántemető mellett terült el egy másik (Szil jelzetű) foldsíros temető
tíz sírral. E sírok közül hét felnőtté volt, három gyermeké. A temető közepén egy rituális épít
mény állott. A sírgödrök között járatok voltak, ezek lehettek esetleg a sírrablók járatai is.212
Ezek a temetkezések is fakamrás szerkezetűek voltak. Lássunk néhányat közülük.
5. sír: a sírkamra tetejére tettek egy lókopo
nyát, háti részt és lólábakat. Maga sírgödör
padmalyos szerkezetű volt.214
7. sír: a cölöpös szerkezetű sírkamrában
emberi vázrészek alig maradtak. Az ék-i sa
rokban két szarvasmarha és egy lókoponya

113. A szintastai kis kurgán 2. sírja
feküdt, az é-i sarokban egy marhakoponya, az
ény-iban juhkoponya volt. Két halott nyu
godott a sírkamrában, az ény-i oldalon a férfi,
114. A szintastai kis kurgán 7. sírja
középen az asszony akit feltehetően később
temettek az ura mellé. Mellékletek: cserépedények (1,2), réz lándzsacsúcs (3), csüngősgyöngyös szerkezetű ezüst melldísz (4), kő buzogány (vagy jogar, 5), kődarab (6), 4 db réz
212 Uott 228-234.
212 Bakay Kornél, Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Budapest, Kráter. 2004, 74-81.
214 V.F. Gening-G.B. Zdánovics-V.V. Gening 1992, 312-314.
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kétkézvonó, réz ár, réz gyűrű, réz kés (9), réz
véső (7), 9 db kő és 5 db bronz (!) nyílcsúcs
(8), egyikben-másikban megmaradt a fa nyíl
vessző csonkja. S volt a sírban íj is!215
A temetkezés jellemzői közül kiemelhet
jük, hogy a tetemeket a lágy részektől meg
tisztították, két esetben a csontokat rendben
egy csomóba rakták úgy, hogy a koponyát
legfölülre helyezték. Több esetben úgy lát
szott, hogy a csontokat valamiféle emelvény
ről szórták szét a sírkamra aljára. Páros te
metkezések gyakoribbak voltak, 4-5 holttest
csak két esetben fordult elő. Egy ízben azt
észlelték, hogy a holttestet a temetés előtt
összekötözték.
Öt sírban találtak kocsira utaló bizonyíté
kokat, ugyanitt csont zablakorongok is jel
lemzőek. Ló, szarvasmarha, juh, kutya csont
váza vagy csontváz-része 25 sírban fordult
elő. Csak hat lányka sírjában nem találtak
115. A szintastai kis kurgán 7. sírjának
metszetrajza
semmilyen állatcsontot. A lovak általában tel
jes lócsontvázak voltak, aláhajtott lábakkal az
oldalukra fektetve. Volt egy, kettő, sőt négy ló is, egy sírban, de egy esetben hat lovat találtak.
Nagyszámú patás állatot áldoztak fel a temetéskor, hiszen például a 39. sírban 19 marha, ló és
juh koponya volt. Állatcsontokat találtak nemcsak a sírkamrákban, de a sírhalmok földjében
is, többnyire borjú, juh, kutya csontváza fordult elő, de sokszor csak koponya vagy alsó állka
pocs.216
A földsíros temetkezések mellett a kurgánsírok voltak a jellemzők. Az Szili (Cili) kis kurgán és az SzB (СБ) nagy kurgán a legfontosabb.
A nagy kurgán átmérője 80-85 m, a magassága 4,5 m volt. Felszíne 2000 négyzetmétert
tett ki. A kurgán halmát árkok és gödrök vették körül. Az 1972-1976 közötti időben az északi
harmad feltárására nem került sor.
A gerendavázas sírkamrát a kurgán közepére építették 40-50 cm átmérőjű és 3 m hosszú
ságú nyírfagerendákból, amelyet az egykori földfelszínre fektettek rá. Az illesztéseknél csapo
lást alkalmaztak. A sírkamra gerendafedelét a nyugati oldalon a sírrablók áttörték. A kirabolt
sírban embercsontok, állatcsontok és edénydarabok hevertek. A sírkamra fölé iszapból és ká
kából (?) boltozott toloszt építettek, amely a feltáráskor még csaknem ép volt, ám feltárás
216 Uott 314-324.
216 Uott 379-380. Feltűnő a nagy mértékű hasonlóság az ordoszi hűn sírokkal. Lásd az V. fejezetet.
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119. A szintas tai nagy kurgán sírkamrája
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közben a közel 2 m magas kupola összeomlott. A halom alatt délnyugat felől megmaradt két
párhuzamos gerendasor, amelyet 2,5-3 méternyire raktak le egymástól s ezt az „építők útjá
nak” nevezték el. Sok helyen maradt nyoma a máglyáknak, nagy átégéses foltok voltak.
Az ásatók véleménye szerint a nagy kurgánban egyrészt eltemették a vezért, majd a vezér
és a holtak kultuszának gyakorlásához kiépítettek egy szentélyt. A munkafolyamat a követke
ző lehetett: először kijelöltek egy cca. 72 m átmérőjű kört, amely köré 12 m széles, de csak 50
cm mély árkot ástak. így nyertek kb. 3000 köbméter földet, amelyből kiképezték a kerek pó
diumot s ezt talán körbekerítették vályogtégla-fallal. Majd négy gerendát fektettek le a földre
3 X 3,5 m-es négyszög alakban, ezeket összecsapolták, erre helyeztek két magasító gerendát
és végül hét gerendával beföd
ték a sírkamrát. Ezután sással,
kákával beborították a sírkamrát
s iszapos vályogtéglából kiké
pezték a tolosz kupoláját, amely
nek belső magasssága 3,5 m le
hetett, beleértve a 1,5 m magas
sírkam rát is. A bejárat (dromosz) a keleti oldalon volt. A
tolosz külső magassága 4-4,5 m
lehetett. Az építm ény hosszú
időn át szabadon állt, ezért ezt
az elemi erők állandóan koptat
ták, pusztították. A pusztuló ku
pola fölé később egy szentély
félét emeltek. Ezt egy lépcsőze
tesen emelkedő piramisnak kép
zelik az ásatók, amely 4 x 5
m-es, földdel feltöltött fa kazet
ták segítségével nyerte volna el
végleges alakját.2!7
A temetőktől nem nagy tá
volságra (150-200 m) helyezke
dett el egy 136-140 m átmérőjű,
kb. 140 000 négyzetm éteres
összterületű kerek erődített te
lepülés (S zP / С П / je lz e tte l),
amelyet megerősített kapukkal
120. A szintastai köralakú település feltárt maradványai

217 Uott 342 - 374.
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felszerelt cölöpökből és döngölt földből
épített védművek oltalmaztak. A belső tér
ség átmérője 60 m volt. A kerek alakú erő
dítményben az utcák is körben futottak és a
feltárt 24 földfeletti ház küllőszerüen he
lyezkedett el a külső körív mentén. Az eső
vizet deszkával lefedett vizesárkok vezet
ték el, dorongút-szerűen. A 90-140 négy
zetméternyi területű, két vagy három osz
tató, agyagból döngölt falú házakban volt
tűzhely, kút és kamra-gödör. A tűzhelyek
nek három típusa volt megkülönböztethető:
szabad kemencék, kerek kemencék és kamin-típusú tűzhelyek. A tetőt a falakra fek
121. A szintastai település lakóházának
tetett gerendák tartották. A házak oly sűrűn
rekonstrukciója
álltak egymás mellett, hogy az egyiknek az
oldalfala egyúttal a következő ház oldalfala is volt. A házak vége pedig a védőfalig nyúlt és
azzal egységet képezett. A házak bejárata az utca felől volt, olykor azonban egy-egy kis udvar
is készült. Mindegyik házbelső pontosan egyforma módon készült, de a házakat nem egyide
jűleg használták. Különös, hogy az utca területén találtak kerek kemencéket (kohók?).
Az erődnek volt bejárata a folyó felől a déli oldalon, és volt bejárata a temetők felől, az
északi oldalon. A védőfalakat cölöpsorral is megerősítették, de hidakat is építettek.
Az ásatók megfigyelése szerint a kerek erődítmény tűzvészben egyszerre égett le, de - állí
tólag - maguk a lakói gyújtották volna fel.218
A szintastai komplexum területén rituális áldozóhelyeket is feltártak. 100 x 95 cm-es négy
szög formájú gödrökben ló és marha koponyák és egyéb tartozékok voltak. Az áldozati göd
rök fölé 5,2 x 4,6 m-es gerendavázas házacskákat emeltek, kelet felőli bejárattal. Volt a belső
térben, a bejárattal szemben áldozati asztal, mellette ülőkék, a gödör agyaggal kikent aljában
oszlop-helyeket találtak.219
Mindezek az emlékek az andronovói kultúrához tartoznak, amelyet a kutatók többsége in
doeurópai nyelvű népekhez köt. így tettek maguk az ásató orosz régészek is. Ez alapvető kér
dés a magyar őstörténet szempontjából is, mivel abban minden számottevő szakember egyet
ért, hogy az andronovói kultúra, mint a keleti bronzkori sztyeppéi művelődések legfontosabbi
ka, közvetlen és szerves kapcsolatban állt a későbbi (Kr.sz. előtti IX. század utáni) szkíta-szar
mata kultúrákkal, sőt annak vitathatatlan előzménye. A dél-szibériai területről vándoroltak
ugyanis Közép- és Nyugat-Belső-Ázsia térségeibe azok az etnikumok, amelyek a szkíta

218 Uott 17-110.
219 Uott 381.
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kultúrát, a szkíta művészetet, a
szkíta fémművességet, a szkíta
lótartást, a szkíta harcmodort
létrehozták, nyilván egyesülve
a helyi (autochton) lakosság
gal.
A régészeti adatok arra mu
tatnak, hogy az andronovóiak
122. Az arkaimi köralakú település rekonstrukciója
nyugat felől, a Volga-vidékéről
érkeztek az Urál keleti oldalá
ra, a dél-szibériai termékeny és ásványi kin
csekben gazdag területre, ugyanis szintastai
és arkaimi típusú temetkezések és építmények
ismertek az Urál, a Volga és a Don mellől, sőt
Ukrajna és Románia vidékeiről is. A nyugat
uráli Utyevkában hat hasonló halomsírt, Potapovóban öt halomsírt tártak fel, összesen 80
halottal.220
Most azzal nem szükséges foglalkoznunk,
hogy egyes kutatók hová helyezték az un. in
doeurópai őshazát, mert akár Délkelet-Európából, akár Kisázsiából, akár az Urál-vidékéről szeretnék levezetni az árja népek vándor
lásait, egyiket sem lehet régészetileg alátá
masztani! Talán a Dnyeper és a Visztula kö
zötti térség a legjobban alátámasztható felte
vés. Az adott korszakban sem délről észak fe
lé, tehát Iránból Közép-Ázsia felé, sem a
Kászpi-tó térségéből az Urál felé semmiféle
migráció nem mutatható ki.221 Hasonlókép
123. Az arkaimi (Bolsája Karaganka)
pen nem lehet kimutatni vándorlást a Balkán
kurgántemető 25. kurgánjának
tól kelet felé.222 Ellenben nagyon is bizonyít
24. áldozati gödre
ható, hogy a Kr.sz. előtti II. évezredben Eur
ázsiában négy kiemelt hatalmi térség létezett s e mellett hat központ működött. Anatólia az
Égeikummal, a Kárpát-medence, az eurázsiai sztyeppe és a Kaukázus volt a meghatározó

220 J. Lichardus-J. Vladar, Karpatenbecken-Sintaäta-Mykene. Ein Beitrag zur Definition der Bronzezeit als histo
rischer Epoche. Slovenská Archeológia 44 (1996) 41-42.
22 * Sz. A. Grigorjev 1996, 79.
222 Makkay János id. mű (1998) 246-247., 308-309.
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négy térség. Az egymással is kap
csolatokat tartó hatalmi központok
pedig a következők: a hettita biro
dalom, a trójai birodalom, Mükéné,
a Kárpát-medence (Hajdúsámson,
Piliny I—II), a kaukázusi trialéti-kirovakáni kultúra és a szintastai-andronovói sztyeppéi kultúra.

125. Hettita harci szekér. Kertai Zalán rajza

124. Az utyevkai 6. kurgán és a 2. sír
temetkezései

Az andronovói kultúra népességét legfő
képpen azért merik indoiráninak nevezni,
mert az andronovói kultúrából kisarjadt szkí
ták, „mint tudjuk”, iráni nyelvűek voltak. Ezt
a régi történelmi közhelyet (toposzt) azonban
sikerült megcáfolnunk s ezáltal egészen más
megvilágításba kerülhet Szintasta,223 Árka
im224 és a velük kapcsolatos régészeti kultú
rák,225 így mindenek előtt az afanaszjevói226
és az abasevói kultúra.227 Az afanaszjevói
kultúrát a Kr.sz. előtti IV. évezred közepétől a
II. évezred derekáig keltezik a legújabb
C-14-es vizsgálatok. Az abasevói kultúra pe
dig egyik összetevője (a poltavkínói és az alakuli kultúrával228 együtt) a szintastai művelő
désnek, jóllehet számos vonatkozásban eltér

223 Vö. K. Jettmar, SintaSta-ein gemeinsames Heiligtum der Indo-Iraner ? Eurasia Antiqua 2 (1996) 215-228.
224 Vö. К. Jettmar, Bemerkungen zu Árkaim. Eurasia Antiqua 3 (1997) 249-254.
225 L. Kitova, Gero von Merhart und die Archäologie Sibiriens in den zwanziger Jahren. Eurasia Antiqua 4 (1998)
485-487.
22(’ N.A. Bokovenkó-Р.Е. Mitjajev, Malinovyj Log. Ein Gräberfeld der Afanas’jevo-Kultur. Eurasia Antiqua 6
(2000) 13-33.
227 V.D.Kubarjov-D.B. Cseremiszin-I.Ju. Szljuszarenkó, Neue Grabfunde der Afanas’jevo-Kultur am mittleren
Katun. Eurasia Antiqua 5 (1999) 71-94.
228 V.Sz. Sztokolosz 1972, 25-48., 105-143.
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126. Az MVK és az abasévói kultúra lelőhelyei
attól, mert hiányoznak a területén a szintastai építészeti hagyományok, nem azonos a temetke
zési ritus, az állattartás formái is eltérőek, valamint Abasevó-nál mindeddig nem ismert az
arzénes bronzöntési technika.229*Számomra úgy látszik, hogy Szintasta és Árkaim népessége
a II. évezred elején délnyugat felől érkezett a későbbi települési helyére és vonulása közben
leszakadtak csoportok a Volga-vidékén (Abasévói kultúra). Az abasévói kultúrát régebben229
ismeretlen eredetű, önálló un. árja231 művelődésnek tartották, ma már világosan látszik, hogy
szoros kapcsolatai voltak a fattyanovói és az andronovói kultúrával, továbbá a Fekete-tenger
vidékével s területe Magnyitogorszkig elnyúlott. Semmi sem igazolja az ősirániakhoz kapcso
lását, ellenben számottevő szerepe volt az ananyínói kultúra kialakításában. Egyelőre nem
tisztázhatók a Kaukázussal, a Fekete-tenger keleti övezetével s ezen keresztül a Mezopotámi
ával és Anatóliával való kapcsolatai, aminthogy csaknem egészen kutatatlan a Fekete-tenger
229 Sz. A. Grigorjev 1996, 80.
239 Abasevó 1 9 6 1 E. I. Gorjunova 1961, 12-14.
231 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1:1. Budapest, 1976, 59.
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déli oldalának szerepe is. Az viszont nagyon is figyelemre méltó, hogy a IX-X. századi ma
gyar sírokban nyugvók embertani alkata erősen rokon az andronovóiakéval !232 Mindenkép
pen a magyar őstörténet részeként helyénvaló kezelni ezt a régészeti műveltséget, még akkor
is, ha más nyelvű és fajtájú népek hagyatéka is fellelhető benne!
A Szintastában és Árkaimban feltárt kerek erődítmények és házak közeli párhuzamai és
előzményei Anatóliában (Demircsiújuk) és Mezopotámiában (Rodzsem Hiri) találhatók, ahol
nemcsak a forma, de az építési technika is
ugyanaz, vagyis a két fal közét földdel töltöt
6
ték ki és ledöngölték. Ilyen technika jellemzi
UJ“ I Jerikót és Teli Magzalia-t. A balkáni megaron
ház-tipus is Mezopotámiából és Anatalóiából
(Tepe Gavra) terjedt el. A szintastai temetke
zési mód úgyszintén az ókori Keletről eredez
tethető, mind a lótemetkezést illetően, mind a
halottaknak a lágy szövetektől való megtisztí
tását illetően, mind az álompózt (zsugorított
testhelyzet) illetően.
Különösen fontos, sőt világtörténelmi je
lentőségű volt a Dunától az Irtisig terjedő eurázsiai sztyeppe-övezetben élő népek számára
a ló háziasítása. A Kárpát-medencében a ló
domesztikációja és hátalása már a rézkorban
megtörtént.233
A lótenyésztés egycsapásra átalakította a
térség
egész gazdaságát. Ám úgy tűnik, a há
OJOJOCt. lv
ziasított lovat is délről hozták magukkal s
nem az ukrajnai Gyereívkán szelídítették meg
127. Fémolvasztó berendezések
rekonstrukciója
először a vad lovakat.234 Ez idő szerint e tér
ségben a legrégebbi háziasított lovak marad
ványait a törökországi Kirklareli-Kanhgeçitben találták meg, ezeknek a nagy marmagasságú
nehéz igás lovaknak a kora Kr.sz. előtti 2600-2300.233
Az andronovóiak kifejlett kultúrával érkeztek, birtokában voltak a fém öntésnek, az ércbá
nyászás tudományának, a lovaglás és a kocsiba fogatolás ismeretének, az állattenyészés
232 Bartha Antal id. mű (1988) 106.
233 J.Lichardus-J. Vladar id. mű (1996) 34. - V.B. Kovalevszkája 1977. - V.D. Kubarjov 1981, 84-95. - E.P. Ka
zakov 1984, 99-110.
234 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba 1:1. Szerkesztették: Hajdú P.-Kristó Gy.-Róna-Tas A.
Budapest, 1976, 164 skk.
235 N. Bemecke, Die frühbronzezeitlichen Pferde von Kirklareli-Kanhgeçit, Thrakien, Türkei. Eurasia Antiqua 8
(2002) 39-59.
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128. Az andronovói kultúra bronz tárgyainak elterjedési térképe. A jelkulcs feloldása: kés, balta,
nyílcsúcs, tőr, csákány, vájószekerce, véső, sarló, kés plasztikus megformálással, tokos balta
fortélyainak. Nyilvánvalóan az Urál-vidéki és közép- ázsiai rendkívül gazdag ércbányák236
vonzották őket elsősorban, mert ez volt az alapja az igen fejlett fémfeldolgozásuknak.237 Nem
vitatható, hogy a népek mozgásában komoly szerepe lehetett a klimatikus változásoknak, így
például a Kr.sz. előtti 2500-1300 közötti igen száraz időszaknak, amikor a délorosz térségben
a füves területek 50-60 %-kal csökkentek,238 majd 1700 után egy átmeneti nedvesebb és me
legebb időszak (cca. 1300-ig) következett a Dontól keletre eső vidéken. Ugyanakkor a Kr.sz.
előtti VI. századtól hidegmaximum alakult ki, aminek hatására a lucfenyő, délebbre az erdei
fenyő hódított teret. Megnövekedett a legelőterület, a lombos erdők visszaszorultak. Az ie. V.
század végén ismét felmelegedés következett s így némileg visszaszorult a lue és az erdei fe
nyő, s jobban terjedt a fekete éger. A Felső-Volga-vidéken és a Valdáj-hátságon a mocsári er
dők hódítottak teret. A IV—III. században a nyír mellett a tölgy és a hárs tört előre. A Kr.sz.

236 K. Alimov-N. Boroffka-M. Bubnova-J. Burjakov-J. Ciemy-J. Jakubov-J. Lutz-H. Parzinger-E. Pemicka-V.
Radilovszkij-V. Ruzanov-T. Sirinov-D. Sztarsinyin-G. Weisgerber, Prähistorischer Zinnbergbau in Mittel
asien. Eurasia Antiqua 4 (1998) 137-199.
237 Sz. A. Grigorjev 1996/a 97-123. - E. V. Zajkova 2000, 104-111. - V.V. Zajkov-G.B. Zdánovics-A.M. Juminov 2000, 112-129. - A. F. Busmakin 2000, 130-136. - V.V. Zajkov-A.D. Tairov-A.M. Juminov-A.F. Busmakin-E.I. Csurin-D.G. Zdánovics 2000, 137-149. - Sz. A. Grigorjev-I. A. Ruszanov 1995, 147-158.
238 J. Lichardus-J. Vladar id. mű (1996) 49.
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előtti II. században újra lehűlt a levegő, majd az I. században jelentős változások következtek
be.239
Nagyon is felvethető, hogy az andronovói kultúra népessége nem indoeurópai nyelvű volt,
hiába gúnyolódnak egyes magukról sokat képzelő régészek.*240 Legutóbb például felmerült az
a feltevés,241 hogy az abasevói kultúra az ugorokhoz köthető. Ezt a feltevést megalapozottnak
lehet nevezni, kiegészítve azzal, hogy egy ősszkíta-/„ősugor”/ősmagyar népcsoportról lehetett
szó, (ugor nép ugyanis nem létezett !). Az régészeti leg jól alátámasztható, hogy az un. müké
néi típusú zablakorongok, amelyek Szintastában oly jellemzőek, éppen az abasevói kultúra te
rületén alakultak ki s innen kerültek keletre is és délnyugatra is. A szejma-turbinói kultúrának
egyik nyugati lelőhelyén, Borogyinóban a mükéné aknasírokból is ismert lándzsák és tűk ke
rültek elő.242 Maguk a mükénéiek
is minden bizonnyal a Duna-vidékéről vándoroltak le a görög földre.
Az eurázsiai szkíta kultúra gyö
kerei tehát nem azonosak az indo
európai nyelvű népek őseinek mű
veltségével !
Az indoeurópai népek elődei
egyébként nem származhattak Kisázsiából, nem származhattak Közép-Ázsiából, nem származhattak
az Urál vidékéről, de nem származ
hattak a Kaukázus vidékéről sem,
hanem a régészeti adatok alapján
azt kell feltételeznünk, hogy Keletés Közép-Európában, a Dnyeper és
a Visztula közötti térségben volt az
őshazájuk. Lehetséges, hogy a vo
naldíszes edényekkel jellem zett,
hatezer éves kultúra hordozóiban
kell felismernünk őket, amely kul
túra továbbélt a zsinegdíszes, a

129. A tripoljei kultúra elterjedési területe

220 E.A. Szpiridonova-A.Sz. Alesinszkaja 2004, 33-38.
240 Makkay János id. mű (1998) 311., 572. jegyzet. Komoly gondokat jelent a magyar régészetben is az aktív régé
szek egy csoportjának erkölcsi magatartása. Van olyan személy, aki jelentős kutatónak tartja magát, ugyan
akkor hamis állami bizonyítványokkal kívánja igazolni tudását.
241 Vékony Gábor, Magyar őstörténet - magyar honfoglalás. Budapest, 2002, 134-136.
242 H. Parzinger, Sejma-Turbino und die Anfänge des sibirischen Tierstils. Eurasia Antiqua 3 (1997) 223.
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130. Tripoljei lakóházak

131. Tripoljei lakóház-rekonstrukció

tripoljei (Cucuten-Erősd-i), a lengyeli, a bodrogkeresztúri és a pécel (badeni) régészeti
kultúrákban.243 A Tripolje-kultúra rendkívül
fejlett népesség műveltsége volt, nagy terü
letű városias településekkel, utcás házsorok
kal. Kora: Kr.sz. előtti 4800-3500.244 Ezek az
eneolitikus és neolitikus indoeurópai kultúrák
találkoztak az ősszkíta és az un. ősugor-, he
lyesebben: ősmagyar nyelvű népekkel - felte
hetően - a Don és a Búg folyók közötti tér
ségben, először a Kr.sz. előtti IV—III. évez
redben, amikor még az indoárja és az indoiráni ág nem vált szét. Erre csak Kr.sz. előtti
1500 körül kerülhetett sor, amikor megindul
tak dél és délkelet (Kisázsia, Irán /Mitanni/,
India) felé. Arra, hogy az indoeurópai népek
is képesek voltak nagy távolságokat megten
ni, jó példa I. Mursili hettita király babiloni
hadjárata 1600 táján, amikor is hadseregével
1500 km-t tett meg.
Az ősi indoiráni nyelvre vonatkozó írott
források 1887-től ism ertek, amikor is az
egyiptomi el-Amarnában rábukkantak III.
Amenhotep (1428-1398) és IV. Amenhotep
(1364-1347) vagy más
néven Ehnaton fáraó le
véltárára s ebben a mitan
ni (hurri) nyelvű levele
zésre. 1906-ban azután
napvilágra került a törökországi Boghaz Köy falu
nál a hettiták fővárosa:
Hattusa s benne a hettita
királyok levéltára. Ezek

243 Vö. Makkay János id. mű (1998) 378-450. Vő. Bóna István, A neolitikum kezdetei Szatmárban. In: Régészeti
tanulmányok Kelet-Magyarországról. Folklór és etnográfia 24. Szerk. Németh Péter. Debrecen 1986, 63.
244 M. Videjko, Großsiedlungen der Tripol’e-Kultur in der Ukraine. Eurasia Antiqua 1 (1995) 45-80. - I.V. Pala
guta, Untersuchungen in der Tripol’e- В-l Siedlung Tätäräuca Nouä III im Dnestr-Gebiet. Eurasia Antiqua 9
(2003) 1-26.
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között volt Suppiluliuma hettita király és Szattivacca mitánni király levélváltása, amely leve
lekben szó esik a Véda isteneiről: Mitráról, Varunáról és Indráról. A mitánni király tehát óind
nyelven beszélt. A XIV. században tehát az indoeurópaiak már a Kaukázustól délre voltak. Je
lentős csoportok maradtak azonban Európában, így a Kárpát-medencében is a Kr.sz. előtti III.
és II. évezredben.
A szintastaiak fontos résztvevői és mozgatói voltak az Urál-vidéki és a Volga-vidéki katakombás és gerendavázas kultúráknak.245246*
Kereskedelmi kapcsolataik azonban messzi földre is kiterjedtek, amint ezt a mükénéi zab
lakorongok és a balkáni díszítések jelzik.
A fémművességükre elsősorban a kaukázusi típus-formák jellemzőek (balták, vésők, árak,
kések, szemüveg-alakú csüngök), amelyek pedig, kivált az erőteljes tüskével ellátott köpüs
balták, a hasított köpüjü bronz lándzsák és a kétlapú nyílhegyek, Anatóliából és Mezopotámi
ából kerültek át a Kaukázus vidékére. Mindez egyértelműen jelzi és igazolja, hogy az a népes
ség, amelyik létrehozta Szintastát és Arkaimot s amely később délkelet felé, az Altáj és
a Tien Sán felé tovább költözött, közvetlenül
dél felől, az Eufrátész nagy kanyarulata vidé
kéről érkezett, vagyis Mezopotámia közvet
len szomszédságából. Semmi sem igazolja,
hogy ez a népesség árja lett volna! A legré
gebbi gödörsírosok embertani anyaga is ro
kon a sumérekkel, tehát a felvándorlás igenis
igazolható.
Egy részük az Urál-hegység nyugati olda
lán letelepült s kialakítója lett az abasevói, a
poltavkínói és részben a fattyanovói kultúrák
nak,246 a többség azonban az Urál keleti olda
lán vert gyökeret és hat-hétszáz éven át szinte
érintetlenül megőrizte a kultúráját, mert ezen
a vidéken ekkoriban csak fejletlen, kis lé
lekszámú neolitikus csoportok éltek.242 Itt,
132. Bronz tokos balták: 1-2,4. Zsuravlinó,
3. Kurlozovó, 5. Nyikopol,
6. Dnyepropetrovszk környéke

245 V.V. Otrosenkó 1990.
246 V.A. Gorodcov határozottan kiállt a fattyanovói kultúra szoros mezopotámaiai és elámi kapcsolatai mellett. Vö.
E.l. Gorjunova 1961, 10.
242 Sz. A. Grigorjev 1996, 87.
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133. Hasított köpüjü bronz lándzsák:
1. Kazanszkaja, 2.Trakt írij, 3.Kijev,
4. Perejaszláv, 5. Poltava vidéke, ó.Szuhinü

134. Bronz kések és tőrök: 1. Pribuzse,
2. Kvetuny, 3. Dnyeper-vidéke, 4. Golovurov,
5. Vlagyimirovka

Nyugat-Szibériában, a barabai erdős sztyeppén a későbronzkorban és a koravaskorban, tehát
Kr.sz. előtti 900 táján is pezsgő élet folyt, amiről a csicsai 8 ha-os település tanúskodik. A
sánccal és árokkal körülvett település közepén citadella emelkedett, körülötte lakóházak sora
koztak. Az állatcsontok között a szarvasmarha és a ló dominált. A település a késő-irmenyi
kultúrához tartozik.248
Kr. sz. előtti első évezred elején az addig túlnyomórészt földműves és belterjes állattenyésztéses életformát a szintastaiak felcserélték a rideg állattartásra249 s ezáltal lehetővé vált,
hogy az ásványi kincsekben, kivált a nemesfém és a vasérc lelőhelyekben gazdag térséget bir
tokukba vegyék és a Fekete-tenger mellékén keresztül hozzájuk jutott, kaukázusi mintára ki
munkált fémfeldolgozást felvirágoztassák. Nemcsak a Kaukázusban és a Pontus-vidékén, de
248 V. Mologyin-H. Parzinger-J. Schneeweiß-J. N. Garkusa-A. E. Grisin-O. I. Novikova-N. S. Efremova-Zs. V.
Marcsenkó-M. A. Csemjakina-L. N. Mülnyikova-H. Becker-J. Faßbinder, Ciía - eine befestige Ansiedlung
der Übergangsperiode von der Spätbronze- zur Früheisenzeit in der Barabinsker Waldsteppe. Eurasia Antiqua 8
(2002) 185-236.
249 Makkay János id. mű (1998) 305: nomád állattartásról ír, de abban igaza van, hogy ez tette lehetővé az Altaj, a
Tien-San, a Pamir és környékének birtokba vételét.

AZ EURÁZSIÁI SZKÍTA KULTÚRA JELLEMZŐI ÉS GYÖKEREI

91

itt az Altajban, Nyugat-Szajánban és Nyugat-Szibériában is felfedezték (vagy átvették) a
viaszveszejtéses és tégelyes öntési módot. Nyugat felől virágzott a Szejma-turbinói kultúra,250
kelet felé, Nyugat-Mongóliában pedig létrejött a karaszuki kultúra,251 mindkettő igen magas
színvonalú fémművességgel. Kialakítói között kell keresnünk őseleink hagyatékát is.

135/b. A szejma-turbinói kések és tőrök elterjedése és a vonalkázott terület:
a karaszuki kultúra. Jelkulcs: l. galicsi típus, 2. kenkóli típus, 3. risztovkai típus,
4. baktriai tű-típus. 5. Szórvány, 6. karaszuki kultúra területe
250 H. Parzinger, Sejma-Turbino und die Anfänge des sibirischen Tierstil. Eurasia Antiqua 3 (1997) 223-247.
251 Bakay Kornél, Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség. Pomáz 2004, 74-76.
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A Kaukázus és a Pontos-vidék szerepe és hatása
Minden őstörténeti rekonstrukciós kísérlet: hipotézis. A szerzők számára elérhető adatok alap
ján felállított teória, amelyet a további kutatás vagy megerősít vagy elvet. Feltevések nélkül
mozdulni sem tudunk, feltevések nélkül az őstörténetkutatás nem létezhetne.
A tisztánlátás érdekében és a későbbiek jobb megértése kedvéért, már most felvázolom a
magam elképzelését, a saját hipotézisemet.
Alaptételként abból kell kiindulni, hogy minden nép őstörténete a legrégibb időktől számí
tandó, azaz Eurázsia őskőkori benépesülésétől kell elindulnunk. Teljesen történelmietlen és
egészen hibás az a nézet, amely azt képzeli, hogy bármely népcsoport egyszercsak a semmi
ből „keletkezett”. Eurázsia térségében az indoeurópai nyelvű (hajlító vagy flektáló) népcso
portok, a ragozó (agglutináló) nyelvű népcsoportok, a szótagoló (izoláló) és a bekebelező
típusú nyelvű népcsoportok mindannyian a saját fejlődési útjukat járták, ám évezredeken ke
resztül hatottak is egymásra és ez a kölcsönhatás mind az idejét, mind a jellegét illetően kimu
tatható, tetten érhető. Elsősorban a nyelvi kölcsönhatások révén követhetjük az egykori érint
kezéseket, sőt az egykori vándorlások útirányát is.
Eurázsia benépesülése Afrikából százezer évvel ezelőtt kezdődött s a DNS vizsgálatok
alapján igazolható, hogy Közép-Ázsia, Belső-Ázsia, Kína térségének benépesülése 70 000 év
vel ezelőtt indult meg, míg Európa területeit csak 30-40 000 évvel ezelőtt vették birtokukba
őseleink, a Homo sapiens sapiens-ek, akik ugyan találkoztak, sőt keveredtek is a több száze
zer évvel korábban itt élt neandervölgyi emberekkel, ám máig sem tudjuk (Tattersaal kifejezé
sével élve), hogy ezen keveredés utódai hogyan nézhettek ki.252 A rádiókarbon korhatározá
sok szerint harmincezer évvel ezelőtt Európa nagy részében csapadékos és hideg időjárás volt
2^2 M.B. Mednyikova 2004, 113. - A DNS-kutatásokra lásd: A. Torroni és Társai, A Signal, from Human mtDNA,
of Postglacial Recolonization in Europe. American Journal of Human Genetics 69 (2001) 844-852. - O. Semino és Társai, MtDNA and Y chromosome polymorphisms in Hungary: inferences from the palaeolithic neolith
ic and Uralic influences on the modem Hungarian gene pool. European Journal o f Human Genetics 8 (2000)
339-346. - O. Semino és Társai, The Genetic Legacy o f Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Euro
peans: A Y Chromosome Perspective. Science 290 (2000) 11. szám, 1155-1159. - M. Richards, The Neolithic
Invasion of Europe. Annual Review Anthropol. 32 (2003) 135-162. - G. Passarino és Társai, The 49a,f Haplo
type 11 is a New Marker of the EU19 Lineage that Traces Migrations from Northern Regions of the Black Sea.
Human Immunology 62 (2001) 922-932.

94

ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI III.

137. A szakócaipar elterjedési irányai az öskökorban
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138. Későpaleolitikus lelőhelyek: 1. Avgyejevó, 2. Apiancsa, 3. Aftonova Gora, 4. Berdüzs,
5. Bőrsevő 1, II, V. 6. Burhán, 7. Büki, 8. Katonai kórház, 9. Vrublevcü, 10. Gagarinó,
11. Gyakovó, 12. Jeliszejevicsi, 13. Zaozerje, 14. Zarajszk, 15. Zolotovka, 16. Kamennaja Balka,
17. Karacsarovó, 18. Malaja Lókotnya, 19. Makarovó, 20. Malta, 21. Mezsiricsi, 22. Kuralovka,
23. Obuhovó, 24. Penü, 25. Phlebínó, 26. Puskari, 27. Ruszanyiha, 28. Szuponyevó, 29. Szucskínó,
30. Talickóva, 31. Tyimonovka, 32. Uszty Bélája, 33. Uszty Birjusza, 34. Uszty Kjahta,
35. Hotülevó, 36. Satrisi, 37. Jugyinovó, 38. Jánapatak, 39. Kasztyonki, 40. SZUNG1R
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s így az aurignaci emberek sokat nélkülözhet
tek, de a neandertáliak még léteztek, a legké
sőbbi képviselőik maradványai Portugáliában
(Abrigo do Logar Velho) és Spanyolország
ban kerültek elő, koruk 27-24 ezer év. Kele
ten azonban az új betelepülőknek (pl. az
oroszországi Szungir) semmi kapcsolatuk
nem volt a neandervölgyiekkel, még az arktikus mongoloidoknak (aleutáknak és az eszki
móknak) sem.
Az őskőkor (paleolitikum) népessége Belső-Ázsiában, Közép-Ázsiában, az Urál-vidékén, Kínában, Indiában, Elő-Ázsiában és
Európában elterjedt (beleértve természetesen
a Kárpát-medencét is). A paleolit és mezolit
lelőhelyek száma egyre nő, így alappal felte
hető, hogy amikor a klimatikai viszonyok le
hetővé tették, Eurázsia nagy részében megte
lepedtek az emberek, ám különböző idősza
kokban újabb és újabb bevándorlások történ
tek, elsősorban dél felől észak felé, illetve
délnyugat felől északkelet felé.
139. Kimmer íjász a Frangois-vázáról
M indeddig abból indultak ki, hogy az
indoeurópai (árja) nyelvcsaláddal szemben csak az un. finnugor nyelvű népek állottak Eur
ázsia térségében, mivel a kimmereket, a szkítákat és a szarmatákat az indoeurópai nyelvcsalád
tagjaiként kezelték. Ez volt az őstörténeti buktatók legnagyobbika, hiszen ha a kimmer253 szkíta - szarmata népek indoirániak, akkor valóban semmiféle számottevő népesség nem állít
ható az indoeurópai nyelvűekkel szemben a Kr.sz. utáni VI. századig, amíg a török nyelvű né
pek birtokukba nem vették a térség jelentős részét. A húnok török nyelvűsége ugyanis csak
puszta okoskodás.254 Ez azonban egyáltalán nem így volt!
Az a kép, amelyet az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó orosz kutatók is előszeretettel
festettek fel, elsősorban az indoeurópai nyelvcsalád tagjainak gócait voltak hívatva illusztrálni
a Kr.sz. előtti VI-V. évezredben és később. Többek255 feltevése szerint az V—III. évezredben
három nagy indoeurópai térség volt: a dunai, a balkáni és a Fekete-tengeri. A fésűs-gödröcskés kultúra hordozóit is leginkább indoeurópaiaknak szokták vélni, jó lleh et sokáig
„klasszkikus” finnugornak tartották. Ma már tudjuk, egyik feltevés sem tartható!
253 Prokopiósz, De bello gotico. V ili.5.: ősidők óta sok hún, akiket akkor kimmereknek neveztek...
254 Bartha Antal id. mű (1988) 132.
255 V.F. Gening 1983,7- 13.
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140. Ókori víziutak az Líráitól nyugatra: I. a szuhóna-viicsegdai és 2. a volga-okai
A szkíta-hűn kulturális és etnikai nagy térség kialakítói részben az autochton helyi népcso
portok voltak (ilyen volt például az afanaszjevói és a taszmolai kultúra), a nagyobb részt
azonban a délről ide vándorolt tömegek alkották, akik a gazdag fémlelőhelyek kiaknázása ér
dekében vették birtokukba, a Kr.sz. előtti II. évezred nagyobb részében (1700-1300 között)
kellemes éghajlatú, Don-Volga-vidéket, az Dél-Urál-vidéket és Dél-Szibériát. A Dél-Urálban
és az Alfajban fellelhető igen gazdag arany, réz és ón lelőhelyek rendkívüli vonzerőt gyako
roltak már az andronovói kultúra népeire is. A nyugat-altáji Zmejinogorszkban őskori
bányavágatokat találtak, benne andronovói kultúrás bányászok csontvázával, akik mellett bőr
zsákban kő és réz kalapácsok, vésők, valamint aranyérc-darabok voltak.256 Ez a népesség a
Folyamköz, Irán és Anatólia keleti övezetéből indult útjára a Kr.sz. előtti III. évezred közepén,
részben a sumér városok, részben a hurri és hettita birodalom területeiről. Útjuk során először
Dél-Kaukáziát érték el, majd itt megtelepedve létrejött északon a majkópi, a novotyitorovkai,
a kura-arakszi és a trialet-kirovakáni kultúra a III—II. évezredben. A kabardiai Kispekben
feltárt kőrakásos kurgánokban talált kőládasírok felett kő sztélék (sírszobrok!) álltak, sőt a
mellékletek között bronz üstök is voltak. Mind a kőszobrok (kamennaja baba-к, bálbálok),
256 N.L. Cslenova 1983,25.
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143. A kispeki kurgán sírjainak kősztéléi

141. A kaukázusi kispeki l.kurgán alaprajza
és metszete
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142. A kispeki l.kurgán kőládasírja

*_ j "

144. Az Aul Kubina-i kurgán szerkezeti
és metszetrajza

mind a bronz üstök a szkíta-hún rítusok meghatározó jellemzői! A cserkeszföldi Aul Kubina
nagyméretű kőpakolásos kurgánjaiban is találtak bronz üstöket, sőt bronz zabla oldalpálcákat
is.257 Ismerték és használták az asztrálmitológiai jelképeket (Hold és Nap), amelyek nagyon
hasonlítanak a mezopotámaiakhoz. De a Folyamközből (Ur) származnak a kaukázusi
arany gyöngyök, tűk, hajkarikák is. Ezért (is) felteszik, hogy Mezopotámiából, talán a Fekete257 H.H. Bibzsijev 1980, 33—43.
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tengeren át hajókon, érkeztek telepesek
Észak-Kaukázusba. A majkópi kultúrával
egyidős un. dolmen-kultúrát, meglehet, éppen
ők hozták létre.258 Természetesen itt is voltak
helyi előzmények, mint például az 1997 és
1999 között feltárt velikenti lelőhely, amely
nek anyagát a rádiókarbon keltezés Kr. sz.
előtti 3600 és 1900 közé keltezte.259 DélKaukázus hatott tehát Észak-Kaukázusra,
majd a Fekete-tenger keleti és északi övezete
ire, illetve a Don, a Volga mentére, az Urál
nyugati, majd keleti oldalára.260
Nagyon fontos kérdés, hogy a Fekete-ten
ger melléki (Kubán-vidéki) katakombás,261 a
Volga-vidéki gerendavázas és a Duna-vidéktől
145. Bronz üst és bronz zablapálcák a bubinál
kurgánsírból

258 I.M. Csecsenov 1980, 15-33.
259 M.Z. Gadzsijev-Ph.L. Kohl-R.G. Magomedov-D. Stronach-S.M. Gadzsijev, Daghestan-American Archaeolo
gical Investigations in Daghestan, Russia 1997-1999. Eurasia Antiqua 6 (2000) 47-123.
260 A.L. Mongajt-N.V. Cserkaszov 1971, 34-53.
26> G.N.Tosev 1981,63-71.
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az Urálig terjeszkedő gödörsíros262263kultúrák hordozói északról hatoltak-e dél, a Kaukázus fe
lé, avagy éppen fordítva: a kaukázusiak nyomultak észak, északkelet és északnyugat felé. A
kalapács-alakú un. buzogányos csont tűk például jól ismertek a gödörsíros kultúrában, kisebb
mértékben, de megvannak bronzból és csontból a katakomba kultúrában, de a majkópi kultú
rának is fő tárgytípusai. Mindezek a kultúrák lényegében egyidősek, a Kr.sz. előtti II. évezred
derekára, második felére keltezendők, jóllehet a gödörsíros elődje a katakombásnak, az pedig
a gerendavázasnak.263 Többen felteszik, hogy
a katakombások a sztyeppéről nyomultak a he
gyek közé,264*majd lassan feladták ősi rítusai
kat. Abból a tényből azonban, hogy a viaszveszejtéses bronzöntést a kaukázusiaktól tanulták
meg a katakombások, a dél felől észak felé tar
tó mozgásokra következtethetünk.266*
Mindazok a nyelvészeti,266 régészeti és tör
téneti törekvések, amelyek az indoeurópai né
pekkel igyekeztek azonosítani mind a katakombás, mind a gerendavázas kultúrák hordo
zóit, mára m egalapozatlanná váltak.262 Az
azonban lehetséges, hogy a katakomba-kultúra
népét azonosítsuk a kimmerekkel vagy azok
elődeivel, feltéve persze, hogy a kimmerek
iráni nyelvűségének dogmáját feladjuk.268 A
147. A majkopi ezüst edény kiterített rajza
kimmerek az első évezred elejéig birtokolták a
Fekete-tenger északi térségeit s csak a szkíták nyomására települtek át Elő-Ázsiába. A szkíta
kultúrát oly mértékben jellemzi a gerendavázas temetkezési forma, hogy a szkítákat, majd a
velük rokon szarmatákat bátran nevezhetjük késő-gerendavázasoknak is. A gerendavázas és az
andronovói kultúra egyébként egygyökerű, közös forrásból származnak!
A Kaukázus térségének meghatározó szerepe volt a magyarság őstörténete szempontjából
is, mivel - feltevésem szerint - a magyar ősnyelv a Kr.sz. előtti IV. évezred végén vagy még
korábban már kialakult269 s így részben a Kaukázus előterében, részben a Dontól nyugatra

262
263
264
266
266

Sz.A.Dvorjányinov-V.G. Petrenkó-N.A. Rükov 1981, 22-38.
V.P. Silov 1975,59-91., 108-111.
B.V. Tyehov 1980,65.
I.M. Szelimhanov 1970.
Az ősiráni nyelvből a magyarba mindössze 26 szó került, viszont nyelvtani elem egyetlen egy sem. Vö. Har
mattá János, Irániak és finnugorok, irániak és magyarok. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerkesztette:
Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest 1977, 174.
262 Makkay János id.mű (1998) 57., 452., 454.
268 Sz.V. Mahortüh 1997, 18.
269 Végvári József, „És mégsem mozog...” Túrán 7 (2004) 4. szám, 5-40.
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lakó indoeurópai népekkel (elsősorban a
zsinegdíszes kultúrából létrejött Tripolje-cucuteni indoárja, talán valóban ősszláv270) lakossággal itt és ekkor talál
kozhatott először. De érhették indoeuró
pai nyelvi hatások a magyar ősnyelvet a
Kárpát-medencében is, ahol a lengyel i, a
bodrogkeresztúri és a péceli kultúra hor
dozói feltehetően árják voltak.271
A kaukázusi majkópi nagy gerenda
kamrás kurgánban talált temetkezési
mellékletek (arany és ezüst ruhadíszek,
jogarak, karneol, lazúr, türkiz gyöngyök,
temetési baldachin arany és ezüst állata
lakos díszei, jelenetekkel díszített ezüst
edények) egyértelműen mutatják, hogy a
majkópi fejedelem és felesége sumér
jellegű mellékletekkel és ritus szerint
volt eltemetve. Igen szoros sumér és kisázsiai kapcsolatok jelzője a grúziai Trialét és Bedeni, valamint az örményorszá
148. A kaukázusi bedeni 5. kurgán gerendavázas
gi Kirovakan kurgánjaiban feltárt em
sírkamrája és benne kocsi maradványai
lékanyag is. Trialétban 200 kurgán hal
ma sorakozott s a hatalmas kurgánok alatt néha száz négyzetméteres alapterületű sírkamrákat
találtak. Trialét népessége elsősorban állattenyésztő volt, a csontanyag 81 %-a szarvasmarháé,
16 %-a juhé.272 Trialétban és Kirovakanban az eltemetettek elégetett hamvai is előfordultak,
ami egyfelől a hatti-hettita temetkezési szokások utánzása, másfelől magyarázója a közép- és
belső-ázsiai halotthamvasztás megjelenésének. A majkópi és a kura-arakszi kultúra szoros
kapcsolata a sumer civilizációval, kellően bizonyított az import tárgyak (például az Ur-i típu
sú lándzsák, a hajlított testű harci balták, bronz és kő buzogányok vagy inkább jogarok!) soro
zata révén. A közvetítő szerepét Aladzsa Höyük, Trója és az iráni Hisszár játszotta. Ezek a
mezopotámiai tárgytipusok a Kaukázusból kerültek a Kubán vidékére, majd onnan tovább, el
sősorban kelet felé.
Ugyanilyen fontos jelző a nagyszámú, agyagból és terrakottából készített, ember- és állat
figurát (bika, kos, kutya, ló, madár) mutató szobrocska.273 Ezek, jóllehet más kultúrákban is
-t

270
27 '
272
273

Makkay János id. mű (1998) 333.
Minderről részletesen lásd az Őstörténetünk régészeti forrásai IV. kötetét!
B.V. Tyehov 1971,76.
V.I. Mosinszkaja 1976, 42-111. - E.A. Kasina 2004, 20-32.
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149. Az emberalakú szobrocskák elterjedési térképe: 1. Mezopotámia, 2. Száza, 3. Észak-lrán,
4. Dél-Türkmenisztán, 5. Dél-Afganisztán, 6. Eszak-Beludzsisztán, 7. Harappa,
8. Dél-Beludzsisztán

ISO. Női szobrocskák Iránból

ISI. A bronzkori szobrocskák főbb
jellegzetességei, típusok szerint
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152. Női szobrocskák Altin tepéről
és Ulug Depéről
bőven megtalálhatók, elsősorban mégis me
zopotámiai gyökerű kaukázusi örökségnek te
kinthetők.2^ A szkíta-hún állatstílus kialaku
lásában a szerepük nem mellőzhető, termé
szetesen a későbbi kobáni kultúra (akiket a
harci baltások népének is neveznek, ámbár ez
nem tévesztendő össze az északabbi nyéllyu
kas harci baltásokkal) nagymértékű figyelem
be vétele mellett.
Rendkívül fontosak a kocsitemetkezések,
amelyeknek eredete ugyancsak az Ur-i király
síroknál keresendő. A kaukázusi Szevan-tó
melletti Lcsáseny-i temetőben 11 db négy- és

154. Kultikus szobrocskák a Kaukázusból
-74 V.I. Markovin 1986, 74-124. - V.M. Masszon-B.I.
Szarianidi 1973.

153. Női szobrocskák Anauból
és Ulug Depéről
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156. Az utamüsi 1. kurgán temetkezésének
felülnéz ete

157. Az utamüsi 1. kurgán temetkezése
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158. Az utamüsi 3.kurgán temetkezése

159. Az utamüsi 3.kurgánban lelt
kő buzogány

kétkerekű fa kocsi maradványát tárták fel, de számos bronz kocsi-modell is előkerült (lásd a
II. fejezetet!). A dagesztáni Utamüs-Tokácsiban feltárt kurgánok (1. és 3.számú) alatt 4-5 m
mélységben (!) gerendavázas sírkamrában, nagy fakoporsókban feküdtek a halottak, az egyik
ben egy nő, a másikban egy férfi. A nő fa koporsója egy négykerekű kocsira volt ráhelyezve.
A mellékletek között itt is mezopotámiai tipusu ékszerek voltak, de előkerült egy gömbös kő
buzogány is, szinte pontos megfelelője a szintastaiknak!275
Ezt a nagyon sajátságos temetkezési rítust megőrizték a kaukázusiak a III—II. évezredben,
majd a tovább vándorló csoportok magukkal vitték a Fekete-tenger vidékére, a Don és a Volga
mellékére, illetve az Uráltól keletre eső térségbe (Szintasta). Innen került ez a kocsis temet
kezési szokás a szkítákhoz, a hunokhoz, illetve a kínaiakhoz!
A Kaukázus és az Urál-vidék, valamint Szibéria és Belső-Ázsia közötti közvetlen kapcso
latok egyik fontos bizonyítéka az arzénos bronzöntés ismerete és gyakorlata. Általában 90 %
réz mellett 4-12 % a bronzok ón-tartalma, a kaukázusi bronzoknál azonban 8-9 % arzén és
1 vagy 2 % antimon a jellemző. A kaukázusi rendkívül magas színvonalú fémművesség egyik
legfontosabb lelőhelye a dél-oszétiai Tli falunál feltárt 296 síros temető, amely zömében a
Kr.sz. előtti XVI-X. század közötti időszakra keltezhető, de feltártak itt VIII—VII. századi kobáni kultúrás temetkezéseket is. Hasonló jelentőséggel csak a kobáni temető bír, de az nem hi
teles feltárású. A Tli-ben feltárt temető mellékletei közül számos tárgyon igen magas művé
szettel elkészített ábrázolások láthatók (40., 215. sír), amelyek asszír, urartui hatásokat mutat
nak, de továbbélnek későbbi Kubán- és Fekete-tenger vidéki szkíták anyagaiban (Kelermesz,
Melgunov-kurgán) is. Mind a bronz balták, amelyből Tűben 18 db volt, mind a bronz
27 5 V.G. Kotovics-V.M. Kotovics-Sz.M. Magomédov 1980, 43-55.
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160. A kaukázusi patkneti temető 3.sírjának övdíszei, valamint a gromi, a szohtai, a jegiburi
és az ortevi övdíszek figurái, amelyek asszír és urartui mintákat követnek

161. A kaukázusi Tli-ben feltárt
temető bronz övdíszein
szereplő szkíta harcosok

162. A kaukázusi Tli-ben és Kőbánban előkerült szarvasos
ábrázolások

övdíszek ábrázolásai276 fontosak a szkíta-hún állatstílus megértése szempontjából. A Tli-ben
feltárt temető utolsó fázisát éppen a szkíta-kori temetkezések alkotják, ahol a vas eszközök
már túlsúlyban vannak. A szkíták ugyanis Kr.sz. előtti VIII. század végén birtokukba vették a
Kubán vidékét és Észak-Kaukázust. Azt azonban nem lehet állítani, hogy az „indoiráni közös
szkíta nyelv különböző nyelvjárásait” (!) beszélték volna a kaukázusi népek is.277

276 M.N. Pogrebova-D.Sz. Rajevszkij 1997.
277 B.V. Tyehov 1971,213.
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164. A Tli-benfeltárt temető sírjaiból előkerült övdíszek jelenetei
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167. A szamtavrói temető egyik sírjának övdísze

168. A gantiadi temető egyik sírjának övdíszítő lemeze

169. A kaukázusi Tli temetőjének egy részlete
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A Tűben feltárt temető néhány jellegzetes sírjának leírása:
16. sír = kettős tem etkezés,
bronz tőrrel és halas bronz baltá
val.
18. sír = kettős temetkezés, a
sértetlen váz mellett volt 11 bronz
lemez, díszes bronz balta, tőr, ha
lak, kígyók figuráival, illetve nap
és hold-jelképekkel díszítve, füles
bronz csésze, 64 db karneol, 14 db
zsírkő gyöngy, karkötők, bronz le
mezek. A bolygatott csontváz mel
lett kígyókkal díszített bronz övle
mezek hevertek, valamint bronz
balta, bronz botvég, és néhány
kisebb tárgy.
170. Tli, 16. sír leletei
22. sír = a többi sírtól eltérően
itt a sírgödör kőlapokkal volt körülrakva. A zsugorított 13-14 év körüli gyermek váza mellett
két agyagedény volt, bronz tőr fa markolattal, 61 db karneol gyöngy és egy ívelt hátú fibula.
74/a. sír = a 170 cm mély sírba helyezett két
zsugorított testhelyzetü halott mellett 13 szögle
tes bronz lemezt, pántgyürűt, gyöngysorokat és
egy bronz tőrt találtak.
A 74/b. sírban kerültek elő a vadász-jelenetes
bronz lemezek, egy másik bronz tőr és egy fa
edény fém veretei. Jelenetes övlemezek kerültek
elő a 7 6 . sírból is, amelyben ugyancsak két
csontváz volt. Egyéb mellékletek: két íves bronz
fibula, szvasztikával és figurálisán díszített
bronz balta, füles bronz edény, díszes csatlemez,
két tőr, karkötők, gyöngyök. Az igen díszes öv
hosszúsága 103 cm, a szélessége 10,5 cm volt!
165. sír = a 4 m mély, alul kideszkázott sír
ban zsugorított testhelyzetű férfi feküdt. Mellék
letei: bronz lemezekkel díszített bőr öv csattal,
ívelt hátú bronz fibula állatábrázolással, arany
fóliával futtatott terrakotta gyöngyök, bronz tőr,
bronz balta griff-ábrázolással, bronz karperecek,
bronz lánc.
171. Tli, 22.sír és leletei
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224. sír = az eltemetettnek ló-figurákkal teli bronz lemezekkel díszített kettős öve volt.
Egyéb mellékletek: bronz edény, bikafejes bronz rúdvégek, bronz balta, bronz tőr, 57 szemes
bronz láncocska, karneol gyöngysor, pápaszemes csüngő.
227. sír = a zsugorítottan eltemetett férfi mellett ló, kutya és ember-ábrázolásos, tüskés
bronz buzogány hevert, amelynek köpüjén rovásbetűs felirat maradt meg! Volt még a sírban
övcsat, gyöngyök és cserépda
rabok.
262. sír = kőpakolásos sír
ban zsugorított helyzetben fe
küdt a férfi csontváz, amely
mellett találtak 45 db gyön
gyöt, bronz láncot, bronz tőrö
ket (késeket), bronz baltát, fü
les bronz edényt, íves hátú
bronz fibulát, bronz csatot.
174. Tli, 165. sír és leletei
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76. sír leletei
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176. Tli, 226. sír

177. Tli, 227. sírban talált bütykös buzogány
és kiterített rajzai

178. Tli, 262. sír és leletei

2 6 4 . sír = a 262. sír fedte az 5
éves gyermek sírját, amelyben bronz
balta, bronz tőr, övlemezek, gyön
gyök, edény, íveshátú fibula volt, né
hány kisebb tárgy társaságában.278
A kaukázusi kartvéli nyelvcsalád
hoz tartozhattak a kura-arakszi kultú
ra hordozói,279 bár már a Kr.sz. előtti
III. évezredben sem lehetett a Kauká
zusban nyelvi egység. Léteznie kellett
már a hurri nyelvnek, amely majd az
urartuiak nyelve lesz,280 amely nem
indoeurópai, nem szém ita nyelv
volt,281 a hettita nyelvnek, a kartvélinek, a dagesztáninak, az abház-adügeinek, jóllehet ezt sem nyelvészeti
leg, sem régészetileg nem lehet iga
zolni. Ezen nyelvek közül csak a het
tita biztosan indoeurópai, a hurri és az
urartui a ragozó sumér nyelv egyik
dialektusának látszik.
A Kaukázus térségében a vas csak
a Kr.sz. előtti XII-X. században je 
lent meg (balták, tőrök, lándzsacsú
csok form ájában), majd szélesebb
körben a VIII-VI. században terjedt
el, az urartui, a kolchidai és a kobáni

278 B.V. Tyehov 1980, 14—47.
279 B.V. Tyehov 1980, 68.
280 G.A. Melikisvili 1981, 67-68. - M . Salvini 1981, 69-73. - N.V. Arutrunjan 1981,
74-79.
28' G. Rächet, Dictionnaire de Tarchéologie.
Paris-Laffont 1998, 988: Il apparait que
d ’apres leur langue encore mal connue,
les Urartéens font partie du vieux bloc
asianique, qui n’était ni indo-européen, ni
sémitique, leur langue est plutôt proche de
celle des Hourrites. - vő. B.B. Piotrovszkij 1959, 29.
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kultúra korszakában, többnyire urartui behozatalként. A Kr.sz. előtti XVII- XVI. században a
bronzipar virágkora tartott, bár a kobáni kultúra csodaszép bronz baltái zömmel a XII—VII.
századból valók.
Világosan látnunk kell azonban, hogy a Kr.sz. előtti II. évezred végétől nagymértékben
megváltozott a Kaukázus etnikai és kulturális képe, mivel egyrészről bevándoroltak a kobáni
kultúra hordozói a II. évezred utolsó harmadában,282 s települési területük a Kubán vidékére
is kiterjedt,283 másrészt létrejött Urartu (Nairi, Biaini, Van-i királyság), amely a Kr.sz. előtti
IX. századtól a 600 körűiig az egész térség meghatározó hatalma lett. Ez az állapot a szkíták
megjelenésével ért véget a Kr.sz. előtti VIII. század végén.284

282 Sz.L. Dudarjev-V.B. Vinogradov, Spätbronzezeitliche Gräberfelder bei Majtrup in Ceőenien. Eurasia Antiqua
6(2000)361-403.
283 A.L. Nyecsitájlo 1986, 124-133.
284 B.B. Piotrovszkij 1959. - В.В. Piotrovszkij 1970. - N.V. Arutrunjan 1970. - K.L. Oganyeszján 1955. - K.L.
Oganyeszján 1980. - Sz.I. Hodzsás-N.Sz. Truhtanova 1979. - B.N. Arekalján 1976. - D.L. Koridze 1972,
34-50. - M. Chahin, The Kingdom of Armenia. New York, 1987, 34-181. - D.N. Szarkiszján 1989. - M. Salvini, Geschichte und Kultur der Urartäer. Darmstadt, 1995. - Kádár István, Urartu. Emlékek. Budapest, 1996.
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Az un. finnugor régészet kritikája
A finnugor régészet a régészeti kutatás tu
dományos módszertanának fejtetőre állítá
sa, mivel abból indul ki, hogy „az Urál-vidéki újkőkori (i.e. 4-3. évezredi) régészeti
műveltséget az uráli nép hagyatékának kell
tartanunk.”285
Először is semmiféle valódi bizonyíté
kunk nincs arra vonatkozólag, hogy valaha
is létezett un. uráli nép, másodjára miért
kellene az Urál-vidéki neolitikus emlék
anyagot ab ovo finnugor hagyatéknak te
kinteni? Csak azért, mert a finn és magyar
típusú nyelveket beszélő kicsiny néptöre
dékek (a komik 1585-ben 17 485-en, 1710ben 29 ezren voltak,286 az udmurtok 1719ben 51 ezren,287 a vogulok 8500-an, az
osztyákok 22 ezren vannak!) a történeti ko
rokban ezen a tájegységen belül éltek és él
nek ma is? Ha ez tudományos érv, akkor a
Kárpát-medence valamennyi őskori mű
veltségét eleve magyarnak kellene megha
tároznunk.
„Finnugor régészetnek nevezzük e
tudom ányszak azon ágazatát, amely a

180. A XV-X'VII. századi komi települések
járásai. 1: luzaiak, 2: vilediek, 3: uzsmaiak,
4: szüszolaiak, 5: felső-vücsegdaiak, 6: vümiek,
7: mezenyiek, 8: vaskaiak, 9: pinyegai permiek,
10: izsmaiak

285 Fodor István, Verecke híres útján... Magyar História. Budapest 1975, 40.
286 I.L. Zserebcov- L.N. Zserebcov 1984, 67.
287 R. Taagepera id. mű (2000) 237.
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181. A komik újkori népviseletének főbb
típusai. 1: menyasszonyi viselet, 2: fiatal legény
viselete, 3: Izsma-melléki legény,
4: Izsma-melléki leány, 5: fiatal nő ujjatlan
különböző tudományágak eredményeit felruhában (szarafánban), 6: ünnepi leányka
.
,,, ,
,
.
c
,,
, „ 1,
„
használó komplex vizsgalat áltál finnugor tarruna, 7: a komi muzsik viselete, 8: asszonyt
viselet (kitajka)
8У* hagyatéknak meghatározott régészeti em
lékanyagot tárja fel és kutatja.”288
Először is: finnugor tárgyi hagyaték nincs. Vannak tárgyi emlékei a voguloknak, az osztyákoknak, az udmurtoknak, a komiknak, a cseremiszeknek, a finneknek, az észteknek, etc, de
finnugoroknak nincs. De már itt megjegyzendő, hogy a biztosan az un. finnugor népekhez
köthető tárgyi emlékek és temetkezések túlnyomórészt középkoriak, illetve a vogulok és osztyákok esetében újkoriak ! Nagyon is jól fogalmazott Bartha Antal: „Az eltűnt és élő finnugor
népektől a bronzkori műveltségekhez elvezető nyomokat elmosta az idő.”289 A 140 síros kistovkai osztyák temető például XVII-XVIII. századi, tehát a benne talált leletek és rítusok

288 Fodor István, A finnugor régészet fő kérdései. In: Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai.
Szerkesztette: Hajdú Péter. Budapest, 1975/a, 48.
289 Bartha Antal id. mű (1988) 109.
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semmit sem bizonyítanak a régmúltról. A korábbi te
metőket és településeket pedig az Alsó-Ob és az Irtis
mentén (Túra és Tavda vidéki régészeti anyagok)
egyszerű ráfogással kiáltották ki vogulnak és osztyáknak,290 s hasonlóképpen vált a Kr.sz. utáni II. és
XIII. század közé keltezett uszty-poluji kultúra
óhanti (osztyák) hagyatékká.291 Csernyecovot az
sem zavarta, hogy a Pecsora-menti hantik még a
XVII. században is bőrből és halcsontból készített
csónakokkal közlekedtek, a fegyverzetük pedig,

182. Kanálnyél díszítése Uszty-Polujból
amint ezt egy 1653-ban ott járt francia
utazó pontosan leírta, hegyes botból, fa
íjból, fából faragott nyílhegyekkel fel
szerelt nyílvesszőkből, kő késekből,
183. Régészeti kultúrák az Urál mentén. 1: Urál-kámai
csonthegyű dárdákból és hegyes botok
kultúra, 2: voloszovói k., 3: turbinái k,
ból állt. Csak a legegyszerűbb ólomön
4: pozdnyakovói k., 5: kazányi kultúra
tést ismerték.292 Meglehetősen ahistorikus, tehát a vogulok szörnyűséges katonai betöréséről beszélni a Vücsegda folyó mentére a
XIII. században!293
És miért „komplex” az a módszer, amely eleve kirekesztő, hiszen csakis az Urál-vidékét,
a Baltikumot, a Volga-Oka-Káma mellékét és Szibériát hajlandó vizsgálat alá vonni,294

299
291
292
293
294

V.A. Mogilnyikov 1974, 68-72.
V.N. Csemyecov 1957, 136-245.
V.N. Csemyecov 1957, 240.
L.N. Zserebcov-N.D. Konakov-K.Sz. Korolev 1985, 22.
Fodor István, Vázlatok a finnugor őstörténet régészetéből. Régészeti Füzetek II/15. Budapest, 1973, 1-2.
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mégpedig úgy, hogy az un. visszatekintő,
azaz retrospektív módszert alkalmazza. Ez azt
jelenti, hogy az újkori (!) népművészeti motí
vumok és a különböző korú sziklarajzok alap
ján mond ki etnikai meghatározásokat, mert
„a népművészetben rendkívül sok, a régészeti
korokba visszavezethető jegyet találunk.”295
Egyik szerző így érvel: „A finnugor népek
régmúlt történetének kutatója ...viszonylag
szerencsés helyzetben van. E népek jelentős
részének anyagi m űveltségében ugyanis
olyan régi vonásokat figyelhetünk meg, ame
lyek gyökerei több száz, sőt ezer évre nyúl
nak vissza. Ezeket a műveltségi elemeket te
hát egészen a régészeti korokig követhetjük
visszafelé. Az említett népek ugyanis törté
nelmi fejlődésük egy bizonyos szakaszán
megtorpantak,296 gazdasági és kulturális elő
rehaladásuk jóval mérsékeltebb volt, mint a
kedvező életföldrajzi viszonyok között élő ro
6
konaiké. E sajnálatos fejlődési elmaradás te
hát a mai kutató szám ára nagy segítséget
184. Orosz hímzések: a.) női ingváll,
nyújt (egyesek úgy fogalmaztak: az obi ugo
b.) törülköző
rok műveltésge idővel „megkövült” !?297), a
régész így a már bizonyosan (?) valamely
néphez köthető emlékanyagot könnyen (?!) tudja időben visszafelé követni.”298 Erről Vékony
Gábor így nyilatkozott: „Az oroszországi régészet kulturális azonosításai többek között a je 
lenlegi népművészet és a régi kultúrák ‘díszítőművészetének’ összehasonlításai alapján történ
nek, lehetőleg úgy, hogy az egyes népek régi emlékei arra a területre kerüljenek, ahol az illető
népek ma is laknak.”299
295 Fodor István, A finnugor régészet, id. mű (1973) 47.
295 Ez a teljesen ahistórikus ötlet lényegében A.M. Tallgrentől származik, aki a szibériai vogulokról és osztyákokról feltételezte, hogy korábban a kultúra magasabb fokán álltak. Reallexikon der Vorgeschichte III. Berlin
1926, 354 skk.
297 Feltehetően azt értik ez alatt a kifejezés alatt, hogy például a manyszik és a hantik (vogulok és osztyákok) a
XVII-XVIII-XIX-XX. századra az un. természeti népek kezdetleges (primitív) szintjén állottak. A rendkívüli
módon elhunytaknak például olyan felöltöztetett bábúkat készítettek s helyeztek ki az erdőkbe kicsiny felagga
tott házikókban, amelyekben képzetük szerint az elhunyt lelke (úra-khot) tovább él. Vö. Z. P. Szokolova 1978,
169-175.
298 Fodor István id. mű (1975) 25.
299 Vékony Gábor, Magyar őstörténet - magyar honfoglalás. Budapest, 2002, 139.
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De még ezt a teljesen tudománytalan gyakorlatot is megtetézik azzal, hogy azt a látszatot
keltik, mintha az elmúlt ezredévekben a sztyeppe-övezettől északra, az erdős sztyeppén és az
erdős övezetben csakis és kizárólag un. finnugor népek laktak volna, holott sem a legrégebbi
helynév-anyag,300 sem a koraközépkor és a középkor története ezt a feltevést egyáltalán nem
támasztja alá.30* A vizsgált térséget elsősorban a nagy lélekszámú szkíta-utód népek, majd a
VI. század után török nyelvűek s végül a IX. századot követően szláv nyelvűek népesítették
be. A kicsiny, finnségi nyelveket beszélő, népcsoportok számottevő szerepet egyáltalán nem
játszottak.
Az pedig fel sem tűnik az elvakult finnugristáknak, hogy az egykori Szovjetúnió területén
a finnugorok korai történetének kutatása mára lényegében megszűnt,302 és az sem, hogy a
nemzetközi régészeti kutatásban a finnugor címszót és meghatározást már nemigen használ
ják.303 A finn és észt régészet pedig évtizedek óta külön utakon jár, feladva a dogmatikus
finnugor rokonság-elméletet! A hazai kutatás sem túlságosan termékeny, hiszen az elmúlt fél
évszázadban a magyar régészet legfontosabb szakfolyóiratában, a könyvkritikákat is beleszá
mítva, mindössze nyolc cikk sorolható a finnugor régészet tárgykörébe!304
Korábban, A.M. Tallgren ötletére, kivált a magyar szakirodalomban általánosan elterjedt,
hogy a Volga-Oka-Káma vidéki ananyínói és pjánobori kultúrák „klasszikus finnugor” mű
veltségek voltak, ezeknek a korábban kategorikusan finnugornak nevezett régészeti kultúrák
nak a legújabb értékeléseiben azonban általában elő sem fordul a finnugor kifejezés, mint

300 Veres Péter, A finnugor őshaza meghatározásának vitatott kérdései a legújabb kutatások alapján. In: Népi kul
túra, népi társadalom XVI (1991) 108., 110.
301 Veres Péter, A finnugor őshaza meghatározásának vitatott kérdései a legújabb adatok alapján. Népi kultúra népi társadalom. 16 (1991) 110. - vő. A.K. Matvejev 1961, 133-141. - G. M. Bongard-Levin-E.A. Grantovszkij, Szkítiától Indiáig. Budapest, 1981. - uők 2001. Itt jegyzem meg, hogy máig sincs kellően elemezve a
baskíriai és a dél-uráli un. magyar típusú helynévanyag, mint például a Magas, a Veres, az Izes-ldes, Kondoros,
Ökröstó, etc. megnevezések avagy az ér és ár végződésű helynevek. Lásd: Bartha Antal id.mű (1988) 128-130.
302 Kiima László, Finnugorok a korai történeti forrásokban. Magyarok térben és időben. Nemzetközi Hungaroló
giai Konferencia. Tatabánya-Esztergom, 1996. május 28-31. Tudományos Füzetek 11. Tata, 1999,10.
303 Guy Rächet, Dictionnaire de P archéologie. Paris, Robert Laffont, 1998.
304 Hajdú Péter, Észrevételek László Gyula „Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnnugor őstörténet régészeti
emlékei a Szovjetföldön.” c. könyvéhez. Archaeológiai Értesítő 91 (1964) 118-123. - László Gyula, Az uráli
őshaza kutatásáról. Megjegyzések Hajdú Péter észrevételeire. Archaeológiai Értesítő 92 (1965) 68-71. - Har
mattá János, Régészet, nyelvtudomány és őstörténet. Archaeológiai Értesítő 94 (1967) 215-216. - Fodor Ist
ván, Kelet-Európa őstörténetének néhány problémája. Archaeológiai Értesítő 98 (1971) 253-263. - Erdélyi Ist
ván, Régészeti kutatások Baskíriában és a magyar őstörténet. Archaeológiai Értesítő 99 (1972) 244-248. Bartha Antal, Nyugat-Szibéria és az ugor őstörténet. Archaeológiai Értesítő 102 (1975) 284-289. - Mesterházy
Károly, Uráli népek. Budapest 1975. c. könyv ismertetése. Archaeológiai Értesítő 105 (1975) 135-136. - V.F.
Gening, Magna Hungária és a régészeti emlékanyag. Archaeológiai Értesítő 105 (1975) 260-263. - Fodor Ist
ván, az V. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Turku 1980. Archaeológiai Értesítő 108 (1981) 103-105. Az
legutóbbi 23 évben viszont egyetlen tanulmányt sem közöltek itt!
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például az ananyínói kultúra újabb etnikai jellemzésénél305 láthatjuk, legfeljebb a csúdok306
világképének beszűrődő hatását említik meg. Ám az oroszok által elterjesztett csúd kifeje
zés307 sem finnugor jelentésű, tehát nem egy egységes és egynemű etnikumot jelöl, hanem
finnugor, szarmata, alán, hún, újgur és más türk nyelvű törzsekből álló népkeveredést, amely a
Kr.sz. utáni első évezredben élt a Káma vidékén.308
De példaként megemlíthetjük az ananyínói kultúrát megelőző turbinó-szejmai régészeti
kultúrát is, amelynek kialakítóit és hordozóit „talán a permi népekhez vagy az ugorokhoz le
het kapcsolni,”309 ám a legújabb kutatások alapján ez a lehetőség egyáltalán fel sem merül,
mivel ez a műveltség az andronovói kultúrával, az abasevóival, a balanovóival és a gerenda
vázas kultúrával alkot szoros egységet.
Már most leszögezhetjük: a hazai és a külföldi finnugristák
mércével dolgoznak.
Egyfelől minden fenntartás nélkül elfogadják az un. finnugor népek jelenkori lakhelyein fel
tárt régészeti emlékeket és helynévi anyagokat, mint az ő elődeik kizárólagos hagyatékát,
másfelől dühödt támadások kíséretében elvetik például a magyarok elődeinek tartott emlékek
csaknem teljes anyagát310!
Ennek illusztrálására lássuk előbb a komik (zűrjének) „őstörténetét”, akiket a Kr.sz. utáni
X. században (967-ben) permieknek hívtak, a zűrjén elnevezés csak a XIV. századból, a komi
pedig egyenesen csak a XVII. századból ismert.311 írott források sem említik őket a XV-XVI.
század előtt, mégis, kimondva-kimondatlanul, a szerzők, általában, ősi történetüket a mezolitikumtól (!) indítják. Az alsó-Volga-vidéktől a Pecsoráig nyúló térség egykori lakóit az „ősurali
nyelvi közösség tagjainak” tekintik, arra hivatkozván, hogy az uráli népek az europid és a
mongoloid keveredéséből alakultak ki.312 Van komoly alapja az eféle következtetések levo
násának? Egyáltalán nincs! Mint ahogyan annak sincs, hogy a neolitikum idején ezek a

kettős

305 H. Schwein von Krosigk, Bronzene Spiralschmuckscheiben der westlichen Anan’ino-Kultur und ihre Bezie
hung zu shang- und chouzeitlichen Pi-Scheiben aus Jade. Eurasia Antiqua 1 (1995) 165-175. - H. Parzinger,
Das Gräberfeld von Achmylovo und die relative Chronologie der frühen Anan’ino-Kultur. Ein Beirtrag zum
Wandel von der Spätbronzene- zur Früheisenzeit im Wolga-Kama-Gebiet. Eurasia Antiqua 4 (1998) 209-245.
300 Klima László id. mű (1991) 15-19. A csúd kifejezés a XIII-XIV. századi orosz forrásokban lényegében azt je
lenti: nem orosz! Vö. L.N. Zserebcov-N.D. Konakov-K.Sz. Korolev 1985, 20.
307 B.A. Rübakov 1979/a,7 - 34. - E.A. Rjábinyin 1979, 93-102.
308 H. Schwerin von Krosigk, Zum Aussagewert zweier Bronzeblecharbeiten im Permer Tierstil unter den Votiven
der Lomovatovo-Kultur an der Kama im Uralvorland im 6-7. Jahrhundert. Eurasia Antiqua 5 (1999) 575: Bei
Oborin/Cagin trägt der Fundstoff die Bezeichnung Altertümer der Cuden mit dem Zusatz „Rifeja”, abgeleitet
von Stammesbezeichnung „Rifej”. Mit Rifej ist aber kein einheitlicher Ethnos gemeint, sondern jenes Völker
gemisch aus Finno-Ugriem, Sarmaten, Alanen, Hunnen, Uiguren und anderen Turkstämmen, die im Laufe des
1.Jts. im Kamaland zusammentrafen.
309 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1/1. Szerkesztették: Hajdú Péter-Kristó Gyula-Róna-Tas
András. Budapest, 1976, 47. E rész szerzője: Kürti Béla. Ez az álláspont Fodor István összegző jellegű orosz
irodalmi áttekintésére alapozódott. Sokáig ugyanis csak azok tudtak egyáltalán véleményt nyilvánítani, akik jól
tudtak oroszul s így „át tudták ültetni” a szakirodalom vonatkozó anyagait.
310 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai. II. Miskolc 1998,109-124.
311 E.A. Szaveljeva 1985, 6-7. - u ő 1971, 22 skk. - vö. V.N. Belicer 1958.
312 L.N. Zserebcov-N.D. Konakov-K. Sz. Korolev 1985, 15.
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népcsoportok a permi fmnségiek elődeit képviselték. Szerebrennyikov toponimikai elemzései
figyelemre méltóak (a -ma, -sa, -ga végződésű helynevekkel kapcsolatosan: Kosztro-ma, Kopo-sa, Vol-ga, etc.), de történeti bizonyítékként egyáltalán nem használhatók fel. Éppen így
egyszerű kijelentés az is, hogy a turbinó-szejmai kultúra hordozói a finnugorok elődei voltak,
míg az abasevóiak és a balanovóiak indoeurópaiak.
Szabad és lehet hipotéziseket felállítani, de csakis reálisakat. A vanvizgyínói kultúrát pél
dául minden további nélkül az obi ugorokhoz kapcsolni, egyszerű játék, mivel a Vücsegda vi
dékén vogul és osztyák helynév egyszerűen nem fordul elő!
Érték balti finn (vepsze) hatá
sok az itt élő finn típusú nyelvet
beszélő komikat, a nyelvet is így
vették át, mivel e kapcsolatok igen
régi eredetűek voltak. Az Onyega
tó melletti Szarvas-szigeti népcso
port tagjai is eljutottak ide (Csernoborszkaja III. telep), elsősorban
a prémek kereskedelme folytán,
de ez nem értelmezhető úgy, mint
a finnugorok nagy vándorlása. Je
lentéktelen népcsoportok voltak a
komi-zűrjének, akikről igazából
csak a XVI. század utáni időkben
hallunk, amikor is a német, cseh,
holland, balti, finn, szam anida
о
s
arab, orosz és volgai bolgár pénz
érmék tanúsága szerint, fellendült
185. Jávorszarvas fej az uráli Sigirből
a prémkereskedelmük. De ekkor
is megmaradtak a primitív vadász-halász társada
lom fokán s a földművelés csak a XVIII. század
végén kezdett teret nyerni. Hiába voltak tehát a
XV. századot követően fejedelmeik is (Jermoláj,
Vaszilij, Pjotr, etc.), hiába voltak már szavaik a
fejedelemre (okci), a királyra (kán), a papokra
(tun), a rabszolgára (ver), feudális társadalmuk
roppant kezdetleges volt és az is maradt.313
%

186. Az Onyega-tó melletti Szarvas-szigeti
leletek állatábrázolásai31
313 Uott 24-25.
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187. Régészeti kultúrák. 1: voloszovói,2: turbinói,
3: gorbunovói, 4: afanaszjevói kultúra

Második példaként vegyük a
marikat, akiknek őstörténetét
egyesek, egyszerű húzással,
visszavezetik a neolitikus voloszovói és a fémkorok-béli
turbinói régészeti kultúrákig,
am elyek „bizonyítottan” a
permi finnugorok hagyatékai!
A Volga-Vjatka közötti térség
a marik őshazája, következés
képpen a voloszovói kultúra
protomari kultúra (?!), jólle
het a források a XVI. század
végéig csak cseremiszekként
említik őket, de még a török
nyelvű csuvasokat is „hegyi
cseremiszeknek” hívták, nyil
ván azért, mert a marik is a
XVI. század után teljesen át
vették a török nyelvet.314

A balan o v ó iak , m int tudjuk,
amint „köztudott”, állítják: indoeuró
paiak voltak, akik ie. 2000 körül
érintekeztek a voloszovói protomarikkal, majd a turbinói marikkal. Az
abasevóiak kiszorították a balanovóiakat, majd asszimilálódtak s beol
vadtak az ugyancsak ősmari (csere
misz) ananyinói kultúrába. A volo
szovói és a balanovói hagyományo
kat tovább éltetve (textilkerámia) jött
volna létre a permi finnugor világ,
ide értve a merják (gyakovói kultú
ra), a muromák, a mordvinok (gorogyeci ku ltú ra) h ag y aték át is.315
314 G.A. Arhipov 1967 és 1985, 6-7. - T.B.
Sikajeva 1985, 100-113.
313 uott 8-11.
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Ősmari temetőnek ítélik egye
sek az ahmülovói temető egyko
ri népességét, mondván: a marik
ugyan csak a Kr.sz. utáni VII.
századra alakultak ki, de a múlt
juk többezer éves?! A Volga és a
Vetluga folyók partján feltárt
harminc X V I-X V III. századi
mari temető sírjainak rítusa és
újkori mellékletei ugyan milyen
történeti alapot adnak 36004000 évvel korábbi állapotokra?
A fenék nélküli koporsó-kere
tek, a sírban lelt tűznyomok, az
állatcsontok, az egyszerű hajka
rikák, a félgöm b alakú fejdí
szek, a homlokszalagok, az egy
szerű nyaki és övdíszek, az új
kori orosz érmék (Rettenestes
Ivántól Nagy Péter cárig!), va
jon miképpen igazolják - még
hozzá: minden kétségen kívül!?
az ősi etnikumokkal való azo
189. Leletek az ananyínói kultúrás ahmülovói temetőből
nosságot? Többnyire fel sem
merül, hogy a finnségi nyelvű marikat milyen rendkívül erős bolgár (régi török, valamint
muszlint), orosz és tatár (Arany Horda) hatás érte! Az újkori viseletűkben ősi finnugor alapvo
násokat felfedezni, több, mint tájékozatlanság.
Az államalkotó, meghatározó európai hatalomként működő magyarság őstörténeti múltja
azonban, úgymond, biztonságosan csak a Kr.sz. utáni IX. század elejéig követhető, feltétele
sen talán a Kr.sz. utáni V. század is szóba hozható, de „nyilvánvalóan” a magyar népet nagy
múltú, ősi népnek semmiképpen sem szabad nevezni. Ez ugyanis tudománytalan dilettantiz
mus. Az un. finnugor töredék-népek esetében azonban ez kőkemény tudomány.
De mire alapozzák egyesek a magyarok ősi hagyományainak semmibevételét ? Fodor Ist
ván például le merte írni: „A középkori eredetű, nemesi történelem-szemléleten nevelkedett
nemzedék egyenesen megszégyenítőnek találta e ’halzsíros’ rokonságot, s a derék ’szittyák’
vagy a félelmetes hunok ivadékainak tartotta magát. Ma már aligha akadnak ilyenek a józanul
gondolkodók körében.”316
316 Káma-vidéki rokonaink őstörténete. Kiállítási katalógus. Tatabányai Múzeum 1996. május 29. - október 31.
Tatabánya, 1996, 10.

124

ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI III.

.

190. E g yélű sze jm a -tu rb in ó i kések

AZ UN. FINNUGOR RÉGÉSZET KRITIKÁJA

125

A finnugor régészetet művelőknek
végre váltaniuk kellene! De erre, azt hi
szem, sem most, sem a közeljövőben nem
képesek. Úgy látszik, a magyarokhoz
kapcsolható régészeti és történeti emlék
anyag egyáltalán nem hasonlítható össze
a többi un. finnugor népekével. A magya
rok gyökerei máshonnan erednek.
Mert például milyen tudományos ku
tató az, aki az eurázsiai (a későbbi szkítahún) állatábrázoló művészet kialakulásá
ban oly jelentős szerepet játszó, igen szép
és magas színvonalú szejma-turbinói tár
gyakat vagy azok egy részét a primitív
rénszarvastenyésztő, mongoloid-lappo191. A rosztovkai kés markolatának alakjai
noid osztyákok korai hagyatékának tartja
s ennek érdekében képes a rosztovkai temető 2. sírjában talált pompás bronz tőr - lovat betörő
-jelenetét, ló vontatta síelő férfinek nézni317 csak azért, hogy egy együgyű osztyák népmesét
„bevonhason” a bizonyítékok közé ! Ugyanez a szerző természetesen más esetekben is hason
ló gondossággal járt el, így több, mint meglepő a hivatalos elismerésnek az a fajtája, amelyet
például Róna-Tas András vele kapcsolatosan képvisel.318
Az elmúlt hatvan esztendőnyi időszakban (1943-tól319 2004-ig) az őstörténeti kutatásokra
a finnugor rokonság-elmélet egyeduralma nyomta rá a bélyegét. Noha feltevésekről, hipotézi
sekről van szó, a nagyközönségnek szánt munkákban mégis többnyire határozott állítások ol
vashatók. Mint például a Glatz Ferenc akadémikus által összeállított Magyarok krónikájában
a következők: a finnugorok - közöttük a magyarok ősei - ...a mai Oroszország Uraitól észak
ra (!) eső részein laktak. Ugyanakkor alig adnak hangot azoknak a kutatásoknak, amelyek

317 Fodor István, Verecke híres útján.... Id. mű 1975, 105-107. Fodor megdöbbentő eljárására elsőként Götz
László hívta fel a figyelmet, aki egyébként lesújtó kritikával illette Fodor István egész könyvét! Götz László,
Keleten kél a nap. Kultúránk a történelmi ősidőkből. Budapest 1994, 320-321. A legújabb feldolgozásban Her
mann Parzinger természetesen szót sem ejt a síelőről, ám ő szerinte a lapos fejfedős férfialak erővel vissza sze
retné tartani a lovát s azért dől hátra, hogy ellensúlyozza a ló húzását, -...die fúgurale Zier, die aus einem aufge
zäumten Pferd sowie einem mit einer kalottenformigen Kappe bekleideten Mann besteht, der das Pferd offen
bar zurückhalten möchte, jedenfalls lehnt er sich nach hinten und scheint ein Gegengewicht zur Blickrichtung
des Tieres bilden zu wollen. Vö. H. Parzinger, Sejma-Turbino und die Anfänge des sibirischen Tierstils. Eura
sia Antiqua 3 (1997) 230.
318 Róna-Tas András, A korai magyar történelem kutatása. (Viták és eredményekéin: A magyarság korai története.
(Tanulmányok) Magyar Őstörténeti Könyvtár 9. Sorozatszerkesztő: Zimonyi István. Szeged, 1995, XV-XVI.
319 A magyarság őstörténete. Szerkesztette: Ligeti Lajos. Budapest, 1943.
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teljes mértékben ellene mondanak a finnugor elméletnek, mint például Vikár László320 és
Csajághy György321 népzenei eredményei. Nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar népzenének
semmi köze sincs az un. finnugor népek zenéjéhez, az egyetlen rokon cseremisz (mari) muzsi
ka gyökerei ugyanis a csuvasból származnak, sőt a cseremiszek talán eredetileg nem is finnségi nyelvűek voltak! „Ezzel eltűnt a magyar népzene finnugor jellegének egyetlen számbavehető érve.”322
A megfogalmazásokban mégis, szinte kivétel nélkül, döntő elem a bizonytalanság: a föl
kell tennünk, azzal a lehetőséggel is számolnunk kell, a minden bizonnyal, a sejtésünk szerint,
a több-kevesebb valószínűség szerint, az elképzelésünk szerint, a nehéz másként elképzelni s
az ezekhez hasonló kitételek. Ez, önmagában, nem volna baj, ha a kényszerű és sokszor alig
megalapozott feltevésekhez nem illesztettek volna a szerzők ellentmondást nem tűrő, súlyos
ledorongolásokat és sértő megbélyegzéseket mindazokról, akik az adatokat másként értelme
zik és az őstörténetünket is másként kísérlik meg rekonstruálni.
A továbbiakban a szegedi őstörténeti munkaközösség által összeállított Bevezetés a ma
gyar őstörténet kutatásainak forrásaiba c. munka alapján tekintjük át a régészeti megállapí
tásokat az alábbi tájegységek szerint.323
1. A Volga-Oka-Káma vidéke, II. Az Urál keleti oldala és Szibéria, III. Közép-Ázsia és az
Altaj, IV. Közép-Oroszország és a Baltikum, V. Ukrajna, Dél-Oroszország, a Fekete-tenger vi
déke, VI. Kaukázus, VII. A Duna-delta és Moldova, VIII. a Kárpát-medence.324
A régészeti vizsgálódást a Kr.sz. előtti VIII. évezreddel, a mezolitikummal indítják, ami
már önmagában szakszerűtlen és helytelen, hiszen Eurázsia benépesülése, mai ismereteink
szerint 70 ezer évvel ezelőtt indult meg, majd Európát 40-35 ezer évvel ezelőtt érte el, tehát
az őskőkor (a paleolitikum) lehet csak a kezdet.
A mai ember (Homo sapiens sapiens) ősei 120-115.000 évvel ezelőtt jelentek meg Afrika
partjainál, majd innen vándoroltak szét, külön csoportot alkotva a mongoloid nagyrassz egyedei,325 akik három nagy csoportra oszthatók: az eszkimók és csuktok, a bajkáli evenkik, jukagírek és más kisebb népek, és a közép-ázsiai mongolok, valamint a burjátok. Japánba egy
mandzsú-tunguz népesség jutott el, rátelepedve a kaukázusi europid (fehér) fajtájú ajnukra.

320 Vikár László, A magyar népzene volgai török és finnugor kapcsolatai. InrMagyar őstörténeti tanulmányok.
Szerkesztette: Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest 1977, 291-303. - Csajághy György,
A magyar népzene bölcsője: Kelet. Pécs, 1998.
321 Csajághy György, A magyar énekes népzene keleti gyökereiről. Kapu 17 (2004) 41-48.
322 Róna-Tas András, A korai magyar történelem kutatása. In: A magyarság korai története. (Tanulmányok) Ma
gyar Őstörténeti Könyvtár 9. Sorzatszerkesztő: Zimonyi István. Szeged, 1995, XV1I1.
323 A négy kötetes egyetemi tankönyv 1976 és 1982 között jelent meg s azóta ilyen jellegű összeállítás nem ké
szült. Az elmúlt két évtizedben teljes körű régészeti szakmunka nem látott napvilágot. Bakay Kornél, Őstörté
netünk régészeti forrásai I. és II. kötete 1996/97-ben jelent meg, a teljes sorozat azonban (négy kötetben) csak
2006-ra áll majd rendelkezésre.
324 A VII. és Vili. térség részletes tárgyalására az Őstörténetünk régészeti forrásai IV. kötetében kerül sor.
323 T. Akazavva-E. J.E. Szathmáry (Szerk.), Prehistoric Mongoloid Dispersals. Oxford, New York, Tokyo, 1996.

AZ UN. FINNUGOR RÉGÉSZET KRITIKÁJA

127

Nyilvánvalóan alapvető szerepet játszottak Eurázsia benépesülésében a klimatikus változá
sok, a jégkorszakok és az interglaciálisok. Az a tény viszont, hogy Ény-Altajban (Uszty-Karakol) 33-29.000 éves leleteket találtak, bizonyítja, hogy a korai paleolitikumban már megtele
pedtek és tovább éltek az itteni lakosok a késő (felső) paleolitikumban is.326 Déloroszországban, a Dnyeper-vidékén feltárt mezolitikus telepek (a legjobban feltártak egyike: Igreny327)
kora a VIII—VII. évezred, ekkorra tehát
már jelentős népesség lakta KeletEurópa térségeit is, a Kaukázus vidé
kéről nem is szólva.328
Az a kijelentés, miszerint „a ma
gyar (finnugor) őstörténet időben leg
hosszabb szakasza a Szovjetunió er
dős, erdős-sztyeppe sávjában játszódott
le”329 nem több egyszerű vélekedés
nél. Amint az sem más, hogy „régésze
ti módszerrel a finnugorság történetét
időben visszafelé az újkőkorig követ
hetjük.”330 Éppen az ellenkezője igaz.
Régészeti kultúrák néphez kapcsolása
lehetetlen. Sem a régészeti kultúrákat
népekre, sem a népeket régészeti kultú
rákra vetíteni nem lehet!331
Ma sem vagyunk képesek arra,
hogy akárcsak felvázoljuk az őstörté
netünk legkorábbi szakaszait, ez azonban senkit sem jogosít fel arra, hogy mindenféle kire
kesztő kijelentéseket tegyen s ezzel útját állja a további kutatásoknak. Vannak (és lesznek is
mindig) megválaszolatlan, nyitott kérdések, amelyekre keressük a választ. Negyven évvel ez
előtt például azt gondolták, hogy őseink altáji kapcsolatait sem történetileg, sem régészetileg,
sem földrajzilag, sem nyelvészetileg nem lehet megmagyarázni,332 ma pedig már számos új
eredmény birtokában vagyunk.
Az Urál vidéki un. sigiri kultúrát az un. finnugor őstörténethez sorolták és általában a sza
mojédekhez kötötték, (akiknek csak az orosz nevét ismerjük, amely önevőt jelent!), megje
gyezvén azonban, hogy sem a protoszamojédek, sem a protoobiugorok eredetileg nem
320
327
328
329
330
331
332

A.P. Gyerevjankó-N.V. Sunykov, Neue Ergebnisse zum Paläolitikum im Altai. Eurasia Antiqua 4 (1998) 1-9.
D.Ja. Tyelegin, Die mesolitischee Siedlung Igren’ am Unteren Dnepr. Eurasia Antiqua 2 (1996) 1-8.
V.P. Ljubin 1981, 12-16.
Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1/1. Budapest 1976, 19.
Fodor István id. mű (1975/b) 48.
Bartha Antal id. mű (1988) 50.
Hajdú Péter, Észrevételek László Gyula... id. mű (1964) 119.
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finnugor nyelvűek voltak. A nyelvüket nyelvcsere útján később vehették át. Harmatta János
sok évvel ezelőtt így fogalmazott: „A Volga-Oka közötti finnugor törzsek révén történt a
nyelv átvétele s így alakulhatott ki az ugor csoport, amelynek egyes törzsei kelet felé hatolva
átadták nyelvüket a protoszamojédoknak.”333 a voguloknak és osztyákoknak valóban semmi
közük sincs például a magyarokhoz. Vércsoportjuk A és O, embertani alkatuk paleoszibirid és
mongoloid, a lovat nem tartották,
nem hátalták, csak nagyon későn is
merték meg. Az erdei életmódot so
ha sem adták fel, korai régészeti
anyaguk nincs! A nagyon szerény
nyelvi rokonság nyilván nyelvcsere
révén alakult ki. Vagy magyarok
mentek közéjük vagy közlekedő
nyelvként vettek át nyelvi elemeket.
Elképzelni sem könnyű, egyesek
miért örvendeznek annyira annak,
hogy az Eurázsia legelmaradottabb
népei, a vogulok és osztyákok
„rendkívül archaikus kulturális vo
násokat őriztek meg a sarkörhöz kö
194. Fésűs-gödröcskés kerámia afelső-Volga vidékéről
zel fekvő szubarktikus szállásterüle
tükön,” amelyek révén a magyar ős
történetkutatás nagyon szerencsés
nek (?!) mondható?334
Nagyon jellem ző az un. fésűsgödröcskés díszítésű kerámiával jel
lemzett régészeti kultúrák megítélé
se és sorsa. Egy fésű-szerű eszköz
zel benyomott minta látható a be
nyomott gödröcskék mellett, ame
lyet un. fogazás (Zahnstempelmotiv)
egészít ki. Maguk az edények na
gyok, gömbölyű fenekűek, sőt gyak
ran csúcsos aljúak. A Visztulától, a
Baltikumtól a Jenyiszej folyóig, sőt

333 Harmatta János, Régészet, nyelvtudo
mány és őstörténet. Archaeológiai Érte
sítő 94 (1967) 215.
334 Veres Péter id.mű (1991) 131.

195. A fésűs-gödröcskés kerámia elterjedési irányai
a Kr.sz. előtti II. évezredben. I: fésűs-gödröcskés
kerámiájú telepek, II: aszbeszt kerámiás telepek,
III: hálómintás kerámiás telepek

130

ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI III.

.

196. Kacsa-alakú csüngök időrendje a Kr.sz. utáni
VI-XIII. század között

197. Vadkacsás arany fdigrános
függő a szpasszki kincsből

az Altájig elterjedt edényforma volt ez, tehát óriási területen ismerték és használták. Almgren
svéd és Ailio finn tudós egy emberöltővel ezelőtt úgy vélte, úgy gondolta, azt feltételezte: a
fésűs-gödröcskés kerámia népe ősfinnugor nép lehetett.335 Az aszbeszttel kevert (későbbi) fé
sűs díszítésű edények készítőiben pedig egyesek az őslappokat keresték.
A régészettudományban hamarosan kialakult az az álláspont, hogy a fésűs kerámia részben
az ősfinnek kultúrkincse,336 részben a Volga-Oka-Káma vidék volt e műveltség bölcsője, azaz
ez volt a balti és a volgai finnugorok, sőt az ugorok őskultúrája.337 Különösen fontos,

335 A, Europaeus, Kammkeramik. In: M. Ebert (hrsg.), Reallexikon der Vorgeschichte VI. Berlin, 1926, 203-205.
336 Reallexikon der Vorgeschichte. III. Berlin 1926, 324 skk.
337 V.P. Tretyjákov 1972, 42-43.
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199. Lófigurás bronz csüngök
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200. Lófigurás bronz csüngő
csilingelő lemezekkel az urzsumi
temetőből
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201. Lófigurás női melldíszek a szuvorovi temetőből

ügymond, finnugor jellegzetességnek jelentették ki a vízimadár-ábrázolásokat,338 ámbár más
állatábrázolásokat is gyakran a finnugorokhoz kapcsolnak.339
Van ezen feltevéseknek komoly alapja ? Egyáltalán nincsen. A fésűs-gödröcskés kerámiá
val jellemezhető régészeti anyagok kora is különböző, a Kr.sz. előtti IV. évezred első harma
dában már kimutatható, ugyanakkor ezek a díszítő elemek megtalálhatók kétezer év múltán is!
Korai csoportja az un. ljalovói kultúra anyaga, az Oka folyó vidékén pedig a Balahna-csoport
élt. Eredetét illetően csak találgatások ismertek. A józanul gondolkodó kutatók számára ké
zenfekvő, hogy az itteni korábbi, mezolitikus népek (az un. szvidéri kultúra340: Koprínó, Szoboljevó, Altünovó, Nyekraszovó, etc.) alakították ki, akik ekkortájt tértek át vadász-halász
életmódról az állattenyésztésre és a földművelésre. A volgai és az okai csoport közül az

338 Fodor István id. mű (1971) 255. - N.N. Gurina, A vízimadarak népe. In: A vízimadarak népe. Tanulmányok a
finnugor rokon népek élete és műveltsége köréből. Válogatta és szerkesztette: Gulya János. Budapest, 1975,
127-161. Gurina a Kalevala (XVI. század!) azon részletére hivatkozik, mely szerint a világmindenség egy vad
kacsa tojásból kelt életre, de azért - józanul - hozzáteszi: Kétségtelen, hogy időben hatalmas űr tátong a Kale
vala népe és az újkőkori lakosság között...
339 L.A. Golubjeva 1979.
340 László Gyula, Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstörténet régészeti emlékei a Szovjetföldön.
Budapest 1961. c. könyvében az uráli népekkel azonosította a szvidéri kultúrát. Vö. Bakay Kornél, Magyarnak
lenni: büszke gyönyörűség! Pomáz 2004, 231-236.
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utóbbiban a későbbi voloszovói kultúra közvetlen hatása is tetten érhető.341 A II. évezred ele
jén, derekán ugyanis új, néptörzsek jelentek meg, talán délkelet felől, a Volga-vidékén, ők vol
tak a voloszovóiak, akik észak felé terjeszkedtek s közben magukba olvasztották az lapponoid
őslakókat. A Baltikum felé azonban nem terjeszkedtek. Kr.sz. előtti 1600-1200 körül újabb
népcsoportok tűntek fel: a fattyanovóiak342 és a balanovóiak.343 Ezeknek a népcsoportoknak
az edénymüvességében, kivé
tel nélkül, megtalálható a fésűs-göröcskés díszítési mód.
Sőt, az Észtország felé terjesz
kedő kultúrákban is (Jagala,
Undva, N akam asz, L oona,
etc.), valamint a karéliai un.
aszbeszt kerámiás lelőhelye
ken is. De jelen volt ez a kerá
mia a szibériai Isim, Irtis és
Tobol folyók vidékén is.344
Akkor azonban felmerül a
kérdés: szabad-e m egtenni,
megengedhető-e, hogy a szak
könyvekben és az ismeretter
jesztő munkákban rendre e tár
203. Régészeti kultúrák elterjedési területe, a) fésűsgyakat és jelen ség ek et úgy
gödröcskés
kerámiától északra eső kultúrák, b) baltikumi
m utatják b e ,345 m int az ősi
csónakbaltások,
v) finn csónakbaltások, g—d) gömbamfórás
finnugor kultúra valós tárgyi
és zsinegdíszes kultúra, e) későtripoljei kultúra,
bizonyítékait ? Nyilvánvalóan
zs) katakomba kultúra, z) fattyanovói kultúra, i) közép-dnyepéri
ezt nem szabadna megtenni.346
kultúra, k) poltavai kultúra, l) nem kutatott térség
Erre már korábban is többen
felhívták a figyelmet, mondván „az írott kútfők korát megelőző idők vonatkozásában bizonyí
tottan cseremisz, votják vagy zűrjén régészeti kultúrákról aligha beszélhetünk.”347
A régészeti kultúrák közül a már említett voloszovói lényegében egyidejű az andronovói, a
gerendavázas,348 a balanovói, a fattyanovói és a turbinó-szejmai műveltségekkel.
34*
342
343
344
343

V.P. Tretyjákov id. mű (1972) 50.
O.Sz. Gadzjackája 1976.
O.N. Bágyer-A.H. Halikov 1976.
G.P. Vizgalov 1988, 47-53.
Fodor István különösen kedveli ezt a szemfényvesztő módszert, abban bizakodva, hogy a nyelvi nehézségek
miatt amúgy sem fogják kijelentéseit és illusztrációit ellenőrizni, amiben sajnos többnyire igaza van.
346 Bevezetés... 1/1. Budapest. 1976, 40.
347 Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Budapest, 1988, 15. - D.A. Krajnov 1972, 254.
348 K.V. Szalnyikov 1967, 148-240.
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Tekintsük át ezeket a régészeti kultúrákat. Elöljáróban megjegyzem, hogy a magyar kuta
tást alapvetően befolyásolta és befolyásolja ma is az a tény, hogy a túlnyomórészt orosz nyel
vű szakirodalmat lényegében néhány ember (féltucatnyi régészről és néprajzosról van szó)
uralja, akik nyelvi monopol-helyzetük okán un. „meghatározó személyiségekké” váltak, jólle
het leginkább - nem ritkán igen felületesen - csak kivonatolták az orosz szerzők műveit.

afattyanovói kultúrás voloszovói
temetőből

205. Fattyanovói kőbalták főbb típusai

Az egyik bonyolultabb kérdéskör a fattyanovói és balanovói elnevezésű régészeti kultúrá
hoz kapcsolódik, amelyeket a rádiokarbon vizsgálatok alapján joggal a Kr.sz. előtti III. évez
red végére és a II. évezred elejére (2200/2100-1900) lehet keltezni. Régészeti anyaguk első
sorban temetkezésekből ismert, amelyek vagy halmosak vagy földsírosak, zsugorított csont
vázas sírokkal. A férfiak a jobb, a nők a bal oldalukon fekszenek. Elterjedési területük a Vol
ga, az Oka, a Dnyeper vidéke, a balanovóiak azonban erősen jelen voltak a Dél-Urálban is.
Egyik legjellemzőbb tárgyi mellékletük: a nyéllyukas harci balta, amely készült kőből és fém
ből (réz és bronz). Eredetükre nézvést két álláspont alakult ki. Az egyik szerint a korábbi helyi
újkőkori népesség hozta létre ezeket a kultúrákat, a másik nézet, feltevés, hipotézis szerint: jö
vevények voltak, akik bevándoroltak, majd hatalmuk alá vetették a voloszovóiakat. NyikolóPerevózban feltártak olyan települést, ahol vastag voloszovói leletanyag felett vékony
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207. Kőbalták a balanovói temetőből

206. Réz lándzsák és harci balták a balanovói
temetőből

208. Agyagedények a balanovói temetőből
209. Gyermekjátékként használt agyag
kocsikerekek a balanovói temetőből
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balanovói réteget találtak.349 Voltak orosz régészek (Szpiczin és Gorodcov), akik szerint a
fattyanovóiak délről, Mezopotámiából (Elámból350) vándoroltak fel a Kaukázuson keresz
tül,351 újabban azonban ezt a kolonizációs feltevést elvetik, elsősorban azért, mert a helyi la
kosság embertani tipusa lapponoid, míg a Fattyanovó-Balanovó-i emberek europidok (döntő
en pontuszi típusok). De ellene szól az is (E.N. Csornüh fémvizsgálatai alapján), hogy a
fattyanovói réz összetétele nem egyezik a kaukázusi rézével.352 Mivel többen a fattyanovói és
a balanovói kultúrát egynek veszik, komolyan vizsgálandó a csuvasföldi, Káma-menti Balanovóban feltárt nagy temetők jónéhány jellemzője, mindenek előtt a lándzsacsúcsok, a bronz
buzogányok a kőbalták agyag másolatai és kivált a gyermeksírokban talált agyag kocsikerékmodellek, amelyek legjobb párhuzamai éppen a Kaukázusból (Trialét, Mozdok, Sres Blúr,
Lalajáno, Kül-Tapa), a Fekete-tenger mellékéről (Akkermeny, Melitopol, Jeliszta), és a
Kubán vidékéről (Ul, Három Testvér kurgán)353 ismertek, noha a Kárpát-medencében is

210. A csuracsiki kurgán 2. férfi sírja
211. A gödörsíros kultúra temetkezési típusai
és jellegzetes mellékletei. 1-4: Baldürovó,
5-6: Nyizsnaja Pavlovka, 7-14: Tamar Utkul3495012

349 o.N . Bágyer 1970,43-49.
350 Vékony Gábor szerint a magyar nyelvnek feltűnő elámi kapcsolatai vannak. A magyar ló = az elámi lak-pilannal, a magyar fé k pedig az elámi piki-nt-as- sal. Id. mű (2002) 141.
351 E.I. Gorjunova 1961, 8-12.
352 D.A. Krajnov 1972, 240.
353 O.N. Bágyer 1963, 259-267.
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megtalálhatók.354 De nem kevésbé fontos, hogy a legkorábbi kocsikerék-modellt az déluráli

Kindele folyó partján fekvő Geraszimovkában tárták fel a Kr.sz. előtti III. évezred második
feléből/harmadik harmadából származó gödörsírosok egyik temetőjében. Orenburg körzeté
ben (Uvak, Boldürovó, Tamar-Utkul) számos kurgánt is megástak, amelyek alatt zsugorított
testhelyzetű halottak pihentek, a sírgödrök alján fü-alommal, faszénnel és sok okkerrel. Ezek
ben a sírokban juh állkapcsok, teljes madárcsontvázak mellett csont buzogányok, réz kések,
balták, lándzsák, árak, vésők mellett már vas is előfordult, mégpedig okkerrel díszített korong
formájában is (lándzsák mellett), amely talán Nap-jelképként került az egyik boldürevói kurgán sírjába.355 Mind a temetkezési rítusok, mind a tárgyak szoros rokonságban vannak a kau
kázusi majkopi kultúrával, az alsó és közép-Volga-vidéki kultúrákkal (elsősorban a poltavkínói csoporttal s többek között a fattyanovói lándzsákkal), valamint az ukrajnai és bulgáriai
anyagokkal is. A déluráli sztyeppékre, láthatóan, a katakombás kultúra hatása már nem ért el.
A déli eredetű gödörsírosok differerenciálódó társadalmában (katonai arisztokrácia, papok,
szabadok) fontos szerepet játszottak a délurali nagy rézbányák (pl. Kargalínó),356 noha a fém
feldolgozás technológiája kaukázusi eredetű. Olyan nézet is ismert (G.N. Matjusin), hogy a
mezopotámiai hatás már a mezolitikumtól érvényesült és kimutatható ! Erre alapozva jutott
Veres Péter arra a gondolatra, hogy az un. uráliak délről vándoroltak fel északra.357

212. A balanovói temető 25. sírjának
43. temetkezése

354
355
356
357

Lásd e kötet III. fejezetét.
I.L. Morgunova-A.Ju. Krabcov 1991, 38-50. A kerékre: 45.
K.V. Szalnyikov 1967, 275-279.
Veres Péter id. mű (1191) 127.

213. Szkíta ernyős szekér agyag modellje
a keresi múzeumból
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A balanovói kultúra népe, véleményünk szerint, nem a fattyanovóiak alcsoportja. A négy
kerekű agyag kocsi modellek egyébként később is ismertek a szkíták emlékanyagában, ame
lyek megtalálhatók például a keresi múzeum anyagában.
Amennyire a régészeti anyagok alapján egyáltalán lehetséges etnikai következtetéseket le
vonni, elfogadhatónak látszik az a feltevés, hogy a nyéllyukas harci baltások népe, akik a Káma folyótól Dániáig elterjedtek, nem a Kaukázus felől, sőt nem is a Fekete-tenger felől nyo
multak észak, északnyugat, majd később kelet felé, hanem kiindulási területük a Dnyeper és a
Visztula folyók között, tehát a mai Beloruszia, Ukrajna, Litvánia, Lettország, Lengyelország
területén és a Kárpátok mentén (részben azon belül?) lehetett, hiszen innen került elő a leg
több harci balta (ezernél több).358 Majd ebből a térségből terjedt tovább ez a műveltség Ész
tországon keresztül Finnországba is, ahol ugyancsak igen nagy számú harci balta ismert.
Vagyis a fattyanovói kultúra felfogható úgy, mint az ősszlávok és az ősbaltiak ősnépessége,
azaz az indoeurópai népesség egyik ága,35? amely talán a tripoljei kultúrából sarjadt ki.
Igen nehéz megítélni a Dnyeper-vidéki gödörsíros és katakombás temetkezések és telepek
hordozóinak kilétét,360 akik Kr.sz. előtti 2600-2250, illetőleg 2400-1950 között éltek és hal
tak. A gödörsírokban zsugorítva, a katakombás temetkezéseknél nyujtottan temették el a ha
lottakat, ám nagy kérdés, hogy ők indoeurópaiak voltak-e? Nyitott kérdés a Fekete-tenger
melléki un. Belozerka-kultúra minősítése is, amely kultúra észak felé a sztyeppig, egyébként a
Don alsó folyásvidékétől az Aldunáig terjedt a Kr.sz. előtti XII-X. században, a korábbi szabatyinovkai kultúrára ráépülve. Több, mint 200 kurgánt és foldsírt tártak fel, gerendavázas sír
kamrákkal, bennük a férfiakat a jobb, a nőket a bal oldalukon zsugorított testhelyzetben he
lyezték örök nyugalomra. A kerámia, a bronz, az arany és vas eszközök, ékszerek alapján trák
Hallstatt néven emlegetik, amely kultúra szoros kapcsolatban állt a románia Noa, Coslogeni,
valamint a nyugateurópai urnasíros kultúrával és a hazai gávai kultúrával.361
A kelet felé mozgó fattyanovóiakat az Urál hegység rézbányái vonzották (Birszk).362 A balanovóiak azonban, véleményem szerint, nem rokonai a fattyanovóiaknak, tehát semmiképpen
sem lehettek indoeurópaiak.
Ha ez a_ feltevés esetleg helytálló, akkor hogyan juthattak mérvadó kutatók olyan követ
keztetésre, hogy a fattyanovói kultúra a finn-permi népek őskultúrájával azonosítható?363
Másrészt, ha ez a kultúra az ősszlávok és az ősbaltiak ősnépessége lehetett, akkor hogyan vél
hetik egyesek a nyelvüket ősiráninak?364

358 V. Klocskó, Zur bronzezeitlichen Bewaffnung in der Ukraine. Eurasia Antiqua 1 (1995) 143-155.
359 Ez a gondolat is A.M. Tallgrentől ered. Vő. Reallexikon der Vorgeschichte III. Berlin, 192.
360 E.Kaiser-A.G. Plesivenkó, Die bronzezeitlichen Grabsitten im uneteren Dneprgebiet. Eurasia Antiqua 6 (2000)
125-208.
361 V.P. Vancsugov, Das Ende der Bronzezeit im nördlichen Schwarzmeergebiet. Eurasia Antiqua 2 (1996)
287-309.
362 D.A. Krajnov 1972, 239 - 266.
363 Vékony Gábor, Magyar őstörténet - magyar honfoglalás. Budapest, 2002, 134-136.
364 Fodor István, Vázlatok a finnugor őstörténet régészetéből. Budapest, 1973, 18-19.
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Mind a kutatók, mind a komolyan érdeklődő nem-szakemberek számára egyértelmű kell
legyen az a tény, hogy a mesterségesen kialakított régészeti kultúrák365 önmagukban egyálta
lán nem alkalmasak és nem elegendőek etnikai megállapítások bizonyítására. Az azonban
nemcsak lehetséges, de egyenesen szükséges is, hogy - ennek ellenére - megalapozott törté
neti feltevéseket fogalmazzunk meg, amelyeknek ellenőrzése során állandóan finomodik a
kép és egyszer talán valóban eljutunk, eljuthatunk a megoldáshoz.
Magunk úgy látjuk, hogy az ősmagyarságot is magában foglaló un. preszkíta ősnépesség
(amely tehát feltevésünk szerint nem indoiráni nyelvű népesség volt!) a felsőpaleolitikum ide
jétől folyamatosan, dél felől vándorolt fel, különböző hullámokban, észak felé, nagyobb részt
a Kaukázuson és Közép-Ázsián (a Kászpi-tenger
keleti oldalán), illetve a jelenlegi észak-kínai térsé
gen keresztül jutván el az Urál vidékére, a minuszinszki medencébe és Nyugat-Szibéria területére.
Ez a nagytáj ugyanis már négy-ötezer évvel ezelőtt
is rendkívül kedvező adottságokkal rendelkezett,
mind ökológiai, mind egyéb vonatkozásokban.
A délorosz térségben, illetve a fent jelzett terü
lettől nyugatra és északra találkozhattak kőkori ős
eink először az európai vonaldíszes kultúrából ki
fejlődött, vélhetően ősindoeurópai népekkel: a zsi
negdíszes és a harci baltás csoportokkal, valamint
előbb a tripolje-cucuten-erősdi társaság tagjai
val,366367később pedig más réz- és bronzkori csopor
tokkal.
A legújabb DNS-vizsgálatok alapján36? azon
ban gondolnunk kell arra is, hogy a Kárpát-meden
cében is megjelentek őseink már 40-35 ezer évvel
ezelőtt s így ebben a térségben is sor került jelentő
sebb érintkezésre az esetleg ősindoeurópai lengyeli-bodrogkeresztúri-badeni (péceli) csoportok tag
214. Az abasevói kultúrás viljálovói
jaival, természetesen sokkal későbbi időben, hiszen
kurgán 1. temetkezésének női fejdísze
365 V.F. Gening 1988, 10-27.
366 A nyelvészek, akik szerint az iráni eredetű szavak ősiráni és óiráni (I-VIII.csoport) egységekre bonthatók, ab
ból az alaptételből indulnak ki, hogy a szkíták és a szarmaták iráni nyelvűsége vitathatatlan tény. Az ősiráni jö 
vevényszavak elvileg a fattyanovóiakhoz is köthetők, az óirániakat (a magyarban csak hat szó!) azonban első
sorban az alánokhoz kapcsolnám. Vö. Harmatta János, Irániak és finnugorok, irániak és magyarok. In: Magyar
őstörténeti tanulmányok. Budapest 1977, 167-182. - uő Iráni nyelvek hatása az ősmagyar nyelvre. In: Honfog
lalás és nyelvészet. Szerkesztette: Kovács László és Veszprémy László. Honfoglalás sok szemmel III. Főszer
kesztő: Györffy györgy. Budapest 1997, 71-83.
367 Szabó M. István, Vezérfonal a magyar és az uráli népek őstörténetének áttekintésére. In: Tizenhetedik Magyar
Őstörténeti találkozó és Tizenegyedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Budapest 2003, 69-104.
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biztos indoeurópai nyelvemlékek, amint láttuk korábban, csak a Kr.sz. előtti II. évezredből
ismertek. Mivel az indoeurópai nyelveknek a háziasított lóra nincsen közös szavuk, sokat
mondó lehet, hogy a fattyanovói kultúrával szemben, amelynek anyagában lócsontok alig for
dulnak elő, a vele egyidős abasevói kultúrához esetleg a lótartó ős/proto/szkíta (köztük
ősmagyar) népességnek köze lehetett.

215. A balanovói kultúra réz és bronz
díszítményei. 1-22.balanovói, 23: tautovói
temetőből

216. Csont és fa tárgyak a balanovói kultúrás
temetőkből. 1-11, 16-17: Balanovó,
12: Tautovó, 13-15: Vaszilszurszk
C

O.N. Bágyernek lehet igaza,368 hogy a fattyanovói kultúrával egyidős balanovói művelt
ség önálló kultúra volt, hiszen embertanilag is más típusok a hordozói, amelynek a Kaukázus
sal való szoros kapcsolatai, a buzogányok, balták és ékszerek típusai (Os Pando, Kazna Pan
do), valamint a kocsi-kerék mellékletek alapján nagyon is sok köze lehetett az afanaszjevói
(Tesz), az andornovói és a szejma- turbinói kultúrák népéhez. A délről felvándorolt népesség
Urálon inneni csoportjai lehettek, akik aktívan részt vettek az abasevói kultúra kialakulásában
is.

368 O.N. Bágyer 1970, 49-53.
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Az abasevói kultúra fő területe a
Volga, Oka, Vjatka, Káma, Bjelaja
vidéke, valam int a csuvasföld és
D él-U rál (K alugától M agnyitogorszkig),369 a Kr.sz. előtti II. évez
red utolsó negyedében virágzott,370
népessége elsősorban állattartó (ló,
szarvasmarha, juh, disznó) és föld
műves foglalkozású emberekből
állt. Kurgános és zsugorított temet
kezései371 mellett nagy kiterjedésű

217. Régészeti kultúrák elterjedési területe. 1: csirkovószejmai, 2: kurmantaui, 3: cserkaszkuli, 4: andronóvói,
5: abasevói, 6: kazányi, 7: pozdnyakovói kultúra
telepei jellemzőek (Balambas, Urnyják, Málüj Kizül,
Beregovka, etc.).
Nagyon jellemző a finnugor régészetben eluralko
dott teljes összevisszaságra és a hasraütéses meghatá
rozásokra, hogy a mérvadó finnugristák szerint „bizo
nyítottnak látszik, hogy /az absevóiak/ ősiráni nyelvet
beszéltek, kultúrájukban ugyanis igen közel állnak a
szkíták elődeinek (!) tartott gerendavázas műveltség
népeihez.”*370*372
Mivel a szkíta népek iráni nyelvűsége egyáltalán
nem bizonyított, nagyon is helyénvalónak látszik az
abasevói kultúra népességét az un. ural-altaji nyelveket
beszélő373 egyik ős/proto/ szkíta - ős/elő/magyar374 et
nikumú csoportnak tartani!375
359
370
371
372
373

218. Az abasevói kultúrás algasi
1. kurgán 3. női sírja

E.I. Gorjunova 1961, 12-14.
A. V. Zbrujeva-B.G. Tyihonov 1970, 73-103.
K.V. Szalnyikov 1967, 18-146.
Fodor István id. mű (1973) 22-23. - uő (1975/a) 53.
B. Collinder, Vannak-e rokonai az uráli nyelvcsaládnak? In: A vízimadarak népe. Tanulmányok a finnugor ro
kon népek élete és műveltsége köréből. Budapest, 1975, 80-81.
374 Nem szerencsés elnevezés. Erre lásd: Harmatta János id. mű (1997) 14.
375 O.N. Bágyer 1970,64-72.
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Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az andronovói Szintastában előkerült fémtár
gyak: árak, vésők, tüskés balták, kések csüngök, kétlapos nyílcsúcsok, hasított köpüs bronz
lándzsák, etc. abasevói és szejma-turbinói jellegűek. Ezeket a régészeti hagyatékokat tehát jo
gosult a magyar őstörténet hatáskörében tárgyalni, de egyáltalán nem indokolt a jelentéktelen
permi és obi finnugorokkal kapcsolatba hozni.
E feltevéssel szemben természetesen felhozható olyan érv, amely szerint un. ősmagyarok
ról háromezer évvel ezelőtti időben még nem beszélhetünk. De kérdem: a kis lélekszámú és
az írott történeti forrásokból ismert kezdetektől mindvégig, tehát napjainkig, meglehetősen je
lentéktelen (vagy akár semmilyen) történelmi szerepet játszó un. permi finnugorokról,376
vagy a szibériai tajga és tundra néhány tízezer fős un. obiugorjairól és szamojédjairól377 bát
ran beszélhetünk, mint egyes jelentős régészeti kultúrák egykori hordozóiról? Ez több, mint
abszurdum.
Valójában az is teljesen érthetetlen, hogy a témával foglalkozó orosz régészek zöme miért
ragaszkodott évszázadok óta, szinte rögeszmésen, az un. finnugor népek megjelöléshez? Ne
héz szabadulni attól a gondolattól, hogy a szkíták és a szarmaták indoeurópaivá változtatása
(pontosabban fogalmazva: kisajátítása) után (elvégre az oroszok is indoeurópai népek!) a hún
- türk (török) - mongol népek hatalmas családját kívánták háttérbe szorítani.378
Megszabadulván a gondolkodásunkat és alkotó képzeletünket gúzsba kötő un. uráli és
finnugor ősnép hamis képzetétől, kísérletet tehetünk a többezer éves magyar ősnyelv379 egy
kori hordozóinak feltalálására mind térben, mind időben. Fontos kapaszkodónk az eurázsiai
állatábrázoló művészet eredetének és fejlődési vonulatának meghatározása. E tekintetben kü
lönösen nagy jelentősége van az abasevói, az andronovói és a gerendavázas kultúrákkal egy
idős szejma-turbinói régészeti műveltségnek.
Az Oka folyó Volgába torkolásánál fekvő Szejmában 1912-ben kerültek elő az első leletek,
majd a Káma folyó menti Turbinóban tártak fel jelentős sírszámú temetőket (I. és II.).380 A
finnugor régészet művelői egyrészt kategorikus minősítéseket írnak le erről a szejma-turbinói
műveltségről, mondván: „a Káma folyó völgyét lakó finnugorság réz- és bronzkori műveltsé
gét az un. turbinói régészeti kultúra néven ismeri a szakirodalom (ie. XX-XII. század)”, más
részt elismerik ugyan a rendkívül magasfokú fémművességet, de egyetlen szóval sem utalnak
arra az alapvető és döntő tényre, hogy a szejma-turbinói állatábrázoló művészet az egyik
376 R.Taagepera, A finnugor népek az orosz államban. Budapest 2000, 64 skk.
377 Sz. V. Bahrusin, Osztják és vogul fejedelmségek a XV1-XVII. században. In: A vízimadarak népe. Tanulmá
nyok a finnugor népek élete és művészete köréből. Budapest 1975, 35-67. - vö. Ivancsics Mária, A Nogaj Hor
da - a nomád birodalomszervezés egyik lehetséges útja. In: Fegyveres nomádok, nomád fegyverek. Magyar
Őstörténeti Könyvtár21. Sorozatszerkesztő: Zimonyi István. Budapest 2004, 151-163.
378 Erről legutóbb Bálint Csanád, A nagyszentmiklósi kincs. Budapest 2004, 91.
379 Benkő Loránd, Magyar nyelvtörténet - magyar őstörténet. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerkesztette:
Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest 1977, 49. - uő A honfoglaló magyarság nyelvi vi
szonyai és ami ezekből következik.. In: Honfoglalás és nyelvészet. Szerkesztette: Kovács László és Veszprémy
László. Honfoglalásról sok szemmel III. Főszerkesztő: Györffy György. Budapest 1997, 163-176.
380 O.N. Bágyer 1964, 11-114., 115-134.
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219. Turbinó-szejmai tőrök és egy lándzsa. 1: Rosztovka, 2: Szejma, 3: Turbina IL,
4-7: Karakol, 8: Taldü Korgán
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220. Bronz kés Szejmából
és Rosztovkából

221. Szejmai bronz tőrök

fontos összetevője a későbbi szkíta-hún állatstílusnak, jóllehet Szejma-Turbinó kora a II. év
ezred második fele, a szkítakor pedig csak évszázadokkal később kezdődik. Az összekötő ka
pocs: a karaszuki és a Tagár műveltség. A sírok halom nélküliek, a telepeik vízpartiak. „Etni
kailag - úgymond - talán a permi népekhez lehet kapcsolni” - mondják egyesek.381 Ez a kije
lentés legalább annyira problematikus, mint az, hogy a Felső-Volga-vidéki un. pozdnyakovói
kultúrát és a Káma-menti kazányi műveltséget kapcsolatba lehet hozni az un. finnugorokkal.

381 Bevezetés.... 1/1. Budapest 1976, 47.

AZ UN. FINNUGOR REGESZET KRITIKAJA

222. Kenkóli típusú tőrök. 1: Semonajha, 2: Kurcsum, 3-7: Kenkól
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224. A borogyínói kincs lándzsái
A finnugristák azt sem teszik világossá,
hogy ezek a szejma-turbinói tárgytipusok a
Baltikumtól a Szaján-hegységen át Kínáig el
terjedtek a sztyeppen és az erdős sztyepp öve
zetben, ám a kultúra központi területei, súly
pontjai Szibériában (a Jenyiszej és az Irtis kö
zött: Andronovó), az Urálban (Abasevó és a
gerendavázas kultúra) és Besszarábiában (Bo223. A borogyínói kincs tőre
rogyínó) voltak. Rendkívül fejlett fémműves
ségük alapanyaga az ónbronz volt. A rezet és
az ónt a Dél-Urálban, az Altájban és a Száján hegységben bányászták, az öntőmintás temetke
zések (az Omszk melletti Rosztovka 21. sírjában, a Szopka 25.kurgán 64. sírjában) nyilván
bronzöntő mesterek temetkezései voltak. Az állatfigurákkal díszített tőrök és kések, a bronz
lándzsák és tokos balták Kínától, Belső-Ázsiától a Baltikumig elterjedtek s hiába vélték ilyen
olyan népesség jelzőjének, nyilvánvalónak látszik, hogy - Csomüh kifejezésével éljünk - kul
túrák feletti (transkulturelle Phänomen) tárgytípusokról (Szejma-Turbinó-, Galics- és Kenkol-
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225. Szejmai típusú bronz lándzsák

226. Szejmai típusú bronz balták

227. Szejmai típusú bronz balta

149
típusok) van szó, amelyek azonban a fém
művesség! formavilágon túl a keleti lovas
népek állatábrázoló művészetének, az un.
szkíta állatstílusnak a kialakulásában döntő
szerepet játszottak. A lovakat ábrázoló
szejmai kés, és a hegyikecskéket formázó
turbinói kés, valamint a rosztovkai lovat
befogó emberalakos kés plasztikus szob
rocskáinak legközelebbi párhuzamai a kí
nai An Yangban (XIII-XI. század) találha
tók. Fontos szerepe volt a kínai jáde kőnek,
amely az ősi kereskedelmi úton jutott el a
szejma-turbinói kultúra területére. A termé
szethűségre törekvő állatábrázolásokat
nemcsak fémben ismerjük, előkerültek az
uráli sigiri382 és a gorbunovói tőzegből fá
ból kifaragott alkotások is: lófejek, illetve
lovak, sőt az Itkul-tó mellől köböl mintá
zott medvefej, Szemipalatyinszk mellől
pedig lófejes kőjogar került napvilágra.
Szejma-Turbinó időrendje szilárd, a
Kr.sz. előtti XV1-XIV. században élte vi
rágkorát, de létezett még 800 körül is.383 A
dél-uráli és a szibériai sztyeppéről a fém
művesek dél felé húzódtak, egyrészt az
Aral-tó és Kyzyk Kum felé (Tazabagjáb),
másrészt délkeletre (a minuszinszki me
dence), illetve Baktria felé (Altyn-depe,
Dashly, Sapalli, Dzsarkutan), harmadrészt
a Tien-sán és az Altáj felé. Az andronovói
kultúra hordozói lehettek ők, mivel Baktriában andronovói típusú tőr öntőmintáját ta
lálták meg (Kankurt-tut).
N.L. Cslénova világosan látta és régé
szeti módszerekkel megkísérelte bizonyí
tani is, hogy a Kr.sz. előtti III. évezred

383 P.A. Dmitrijev 1951, 28-93.
383 V.I. Mosinszkaja 1957, 114-135.
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végétől a Csendes-óceántól, Kínától, az Ordosz-vidékétől egészen Közép-Európáig egy
hatalmas egységes térség jött létre, közös
anyagi kultúrával (nyílcsúcsok, tőrök, kések,
lószerszámok, kerámia, kőláda sírok) és kö
zös szellemiséggel, amelynek meghatározó
régészeti kultúrái: a szejma-turbinói, a karaszuki, a tagári műveltségek.384
A legutóbbi időben mind külföldön, mind
itthon egyre élesebb támadásokat intéznek az
eurázsiai egykori un. szkíta-szibériai kulturá
lis egység gondolata ellen.385 L.T. Jablonszkij
ezt szerencsétlen fogalmazásnak bélyegzi és
felszólítja a szakembereket, hogy a tudomá
nyos életben ilyen kifejezéseket ne használja
nak, mert az etnikai meghatározások veszé
lyesek. Tudomásul kell venni, írja, (lehetsé
ges, hogy sajnálattal), hogy a régészetben a
228. Nyugat-szibériai állatábrázolások.
romantikus enciklopedizmus visszavonhatat
I: gorbunovói tőzegtelep, 2: sigiri tőzegtelep,
3: Irtis vidéke, 4: Itkul-tó
lanul elmúlt.386
Eldöntetlen, hogy ezt a nagy közös kultú
rát keletről nyugat felé egy népesség terjesztette-e el (amint A.I. Tyerenózskin vélte), vagy
egységes déli hatás érte az egész térséget. Az ugyanis nem kétséges, hogy a tárgytipusok
(nyílcsúcsok, tőrök, kések, kerámia-típusok) és a rítusok zöme Mezopotámia, Irán, a Kauká
zus és Kína felől terjedt el a II. évezredben. De az állatstílus eredete is legvalószínűbben: Lurisztán!387 Dél felől települtek be a balanovóiak, az absevóiak, az andronovóiak, a karaszukiak (kora, Cslénova szerint: Kr.sz. előtti 1000 és 750). Az andronovói kultúra időben bizto
san megelőzi a karaszukit (rátemetkezések bizonyítják!), a karaszuki a tagárit, ám azzal rész
ben egyidejű is. A karaszukiak ie. 1300 táján nyomultak dél felől észak felé, a Jenyiszej és az
Abakán folyók közti területre,388 majd a Jenyiszej jobb és bal partvidékén tovább haladva az
andronovóiak megállították őket. A minuszinszki medencében a karaszukiak lassan asszimilá
lódtak az andronovóiakkal, korábban pedig a karaszukiak olvasztották magukba a helyi

384
385
386
387
388

N.L. Cslénova 1972, 133. Vö. L. Gumiljov 2002, 60.
Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai. I. Miskolc, 1997, 73.
L.T. Jablonszkij 2003, 74-75.
N.L. Cslénova 1972, 135.
Bakay Kornél, Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség. Pomáz, 2004, 74. A 75. oldalon a képaláírás téves! Szej
ma-turbinói késekről van szó. A kötetben számos nyomdahiba van, az első kiadásban is és sajnos, a második
ban is. A tagar kori korhatározást is felcserélték.
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229. Eurázsia fémfeldolgozó körzetei. 1: eurázsiai, 2: európai, 3: közép-ázsiai
őslakosságot (lugovszkojei kultúra389). E három
összetevőből jött létre a Kr.sz. előtti IX/VII. szá
zadban a tagári kultúra.390
Cslénova úgy vélte, hogy a szejma-turbinói
fémművesség létrehozói a Felső-Irtis vidékén,
Uszty-Kamenogorszk térségében, a gazdag réz, ón
és ezüst bányák mellett, teremtették meg fémipa
rukat, s innen nyomultak kelet (Szamusz IV.), dél
kelet (An Yang) és nyugat (Szejm a, Turbinó,
Borogyínó) felé. Term észetesen, ők is lassan

230. A Jenyiszej középsőfolyásvidéke
Abakán körzetében. 1: Ancsil Csőn
389 N.L. Cslénova 1972, 88-130.
390 N.L. Cslénova 1972, 82-83. - G.A. Makszimenkov 1975,
159-174. - A.I. Martünov-V.V. Bobrov 1974, 65-73. E.B. Vagyeckája 1981, 95-101.
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elkeveredtek a helyi lakossággal, ki
vált az andronovóiakkal.391 A szejma-turbinói tokos balták és az oldalkampós, füles, köpüs lándzsák (közte
ezüstből öntöttek is!), valamint az
ásóbotra való rituális bronz papucsok
Tomszktól a Kámáig elterjedtek.
Noha a karaszuki kultúra állatábrázolásos tárgyai mások, mint a szejmaiaké, sőt az állatstílusnak egészen
különböző hagyományát mutatják,
részben méretben, részben szobrásza
ti megformálásban és öntéstechniká
ban,392 mégis számunkra döntő jelen
tőségű az, hogy egyrészről újabban
kiderült Kárászuk (s így a tagári kul
túra is!) korábbi, mint eddig véltük
(Kárászuk ie. 1100-1000 körül ért vé
get, tehát Cslénova fentebb idézett
231. Lugavszkójei típusú temetkezések
Fedorovból
keltezése késői), másrészt a karaszuki
tárgyak Mongolián át eljutottak egé
szen Kínáig (An Yang és Ordosz).393
De az sem kevésbé fontos, hogy mind
a szejma-turbinói, mind a karaszuki
hagyományokból merítettek a szkíták

232. A fedorovi temetőjellegzetes
mellékletei
391 N.L. Cslénova 1972, 139.
392 A rosztovkai kések öntőmintái is előke
rültek.
393 H. Parzinger id.mű (1997) 223-247. - T.
Guangjin-G. Suxin-B. Zhu, Ordoszi típu
sú bronz tárgyak (kínaiul). Peking 1986,
3-26. A kínai szöveget számomra lefordí
totta: Csornai Katalin.
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233. Andronovói települések és bányák Magnyitogorszk és Cseljabinszk környékén.
I: 1-83 települések, II: bányák, III: arany feldolgozó helyek
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234. Kések és tőrök a karaszuki kultúrából. I: Abakán, 2: Krasznüj Jár, 3: Chaodougou,
4: Xinjiang, 5: Ulusz Fedorov, 6: Belső-Mongólia, 7: Zaima Murtü
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236. Karaszuki réz és bronz kések típusai
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237. Karaszuki típusú kések és fegyverek Észak-Kínából
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238. Szejma-turbinói típusú kések párhuzamai. 1, 6: Ordosz vidéke, 2-5: Csaouda,
7-8: Mínuszinszki medence, 9: hákai kincs, 10: Irán, 11: Kína
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és a Volga-Oka-Káma vidéken kiala
kult anyanyínói kultúrának is úgy
váltak egyik összetevőjévé, amint
ezt az Ancsil Cson-i feltárások meg
mutatták,394 hogy megőrizték a Jenyiszej-menti andronovóiak jónéhány
jellegzetességét (kőládasírok, kőpa
kolások) és ugyanazt a kazettás kurgán-szerkezetet találjuk meg náluk,
mint a híres tuvai szkíta Arzsan-kurgánnál!
Az ősrégészetben talán a legna
gyobb „finnugor” múltja az Ananyínó
faluról elnevezett régészeti művelt
ségnek van, amelynek területe a Káma, a Volga, a Bjelája, a Vjatka és a
Vetluga folyók vidékére terjedt ki.395
Az
oroszföldi kutatók keltezése sze
239. Ancsil Csőn 5.kurgán alaprajza és metszete
rint a Kr.sz. előtti VIII. századtól a
Kr.sz. előtti III. századig virágzott. Temetőket és telepeket is nagy számban tártak fel. Kiala
kulásában szerepe volt a volgai-kazányi korábbi kultúrák népeinek, de hatással volt reá az
andronovói, ezen belül kivált a kurmantaui műveltség,396 valamint az abesevói és a turbinói
és a közép-ázsiai kultúrák. A legerő
teljesebb befolyást azonban kétségte
lenül a szkíták gyakorolták! Az
ananyínói kultúra kora ugyanis csak
nem pontosan fedi a szkíta kultúra
időhatárait! Több, mint m eglepő,
hogy az erőteljes szkíta-szarmata jel
leget (fegyverek: íj, nyílcsúcsok, akinakész, harci balta, lándzsa) egyesek
pusztán külső hatásként kezelik,

240. Régészeti kultúrák. 1: gyakovói, 2: gorogyeci,
3: ananyínói, 4: uszty-poluji kultúra

394 N.A. Bokovenkó, S. Legrand, Das karasukzeitliche G räberfeld A n íil Con in
Chakassien. Eurasia Antiqua 6 (2000)
209-248.
396 A.M. Tallgren, Ananino. In: Reallexikon
der Voregeschichte I. Berlin, 1924/26,
164-165.-A .V . Zbrujeva 1952.
396 K.V. Szalnyikov 1967,376-391.

160

ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI III.

.

241. Kazettás kurgánok alaprajzai. 1: Árkaim, 2: Dashly, 3: Ancsil Csőn 1. kurgán, 4: Ancsil Csőn
5. kurgán, 5: Arzsan, 6: Uluig Khorum
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242. Karaszuki és tagári leletek
természetesen annak alapján, hogy - mint köztudott - a szkíták és a szarmaták indoiráni nyel
vű népek voltak. Ily módon az ananyínói népességet csak akkor lehetett finnugrosítani, ha a
sáncokkal körülvett településeket (erődített telepeket, azaz gorogyiscséket, amelyek száma el
éri a százat), szembe lehet állítani az indoeurópainak kikiáltott szkítákkal. Csakhogy a hatal
mas földsáncos, fa szerkezetek nélkül megépített ananyínói védművek komolyabb lovas vagy
gyalogos támadásnak a legkevésbé sem tudtak volna ellenállni, így a feltételezett finnugor
népcsoportoknak a szkíták feltételezett támadásai ellen ezek a földvárak a legcsekélyebb vé
delmet sem jelenthették. Nyilván nem is ez volt a rendeltetésük s az is feltehető, hogy sem az
ananyínói, sem az azt követő gljágyenovói, pjánobori, kara-abüzi, itkuli, vorobjevói, etc. kul
túrák népessége számára nem menedékvárként szolgáltak.397 o.N. Bágyer a Káma völgyébe a
tüsszagétákat helyezte, akik a helyiekkel összeolvadtak. Itt jelentek meg először a mongoloid
jellegű emberek (a lugovói temetőben398); akik főleg állattenyésztők voltak, kiemelkedően
fontos szerepe volt életükben a lónak!3978
397 v.A. Borzunov-N.N. Novicsenkov 1988, 88-103.
398 A.V. Zbrujeva, A lugovói temető. Szovjet Régészet 1 (1953) 26-54.
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243. Bronz tárgyak típusai Eurázsiában az i.e. //-/. évezredben.
1-15: kések, 16-46: díszítmények, 47-54: csörgők
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244. Háromlapú nyílhegyek, koraszkíta zablák és lószerszám-dísze eurázsiai típusai
a Kr.sz. előtti //-/. évezredben
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Egyszerű földsírokba vagy halmok (kurgánok) alá temetkeztek, olykor figurális sírkö
veket is állítottak.399 Az ananyínói kultúra
földrajzi területén később a finnugornak ne
vezett muromák és m erjákok éltek s V.V.
Gudkova-Szenkevics szerint a permi és ugor
nyelvekben meglévő affrikáták az ananyínóiak nyelvéből maradtak meg.400 P.D. Sesztakova pedig úgy találta, hogy a Volga-menti
rosztov-szuzdáli területen a földrajzi nevek az
obiugor és a magyar nyelv alapján magyaráz
hatók. Ugyanakkor a m ordvin helynevek
ezektől élesen különböznek.4°i A muromák
és merjákok középkori viseletében megjelenő
lemezkorongokat egyesek ananyínói finnugor
hagyományként kezelik, igen helytelenül !
A Volga és a Káma közötti Ahmülovóban
1982-ben ezer ananyínói sírból álló nagy te
metőket (I. és II.) tártak fel, igen fontos és jel
245. A lugovói temető 57. sírja. Emberalakos
legzetes mellékletekkel, amelyek erőteljes
sírkő az ananyínói temetőből
szkíta hatásról árulkodtak.402 Ezek közül is
kiemelkednek a 139., 355., 449.,704. és 834.
sírban talált spiráldíszes tárgyak, amelyek a
kínai, Napot jelentő Pi betűjel másai, csak
hogy ezek nefritből készültek a Sang-Jin és a
Csou dinasztia korában. Hasonló jelentésük
lehetett, mint az egyiptomiaknál a Sziriusz
csillagképnek, amely a Nílus áradását jelez
246. Fémkorongok az ananyínói temetőből
te.403 Érdekes, hogy a Káma melletti Konyecgórban az egyiptom i Ámon isten kicsiny
bronz szobrát találták meg.404 Mindez arra mutat, hogy az ananyínói kultúra hordozói élénk
kapcsolatban álltak a nagy nefrit-út révén Kínával, az Ordosz-vidékével, a Tárim-medencével,
a kazahsztáni és szibériai andomovói és karaszuki kultúrák népeivel, így azután nem nagyon

399
400
4°1
402
403
404

O.N. Bágyer 1950, 54-62.
V.V. Gudkova-Szenkevics 1951, 193.
E.I. Gorjunova 1961, 27.
H. Parzinger id. mű (1998) 243.
H. Schwerin von Krosigk id. mű (1995) 165-173.
O.N. Bágyer 1950, 60.
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van komoly alapja a jelentékte
len finnségi merjákokhoz vagy
muromákoz kapcsolni ezt a na
gyon fontos és m eghatározó
szkíta-kori és szkíta-jellegű mű
veltséget! Újabban az orosz ré
gészet is másfajta szemléletmó
dot képvisel s igyekszik rámu
tatni arra, hogy az erdövidéken
élő un. finnugor népek sem izo
láltan, elszigetelődve és ezért
(is) szegényesen éltek, hanem
élénk kapcsolatokat építettek ki
a szkíta-szarmata fajátjú népek
kel. Számos tárgy típust sorolnak
247. A kora-ananyínói kultúra fontosabb lelőhelyei
fel (szkíta típusú kék üveggyön
és növényi övezetek. A: Ahmülovó, 1: sztyeppe,
2: erdős sztyeppe, 3: vegyes erdő, 4: tajga
gyök, nyílhegyek, kimmer típu
sú harci balták, sisakok, kardok,
lándzsák, tőrök, csatok, tükrök, buzogányok, lószerszámok, zablák, zablapálcák, edények),
amelyeket utánoztak, amelyeket mintákként kezeltek. Hasonlóképpen jártak el az állatstílus
vonatkozásában is, még akkor
is, ha történetesen medvét min
táztak meg. A Kr.sz. előtti VIII.
és III. század közötti kölcsönha
tásnak, egyes nézetek szerint, a
szarmaták nyugatra vonulása
vetett véget.405 Ezzel az állás
ponttal vitába kell szállni, mert
az erdőlakó népcsoportok, első
sorban az értékes prém ek, a
méz, a kátrány és a viasz cseré
jével ősidők óta foglalkoztak.
Ez az álláspont természete
sen nem zárja ki, hogy a finnsé
gi nyelvű kis népek régészeti
hagyatékát is ne ebben a kultúr
körben és térségben keressük,
248. Ahmülovó és környéke
elvégre ebben a közegben éltek.
405 K.A. Szmimov 1991, 53-59.
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249. Tőrök, balták, nyílhegyek, lándzsa és ösztöke az ahmülovói temetőből
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250. Tőrök, lándzsák, balták, nyílhegyek és lószerszámdíszek az ahmülovói temetőből
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251. Az ahmülovói temető 704. sírjának mellékletei
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253. А папуínói edények a felső-volga-vidéki
Kosztromszkájából
De igen nagy a különbség a szkíta népek kö
zött élő finnségi nyelvű csoportok emlékeinek
elkülönítése és egy jelentős nagy régészeti
hagyaték teljes mértékű finnugrosítása kö
zött! Az ananyínói kultúra területén kialakult
pjánobori, gljágyenovói és lomovatovói mű
veltségek kora már a gót-hún-avar korszak
idejére (Kr.sz. előtti III. és Kr.sz. utáni V. szá
zad, illetve IX. század) esik, amikor ismét
szinte semmi szerepük nem volt sem a zürjéneknek, sem a votjákoknak, sem a voguloknak sem az osztyákoknak, jóllehet egyes kul
254. Káma-vidéki régészeti kultúrák.
1: lomovatovói, 2: nyevolínói, 3: csepcai,
túrák egyre inkább hozzájuk kapcsolhatók,
4: pjánobori kultúra
mint például a lomovátovói. Természetesen
nagyon is fontos a keleti állatábrázoló művé
szet hatásának és mintájának nyomon követése, mind az un. permi bronzok, mind az un. kámai (keleti) ezüstök406 vonatkozásában, de tudnunk kell, hogy egyrészt ezeknek az eredete

406 A.P. Szmimov 1957/a.-V.P. Darkevics 1976, 176-188. - G.A. Pugacsenkova 1981,53-63.
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255. Sámán-ábrázolások
Kisertából és Szulgyéből

256. A komik kultikus tárgyai a Nagyföldi tajgából,
a Hejbidja-Pedarszkoje nevű áldozó helyről

257. A kockij-gorodoki ezüst tál
figurái

258. A szudkai és a rubljevói ezüst tálak ábrázolásai
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259. A szlubkai ezüst tál
ábrázolása

260. Leletek a galicsi kincsből
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Közép-Ázsiában (Korezm), Iránban, Indiában, Bi
záncban és Kínában (az udmurtiai Nürgündában talált
lemezen szárnyas sárkányon lovagol egy ember) volt,
másrészt hogy ezen tárgyak egykor áldozati helyek,
szentélyek votiv tárgyai (Peszkovóban 41, Redikor
III.-ban 74 darabot találtak!) voltak, éppen úgy,
miként az ezüst edények esetében, amelyek mind
egyike kereskedelmi forgalom révén került a Káma
vidékére (érmék sorozatai segítik a keltezést).407
Az erőltetett etnikai besorolásra tanulságos és jó
példa még az udmurtok régészeti anyagának meghatá
rozása.
Az Urál hegység és a Moszkva közötti térségben,
a Volga, a Káma, a Bjelaja, a Vjatka menti területe
ken, nagyobbrészt az ananyínói kultúra elterjedési ha
tárain belül alakult ki a pjánobori vagy csegandai kul
túra (a Cseganda I. és II. jelzetű temetőkkel és tele
pekkel408), amelynek további tagolásával hozták létre
a poloma-csepcai, a mazunyínói, a turajevói és az
azelínói régészeti műveltség-csoportokat,409 amelyek
közül a csepcai és az azelínói emlékeket a nyugat felé
elköltözött csegandaiak hagyatékának tartotta Gening,
mivel a Kr. sz. utáni II—III. században a Káma folyó
vidékén is megjelentek új keleti (nyugat-szibériai ere
detű) jövevények (türkökre, ugorokra és szamojédek
re gondolt Gening). A csepcai és az azelínói törzsek
ben részben a marik, részben az udmurtok elődeit
látja, abból kiindulva, hogy a XVI-XVII. században
az udmurtok szállásterülete a Csepca folyótól a Káma
jobb partjáig terjedt, nyugat felé a Vjatka folyóig el
hatolva. Ehhez érvként hozzáveszi a XIX-XX. száza
di (!) néprajzi (viseleti: függök, melldíszek, homlok
szalagok) párhuzamokat. Gening persze maga is
tudatában van elképesztő eljárása tarthatatlanságával,
407 H. Schwerin von Krosigk, Zum Aussagewert zweier Bronze
blecharbeiten im Permer Tierstil unter den Votiven der Lomovatovo-Kultur an der Kama im Uralvorland im 6.-9. Jahrhun
dert. Eurasia Antiqua 5 (1999) 575-594.
408 V.F. Gening 1970. - u ö 1971.
409 V.F. Gening 1970, 197.
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262. A nürgündai II. temető 9. és 17. sírjának
homlokszalag-rekonstrukciói
263. A nürgündai I. temető 27. sírjának női viselete
ezért kijelenti, hogy a csegandai-azelínói női viselet hordozóinak
és a délnyugati udmurtoknak a genetikai kapcsolata feltevés,
mert teljes másfélezer éves űr (!) választja el a kettőt egymás
tól.410 Mivel az udmurtok külső (orosz) elnevezése votják volt s
30см
ez, egy bizonytalan 1469. évi adaton kívül, csak a XVIII. század
végén tűnik fel, rendkívüli merészség kell annak kijelentéséhez,
261. A csegandai II. temető hogy az udmurtok ősei már 8000 évvel ezelőtt a mai földjükön
15. sírja
éltek.411 De ahhoz sem sokkal kevesebb, hogy a Kr.sz. utáni év
századokban az udmurtok régészeti hagyatékáról beszéljenek!
A régészeti leletek és jelenségek tárgyilagos vizsgálata azt mutatja, hogy a prekoncepciós
kutatók révén az un. finnugor nyelvű népcsoportokkal telerakott és művi úton teremtett régé
szeti kultúrákkal benépesített térség valójában, cca. négyezer év óta, a déli eredetű europidok,
majd a szkíta-szarmata fajtájú népek által lakott terület volt, amely terület északi erdő-zónájá
ban, kivált annak tundrás részein, természetesen élhettek a permi finnségiek őselei is, de leg
alább annyi alapunk van arra gondolni, azt feltételezni, hogy a szkíta-szarmata-hún korszak
ban (i.e. VIII. század - i.u. V. század) ősmagyar nyelvű népek is laktak errefelé, mivel számos
helynév utalhat erre: Ar-lar (Ár-pád), Jenej (Jenő), Takta-Iacsuk (Takta), Traj (Túra), Baj (Ba
ja), Túrja (Túr), Bugád (Bogát), Kul-aba (Aba), Jurmati (Gyarmat).412
410 V.F. Gening 1970, 199.
411 R. Taagepera id. mű (2000) 225. - vö. V.V. Pimenov 1977.
412 V.F. Gening 1967,63-67.
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264. A midlány-sáji temető 50. sírja
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265. A midlány-sáji temetőjellegzetes sírmellékletei

Nagyon jellemző a finnugristák kettős mércéjére, hogy milyen dühödten utasították és uta
sítják el ma is413 a legszerényebb magyar vonatkozású feltevéseket, mint például a bahmutyínói kultúrának a magyarokhoz kapcsolását,414 ugyanakkor bíráló szó nélkül veszik tudomásul
a legképtelenebb történeti csúsztatásokat, ha azok az un. finnugor népekre vonatkoznak.
Minden régészeti és embertani forrás arra mutat, hogy az Urál és a Moszkva közötti térség
erdős sztyepp övezetének lakói és urai is, éppen úgy, mint délebbre a Fekete-tenger északi
területein, éppen úgy, mint a Kaukázus északi oldalán, éppen úgy, mint Dél-Szibériában,
413 Fodor István, A finnugor régészet fő kérdései. In: Uráli népek. Budapest, 1975, 70: ma még nem tudunk teljes
biztonsággal egyetlen régészeti műveltséget sem az ősmagyarok hagyatékának tartani!
414 N.A. Mazsitov 1968. A feltevés A.V. Smidttől származik, 1929-ből!
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266. Az Ural- Volga-vidékfontosabb lelőhelyei.
1: Kalinovka, 2: Biikovó, 3: Bereznovka, 4: Lebegyevka,
5: Filippovka, 6: Tara Buták, 7: Mechet Szai,
8: Pjatyimari, 9: Besz Óba, 10: Szara, 11: Nóviij
Kútnak, 12: Perevolohán, 13: Szibai,
14: Almukhametovó, 15: Sztáriije Kijszki
éppen úgy, mint Közép- és Nyugat-Belső-Ázsiában,
éppen úgy, mint Északnyugat-Kínában a
indoiráni nyelvű szkíta-szarmata népek hatalmas családjának
csoportjai éltek!
Igen jelentős és fontos bizonyíték erre a filippov267. A turajevói I. halomsír 1. sírja
kai4'5 és a turajevói halomsírok415416 csodálatos anyaga,
hiszen Filippovka Orenburg közelében fekszik, Turajevó pedig Perm és Ufa között! Mindket
tőben a szkíta-szarmata kultúrkör legragyogóbb emlékei kerültek napvilágra. Csattanós válasz
ez a finnugor régészet képviselői számára azon kérdést illetően: van-e jövője és hitele az ed
dig követett módszernek?

nem

415 The Golden Deer o f Eurasia. Scythian and Sarmatian Treasures from the Russian Steppes. Edited by J. Aruz,
A. Farkas, A. Alekseev and E. Korolkova. The Metropolitan Museum of Art, Yale University Press. New York,
2000, 21-189.
416 V.F. Gening, Völkerwanderungszeitliche Kriegergräber aus Turaevo im Uralvorland. Eurasia Antiqua 1 (1995)
265-326.
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272. A turajevói VII. kurgán I. sírjának mellékletei
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A szkíta—hűn—avar kultúrkör
2004-ben megjelent egy 659 oldalas A/4-es méretű monográfia a nagyszentmiklósi arany
kincsről,417 s ebben a nagy szorgalmú szerző áttekinti a kérdéskör teljes irodalmát, majd több
éves kutató munkája során készíttetett számos fényképet és makrofotót418 mutat be, kiegé
szítve elemző rajzokkal és táblázatokkal. Fontos és hasznos munka, kivált azért, mert a kincs
számos titkának megfejtését is ígéri.
A szakemberek számára nyomban feltűnik azonban, hogy a szerző egy prekoncepció hite
lesítését tűzte ki legfőbb céljaként, nevezetesen azt kívánja, szinte minden áron, elhitetni és
igazolni, hogy a nagyszentmiklósi arany edényeket olyan avar ötvösök készítették, akik min
den tudásukat, minden motívumukat, minden ábrázolásukat, minden jelképüket a római és a
bizánci kultúrából vették át. Aki hozzáértőként olvassa végig a vaskos müvet, szinte nem
akar hinni a saját szemének, hogy az elemzések során a szerző egyetlen egyszer sem említi
meg a szkíta ábrázoló művészetet, a szarmatákról is csak annyit jegyez meg, hogy említésük
is „teljesen elhibázott volt”. De a szerző a húnokról sem tart több érdemlegeset mondani,
minthogy az ordoszi bronzoknak semmi közük sincs az avarokhoz,419*sőt sztyeppéi kultúra
lényegében nem is volt! Azokkal a szerzőkkel (pl. J. Strzygowski, Supka Géza, Bakay Kor
nél) viszont egyáltalán nem is érdemes foglalkozni, akik a húnokhoz kapcsolás „képtelen gon
dolatmenetét” felvillantották, illetve azokkal sem (H.W. Haussig, Bakay Kornél), akik lehet
ségesnek vélték egyes edények közép-ázsiai készítését, mert „ez a gondolatmenet csakis a
fantazmagóriák birodalmába sorolható”.429
A nagy olvasottságú szerző erősen rosszalja, hogy a történeti Magyarország szerves részét
képező Nagyszentmiklóson megtalált kincset sokáig magyar belügynek tekintették és „ma
gyarítani” is megpróbálták, kivált László Gyula tette ezt. Kelet kultúrájához nem lehet köze,
mert - úgymond - egységes eurázsiai szellemi műveltség nem létezett.421 Aprólékos gonddal
417
418
419
429
421

Bálint Csanád, A nagyszentmiklósi kincs. Budapest, Balassi Kiadó. 2004.
Érthetetlen, hogy a száz makrofelvétel mindegyikét (Bálint is. mű /2004/ 17.) miért nem közölte?
Bálint Csanád id.mű (2004) 29., 31.
Bálint Csanád id. mű (2004) 66., 102-103.
Bálint Csanád id. mű (2004) 84.
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végzett elemzésekkel hárítja el a bolgár származtatást, de éppen így a magyar származtatást is
elveti. Nem talál semmiféle kapcsolatot Közép- és Belső-Ázsia, Irán és Kína felé, sem az isz
lám előtti időben, sem utána. Jóllehet elismeri, hogy az avar nyelv ismeretlen számunkra, az
edényeken olvasható rovásbetűs feliratokat minden fenntartás nélkül török nyelvűeknek
mondja s meg sem említi a szarvasi tütartó magyar nyelvű olvasatát!
A szerző, korábbi nézetei alapján nem meglepő módon, a tudományos nihilizmus leg
markánsabb képviselője lett, aki kellő elhivatottságot és felhatalmazást érez arra, hogy bármi
lyen feltevést, megállapítást, meghatározást, írott vagy tárgyi forrást, leginkább tudálékos
boncolgatás útján, hiteltelenítsen, megkérdőjelezzen, elvessen. Ez a „módszer” természetesen
alkalmazható volt régebben is, ma is és a jövőben is, mivel nincs olyan megállapítás a törté
nettudományban, amelyet valamiképpen ne lehetne kikezdeni, megkérdőjelezni! Ez az út
azonban sehová sem vezet. így nem lehet történelmet írni, legfeljebb élettelen és semmitmon
dó tipológiai összehasonlítgatásokat lehet készíteni. Ha nem hiszünk az írott forrásoknak, ha
nem élünk megalapozott intuícióval a tárgyi hagyatékunkat illetően, ha nem értjük meg az
ábrázolások egykori mondanivalóját, akkor sokkal jobb, ha letesszük a történetírói pennánkat,
mégpedig mihamarább és véglegesen.
Jellemző példa a magyar turul-ábrázolások kezelése, amelyről a vizsgált könyv szerzője
egyszerűen kijelenti: „semmilyen alapunk sincsen annak feltételezésére, hogy (a rakamazi ko
rongon) valóban a turul-monda ábrázolásával lenne dolgunk.”422 Miközben a vonatkozó for
rást hibásan idézi (Emese áldott állapotban volt, amikor a turul, mintegy reá szállt!), annak bizonygatásán erőlködik, hogy ez a képtipus a római művészetből ered?! Sőt, odáig megy el,
hogy bizonyítékként megemlíti Németország és Irak mai címerállatát is!?! Mindezt azért te
szi, hogy a nagyszentmiklósi kincs 2. és 7. korsójának un. égberagadási jelentét elvitassa a
magyar múlttól. Miközben a nemzeti történelem-szemléletet a leghatározottabban elveti, a
legelemibb kritika nélkül elfogadja és tényként hangoztatja, hogy őseink az /obi/ugoroktól
Kr.sz. előtti V. században szakadtak el, a Volga-vidéki finnugor népektől pedig évszázadokkal
később,423 holott ezek a kitételek egyszerű fikciók!
A nagyszentmiklósi kincs edényeit és ábrázolásait egyszerűen nem lehet kiszakítani a Ke
let kulturális közegéből! A prekoncepcióitól szabadulni képtelen szerzőnk nem győzi hangoz
tatni, hogy a nagyszentmiklósi edények keleti eredeztetése tarthatatlan! Az ornamentika sem
származhat a keleti fémművességből, mert ott a kerek poncokkal díszített hátteret nem isme
rik, ott mindig üresen hagyták a hátteret.424 De kérdem én, komolyan veendő szempont ez,

422 Bálint Csanád id. mű (2004) 137.
423 Bálint Csanád id. mű (2004) 140., 537. jegyzet
424 Bálint Csanád id. mű (2004) 186 skk.
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amikor a kerek poncokkal való díszí
tés alapeleme a szkíta fémművesség
nek?425 Lehetséges kimondani, hogy
a rómaiak és a bizánciak előtt évszá
zadokkal gyakorolt szkíta fémművességi díszítés későrómai eredetű
ötvöseljárás, mely Bizáncban tovább
élt?426 Túl azon, hogy a nagyszentmiklósi 2. és 7. számú edényeken is
a medaillonok háttere üres és síma,
ugyanez jellemzi a szaszanida edé
nyeket is! Szinte nem lehet olyan stí
lusjegyet találni, amelynek ne volna
fellelhető a keleti előképe, kezdve a
gyűrűs peremtől, a kíma-motívumtól,
a hármas alakú poncoktól a griffeken, halakon, az életfákon át a medaillonos szerkesztésig. Szerzőnk elvakultságában (vagy szakmai farkasvakságában) kijelenti, hogy a páncél
a Távol-Keleten a Kr.sz. utáni III—IV.
században jelent meg?!427 A szkíta
és szarmata kori páncélok tucatja cá
folja meghökkentő kijelentését, de a
szkítakort megelőző Tastyk-kultúrában is m egjelenik a páncélos har
cos k é p e .428 A 2. szám ú korsó

425 Néhány kiragadott példa: Kimmer tőrök markolatán: Tyerenózskin 1975, 12., 9. kép, 16., 13. kép, 25., 18. kép
- Kul-Oba hipokampus ábrázolás, aranyból: Artamonov 1966, 256. tábla - szolohai szkíta arany fésűn a ruhá
kon: The Golden Deer o f Eurasia.The Metropolitan Museum o f Art. New York, 2001, 156. tábla - Kul-Oba,
elektron váza: Scythian Gold. Ed. E.D. Reeder. New York, 1999, 86. - a Tolsztaja Mogila-i arany pektorálon a
birka gyapjának ábrázolásán: From the Lands o f the Scythians. The Metropolitan Museum o f Art. New York,
33. tábla.
425 Bálint Csanád id. mű (2004) 195.
427 Bálint Csanád id. mű (2004) 417.
428 A szkíta és szarmata páncélok többsége lemezes (pikkely) páncél volt, de gyűrűs is akad. Nem feledhetjük
azonban, hogy az avar páncélok is lemezesek voltak! Vö. E.V. Csemyenkó 1968, 19-56. - M.V. Gorelik 1973,
266-269. - A.M. Khazanov 1971, 52-63. - M.P. Gijáznov 1971, 103.,7.kép.
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dámszarvas alakjának
szinte pontos párhuza
ma látható a bratoljubinszkij kurgán egyik
leletén.429
Miért ez a nekihevült igyekezet a min
denáron bizáncias és
antikizáló jegyek ki
mutatására? Miért let
tek a 7. számú korsó
békára vadászó mada
rai gólyák helyett darvak és az ábrázolt nö
vények m iért nem
számítanak a környe-

274. A hóhlacsi arany diadém (korona)
zet földrajzi meghatározásában? Miért lettek a
kettős ívvel ábrázolt csőrű griffek bizánci kép
zeletbeli lények, amikor Bizánc előtt ezer év
vel már fontos jelképek voltak Keleten?430

275. Felvarrható arany lemez a durovkai
I. szkíta kurgánból: griffen nyargaló férfi
szarvast üldöz

276. Páncélos harcos Dura Europosból és egy
terrakotta alkotás a British Múzeumból

429 Scythian Gold id. mű címlapja és 136. tábla.
430 Scythian Gold. Id. mű 159., 49. tábla, 196-197., 84-85. tábla. - The Golden Deer o f Eurasia. Id. mű 83., 10
tábla, 134-135., 72. tábla.
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Miért alaptalan és reménytelen a korsókon látható jelenetek értelmezésére vállalkozni?431
Miért van akkor régészet és őstörténet, ha eleve le kellene mondanunk az ábrázolások és je
lenségek szellemi hátterének értelmezéséről? A régészeti tény és az arra épülő történeti inter
pretáció két össze nem tartozó elem volna?432 Miért örvendezik a szerzőnk, ha a nagyszentmiklósi edényformák párhuzamait Bizáncban is felleli, noha a bizánci fémedény-müvesség
alapjaiban különbözik a nagyszentmiklósitól, arról már nem is szólva, hogy a fémedények, ki
vált az arany edények nagyon is megvoltak a keleti lovas népeknél, sőt a kínaiaknál is!433 A
füles tálkák és a csatos tálkák például ősi szkíta formák,434 ám a vizsgált könyv szerzője
431 Bálint Csanád id. mű (2004) 459. A szerző többször fején találta a szöget, noha nem önmagára értette a kije
lentéseket. Például: a hatalmas anyagismeret kellő tudományos kritika nélkül semmit sem ér (öö.oldal). - Mű
vét valóban a fanáziatlanságjellemzi (147. o ld a l)-A szélsőségesen művelt agnoszticizmus sohasem vitte előre
a tudomámyt! (214. oldal) - Téves felfogás az, hogy az anyagi kultúra párhuzamai segítségével történeti kérdé
sekre választ lehet adni. (246. oldal) - Nézeteivel jelenleg egyedül áll (323. oldal) - a szuperkritika ösvénye se
hová sem vezet! (335. oldal).
432 Bálint Csanád id. mű (2004) 573.
433 Larousse Encyklopedia o f Byzantine and Medieval Art. Ed. R. Huyghe. New Yrok, 1958. - Die Welt von
Byzanz - Europas ösliches Erbe. Glanz, Krisen und Fortleben einer tausendjährigen Kultur. Hrsg. L. Wämser.
Darmstadt 2004, 111-124.
434 Scythian Gold id. mű 250., 120. tábla - 83-84. tábla.
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280. Ezüst lemezre préselt griff a Russzkaja
Trosztjanka 11. kurgánól

váltig ismételgeti, hogy bizán
ci eredetűek. Azt is hajtogatja,
hogy az ázsiai művészetben
bika-ábrázolásokkal nem, il
letve alig talá lk o z u n k ,435
mintha sohasem hallott volna
a szibériai arany és bronz csa
tokról és övdíszekről, amelyek
időben jócskán megelőzik a
római és a bizánci korsza
kokat.436 Hasonló a helyzet az
üvegberakással, amely már a
281. Griff marcangol egypatás állatot. Bronz övdísz Ordoszból Kr.sz. előtti VI—V—IV. század
ban széltében elterjedt a szkí
ta-szarmata fémművességben.437 A 19. számú edénykét (pyxis) ő is nyugat-európai minta
utánzásának tartja, jóllehet jellegzetes keleti, szkíta-szarmata edényformákat utánzott a mes
ter.438 De a legelképesztőbb kijelentéseket a nagyszentmiklósi ivókürtökkel (rythonokkal)

435
436
437
438

Bálint Csanád id. mű (2004) 488.
Sz. I. Rugyenkó 1962, - M. A Devlet 1980, 6., 1-6. tábla
Filippovka: The Golden Deer o f Eurasia. New York, 118., 56. tábla, 134., 72. tábla. - Hóhlacs: 184., 132. tábla
M.I. Artamonov 1966, 53. tábla. - The Golden Deer o f Eurasia. 95., 64. kép és Szoloha: 223-227., 157/a-d.
tábla.
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3

283. 1: A hohlacsi szarmata arany nyakperec részlete,
2: a kobjakovói szarmata arany karkötő részlete,
3: a hohlacsi arany karkötő részlete

kapcsolatban teszi, mondván:
ezeknek aztán semmiféle ke
leti kapcsolatai sincsenek,439
noha az egyik legfontosabb és
legjellegzetesebb keleti szer
tartási edényről van szó!440
A nagyszentmiklósi arany
edényeket taglaló új könyv
önmagában is bizonyítja, hogy
a szkíta-hún-avar kultúrkör ki
kapcsolása milyen súlyos tör
téneti tévedések táptalajává
válhatik.441 A tárgyalt könyv
szerzője úgy véli, hogy az
avarok sem m i m aradandót
nem alkottak, katonai fölé
nyük nem volt, a bizánciaktól
kicsikart töménytelen aranyat
eltékozolták s eltűntek a törté
nelem színpadáról, m ert amint korábban a húnok - ők
sem tudtak Európa gazdasági
és szellemi életébe integrá
lódni.

A múlt bennünk él tovább, bensőnket pedig nagymértékben a génjeinkben hordott, örökölt
tulajdonságok befolyásolják. A Kelet világát soha meg nem érti az, aki nem tudja, hogy ott,
ellentétben a Nyugattal, régen az egyén semmi sem volt, keleten csak a közösségek érdeke lé
tezett. Ezért a művészek, a kézművesek egyéni portrét sem szívesen készítettek.442 Ez a keleti
világ azonban nem a húnokkal kezdődött, hanem ezredévvel (vagy ezredévekkel) korábban.
Azt kell először megvizsgálnunk, kik, mikor és hol hozták létre ezt a kultúrát, amely két
ségtelenül egészen más volt, mint az ókori un. magas kultúrák, de a jelek szerint megvolt kö
zöttük a kapcsolat, még ha a nyelvi kölcsönhatások első jelentős szakasza 30-40 ezer évvel
ezelőtt zajlott is le.

439
449
441
442

Bálint Csanád id. mű (2004) 495.
Bakay Koméi, Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Pomáz, 2004, 196-203.
Vö. Bakay Koméi, Őstörténetünk régészeti forrásai I. Miskolc 1997 - Budapest 2004, 229-244.
J. Campbell, Velünk élő mítoszok. Budapest 2000, 79., 124.
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284. hókürtök (rytonok) Nagyszentmiklósról, Szegedről, Bócsáról és Kunbábonyról
A legújabb génvizsgálatok szerint443 Eurázsia benépesülése két szakaszban ment végbe.
Az első 300 ezer évvel ezelőtt indult el Közép-Afrika területéről és az Atlanti-óceántól a
Csendes-óceánig terjedő földrészt birtokukba vették a neandervölgyi emberek, akik cca. 25
ezer évvel ezelőttig maradtak fenn, tehát egyes részeik még találkoztak a második hullám
egyedeivel (Homo sapiens sapiens), akik ugyancsak Közép-Afrikából (a mai Kenya földjéről)
indultak el 100 ezer évvel ezelőtt, hosszú útjukra. Európa újra benépesülése 40-35 ezer évvel
ezelőtt mehetett végbe, Közép- és Kelet-Ázsiáé 70 ezer évvel ezelőtt zajolhatott le. Már ezek
a messzi múltban végbement népmozgások sem lehettek fajta- és nyelv-semlegesek, tehát a
tudományos kutatásban használhatatlannak kell nyilvánítani például a magyar nyelv 1500
évvel ezelőtt kialakult voltáról kieszelt feltevéseket. Ugyanakkor az egzakt módon bizonyított
ősi nyelvi és genetikai kapcsolatok igenis újra napirendre tűzik a szkíta-magyar, hún-magyar,
avar-magyar, sőt a sumér-protomagyar érintkezések és rokonságok tudományos vizsgálatát is,
hiába rugkapálnak a mérvadónak mondott történészek!444
Az eurázsiai kulturális egység első megteremtői a szkíták voltak, akiknek a valós történe
ti szerepét, eredetét, etnikai jellemzőit a tudósok a szkíta-kutatás kezdeteitől vitatják. M.I.

443 Szabó István Mihály, Vezérfonal a magyar és az uráli népek őstörténetének áttekintésére. In: Tizenhetedik Ma
gyar Őstörténeti találkozó és a Tizennegyedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Budapest-Zürich,
2004, 69-104.
444 Szabó István Mihály, Őskökori európai eredetű-e a magyar nép? História 26 (2004) 8. szám, 34.

285. A Középső Don-vidék szkíta lelőhelyei, a/ kurgánok, b/ erődített telepek. 1: Csasztüje Kurganü, 2: Masztjugínó, 3: Russzkaja Trosztjanka, 4. Durovka. A rövid szaggatott vonal az erdő és az erdős sztyep határvonala, a hosszú szaggatott vonal az erdős sztyep és sztyep határvo
nala. A folyók névrajza: Araksz — Volga, Tanaisz = Don, Szirgisz —Donyec, Borüszthenész = Dnyeper, Hüpanisz —Búg, Tiirasz = Dnyeszter
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Rosztovcev 1925-ben megjelent müve: A Szkíthia és Boszporusz,445 lényegében hosszú időre
kijelölte a kutatás irányát, jóllehet az időrendje régen elavult, ám kiélezett összecsapásokra
csak az elmúlt negyedszázad során került sor. Az orosz szkítológia vitatott kérdéseiről első íz
ben 1980-ban tartottak kerek-asztal konferenciát, majd 1992-ben az Archaikus szkíta világ és
az ókori Kelet címmel jelentettek meg egy összefoglaló kötetet446 s végül 1993-ban A korai
nomádok kultúrája és a szkíta-szibériai civilizáció címmel adtak közre egy vita-anyagot.447
Az elmúlt években többen megtámadták az európai és az ázsiai szkíták közti rokonságot s
ezzel az orosz régészetet is letéríteni igyekeznek arról az útról, amelynek alapjait 1952/54-ben
A.I. Meljukova és B.N. Grákov rakta le. Különösen élesen lép fel legújabban L.T. Jablonszkij
és D.Sz Rajevszkij, akik holmi etnikai mázzal bekent klisék használatáról beszélnek, jóllehet4567

286. A Fekete-tengertől északra lakó népek Hérodotosz alapján: szarmaták, gelonok, nomád
szkíták, meótisziek, szindek, királyi szkíták, kallipidák, alazonok, szkolotok és agathürszok.

445 M.I. Rostovtzeff, Scythien und der Bosporus. Berlin. 1925.
446 Rosszijszkaja Arheológija 3 (1992).
447 D.Sz. Rajevszkij 2003, 64. 1. jegyzet
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sehol sem hivatkoznak már a szkíták indoirániságára! A vitatott kérdés most az, hogy a Feke
te-tengertől északra, északnyugatra eső térség szkítái helyi, önálló etnikumokból fejlődtek-é
ki, avagy mind a fegyverzetet, mind a lószerszámzatot, mind az állatstílust, mind a temetési
módokat illetően az Altaj-vidék szkítakori népességével állanak-e rokonságban? Úgy vélik, az
antik források a szkíta megjelölést kettős értelemben használták. Szőkébb értelemben a szkíta
megnevezés a Fekete-tenger vidéki népeket jelentette, tágabb értelemben viszont az eurázsiai
sztyeppe-övezet lakóit is így hívták. Mivel azonban Hérodotosz (IV. 11.) határozottan azt állít
ja, hogy a szkíták Ázsiából jöttek, az autochton származtatás nem magától értetődő. Ugyanak
kor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az első híressé vált leletek az európai térségben
kerültek elő s a közép- és belső-ázsiai feltárások csak sokkal később indultak meg. M.P.
Grjáznov alkotta meg a szkíta-szibériai típusú, teljesen önálló és eredeti kultúra fogalmát és
éppen az első tuvai Arzsan-kurgán kapcsán.448 Grjáznov azonban megkülönböztette az eur
ázsiai szkítakori sokarcú kultúrákat magától a szkíta kultúrától. Mégis elterjedt a szkíta-szibé
riai, sőt az eurázsiai szkítakori kulturális és történeti egység fogalma, amelyet többen kifo
gásolnak és kényelmetlen tehernek minősítenek, mondván ebben az esetben az európai
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448 M.P. Grjáznov 1978. - u ő 1980.
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szkítakori kutatás regionális kutatássá degradálódna.449 Másrészt Hérodotosz kijelentése nem
feltétlen az Altájt jelenti, állítják. Évek óta azon fáradoznak egyes kutatók, hogy széttörjék a
belső-ázsiai szkíta „őshaza” időrendi kereteit, hiszen ha kimutatható, hogy a Fekete-tenger vi
déki európai szkíták sokkal régebbiek, mint az Altaj-vidékiek, akkor a kelet felől ide érkező
népesség (etnikum) feltételezése elejthető. Mindezen kérdések természetesen felvetődtek a
szkíta-szibériai állatstílus eredete kapcsán is, kivált az 1972.évi moszkvai szkíta-szarmata
nemzetközi konferencia előadóinak körében, ahol 150 régész fejtette ki a véleményét. A szak
mai álláspontok a következő három csoportra oszlottak: 1/ a szkíta állatábrázoló művészet
előázsiai-mezopotámiai eredetű, 2/ a szkíta-szibériai állatstílus közép-ázsiai eredetű, ide értve
Iránt, s végül 3/ a szkíta állatábrázoló művészet a Fekete-tenger vidékén és a Kubán partjainál
született meg, helyi előzmények alapján a görög ötvösművészet erőteljes hatása alatt.450
Mindhárom elmélet alapja az időrend: hol alakult ki a legkorábban ez a sajátságos és eredeti
művészet s mi volt a valódi szellemi tartalma? Ugyanakkor az is alapvető: mekkora volt
449 D.Sz. Rajevszkij 2003, 68.
450 N.A. Onajkó 1976, 66-73. - E.V. Jakovenkó 1976,128-137.
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egykor a szkíta birodalom? Az Altájtól terjedt a Dunáig vagy csak az Uráltól Erdélyig? Volt-e
helyi előzménye például a Káma-vidékén (ananyínói kultúra) avagy kívülről jött népesség ala
kította ki?451 Előzményként kezelendő-e a kimmer ábrázolóművészet ? Mikortól és hogyan
hatott a szkítákra a trákok kultúrája?451452 S valójában milyen nyelvű és fajtájú népek voltak a
szkíták, a szauromaták és a szarmaták?
A hetvenes években a kutatók többsége még a szkíták feltétlen iráni nyelvűsége mellett
tört lándzsát,453 sőt a szakákat igyekeztek elkülöníteni a szkítáktól, elfogadva V.A. Abajev
azon elképzelését, mely szerint a szaka szó iráni nyelven szarvast jelentene.454 Súlyosan esik
a latban, hogy hol éltek egykor azok az állatok, amelyek megjelennek a szkíta állatstílus alko
tásaiban? A párducok, az oroszlánok, a sasok, a tigrisek, rénszarvasok, a dám és jávorszarva
sok, a medvék?

451 V.A. Iljinszkája 1976, 9-29. - V.B. BIek 1976, 30-39. - A.M. Khazanov-A.I. Skurkó 1976, 40-51. - N.A.
Onajkó 1976, 66-73. - A.I. Skurkó 1976, 90-105. - E.V. Jákovenkó 1976, 128-137. - P.D. Liberov 1976,
138-146. -B .A . Sramkó 1976, 194-209.
452 A.I. Meljukova 1976, 106-127.
453 E.E. Kuzmina 1976, 52-66.
454 M.A. Khazanov-A.I. Skurkó 1976, 45.
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293. A minuszinszki medence régészeti kultúrái. 1: Afanaszjevói kultúra, 2: okunyévi k.
3: andronovói kultúra, 4: karaszuki kultúra, 5: késő-karaszuki, 6: erdővel borított területek
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294. Az arzsani 1. kurgán alaprajza és rekonstrukciója
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Sem a Fekete-tenger-vidékén,455
sem a Kubán völgyében, sem Északnyugat-Iránban (Lurisztán), sem a
Kaukázusban (Szamtavró, Ahpata,
Kirovakan), sem transkaukázusi tér
ségben (Ziwiye) nem került elő kife
jezetten szkíta tipusú leletanyag a
Kr.sz. előtti VII. század végénél ko
rábbi időből. Hasonló állatábrázolá
sok garmadája ismert viszont a karaszuki és a tagári kultúra korából az
ie. XII-VII. századból,456 valamint
az Altáj és a Minuszinszki medence
tájáról (Majemir, Ujgarak, Arzsan),
valamint Kazahsztánból (Csilikta) a
VIII. századból.
Az Arzsan 1. kurgán átmérője
több, mint 100 m volt. A kőpakolá
son belül fa gerendákból készített ka
zettás szerkezettel látták el. A közép
pontban helyezkedett el a fő sír ge
rendavázas sírkamrája, benne nyolc
fakoporsóval és lótemetkezés marad
ványaival.
Ezen kívül 70 kazettás
295. A lósírok és a lószerszámok megoszlása az arzsani
1. kurgánban
kamra volt a halom alatt, amelyek
többsége üres volt. A központi síron
kívül 15 emberi és 13 lótemetkezés maradt meg. Összességében több, mint 200 ló maradvá
nyait vették számba. A központi sír ki volt rabolva, csak néhány darabka cobolyprém, színes
gyapjúfoszlányok (táskából, övből, ruhákból) és arany applikációk töredékei jelezték, hogy
egykor az eltemetettek fejedelmi gazdagságúak lehettek. A megmaradt kevés számú lelet kö
zül kiemelhető egy türkizes arany fülbevaló (297. 15), karaszuki típusú bronz tőrök (297.
17-19), hegyes bronz csákány (297. 3), bronz és csont nyílcsúcsok (297. 4-14),
A központi síron kívül lótetemeket találtak a 2, 3, 4, 5, 7, 13, 17, 18, 20, 26, 31, 34, 37 és
68. kamrában. Az arzsáni első kurgánt a C-14-es korhatározás, valamint G. Kossack a Kr. sz.

455 A kiszlovódszki temetőben előkerült gömbös jogart Vinogradov a Kr.sz. előtti VIII. századra keltezte. Vö. It
jinszkaja 1976, 24.
456 Bakay Kornél, Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség. Pomáz, 2004, 74-81.
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296. A szkíta zablapálcák és kőszobrok elterjedési térképe. 1: Matuszov, 2: Akszjutincü, 3: Volkovcü, 4: Popovka, 5: Guljál Górod, 6: Zsabotyin, 7: Zsurovka, 8:Trahtyemirov, 9: Bjelszk, 10: Grusevka, 11: Rüszajkínó, 12: Kelermesz, 13: Nartan, 14: Argistihinili, 15: Tejsebaini, 16: Brill, 17:
Tli, 18: Szamtavró, 19: Kavustepe, 20: Hasanlu, 21: Kaplantu, 22:Csauchugou, 23: Karban. A
sraffozott területek a kőszobrok elterjedösi övezete
előtti IX-VIII. századra keltezte, Grjáznov viszont csak a VIII-VI1. századra. De a dendrokronológia is a korai keltezést erősítette meg. Semmi kétség nem lehet afelől, hogy az un. Arzsan-szint régebbi a majemiri rétegnél és egyidős a tagar-kori Bajnov-szinttel.457
Grjáznov és M.H. Mannaj-Ool első arzsani feltárása (1971-1974) után néhány évtizeddel
napvilágra került azonban az Arzsan 2. számú kurgán világhírűvé vált leletanyaga s bár ez
valamivel fiatalabb, mint az 1.számú nagykurgán, ennek alapján már aligha lehet fenntartani a
szkíta kultúra másodlagos jellegét, és aligha lehet a görög kultúra oldalhajtásának tartani a

457 Csugunov-Parzinger-Nagler id. mű (2003) 118.
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298. Gyűrűs állat bronzból az
arzsani 1. kurgán 2. kamrájából

szkíta-szaka-szarm ata-hún- szi
bériai állatábrázoló művészetet,
sőt a viselet, a fegyverzet, a lószerszámzat sem nevezhető többé
utánzásnak és importált kelléktár
nak.458
A kutatásokat 1995-ben az Abakani Egyetem (V.Sz. Zubkov), a
minuszinszki Tartományi Múze
um (N. Leontyev) és a berlini Né
met Régészeti Intézet (DAI) Eur
ázsia Osztálya (H. Parzinger és A.
Nagler) kezdte meg azzal a céllal,
297. Az arzsani 1. kurgánban megmaradt leletek
hogy kiderítsék a szkíta kultúra
kezdeteit és a szkíta-szibériai állatstílus kialakulását. 1997-ben a szentpétervári filiálétól K.
Csugunov kezdte meg a kutatásokat, majd 1999-től a kutatási programba bekapcsolódott az
Orosz Tudományos Akadémia novoszibirszki Szibériai Régészeti és Néprajzi Intézete is (V.
Mologyin).
Túrán város közelében fekszik az Arzsan 1. és 2. számú kőpakolásos kurgán, mindkettő a
korabeli rablás nyomaival. A rablóaknák tölcsérei a halmok középpontjában tisztán látszottak.

458 A szkítákra vonatkozóan lásd: Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai I. Miskolc 1997., Budapest,
2004.
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Az A rzsán 2.
kurgán átmérője
80 m, magassága
2 m volt. A kővel
körülrakott sírok
töltésföldjében a
halotti toron el
k ö ltö tt állatok
csontjai hevertek.
A
feltárások
2000-ben kezdőd
tek, majd 20012002-ben folyta
tódtak. Gépi erőt
alig vettek igény
be!
A halom déli
felében nem volt
tem etkezés, az
északi felében há
rom sír (1,3. és 4)
hunkori (un. Kókeli kultúrás) volt.
A
2. és az 5. szá
20 m
Mann
H l —
—i
mú temetkezés vi
Frau
—
- Petroglyphen
szont szkítakori
Kind
i
- Stele
volt. A 2. számú
sírt fagerendákból
299. Az Arzsan 2. kurgán alaprajza. A jelkulcs: férfi, nő, gyermek, lovak,
ácsolták össze és
sziklarajzok, kősztélék
kövekkel rakták
körül, de ez jelképes temetkezés volt, a jelek szerint egy lónak a szimbolikus sírja! Megma
radtak a nyereg famaradványai és arany lószerszámdíszek, közte egy griffejes darab és három
halformájú aranylemez. Hasonló halas lószerszámdíszek előfordultak a pazyriki Ak-Alacsa-i
jégbefagyott hercegnő nemez nyeregtakaróján.459 A hal és a ló kapcsolata különlegesen fontos
volt a szkíták számára. A vettersfeldei arany hal is jelképek tömegét mutatja. Egykor gorytuszon lehetett.460
□

-

459 Bakay Kornél id. mű (2004) 84-95.
460 D.V. Redfem, A Techmical Examination of the Scythian Gold Hoard from Vettersfeld/Witaszkowo. Eurasia
Antiqua 6 (2000) 408. 1. kép
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A 2.sírtól délnyugatra 10 m-re ta
lálták meg az 5.számú érintetlen feje
delmi sírt. Az 5 X 4,5 m-es gerenda
vázas sírkamrát kőpakolás fedte. A
sírkamra teteje 3 m mélyen volt. A
felső gerendasor alatt egy erősebb ge
rendákból álló réteg következett. A
sírkamra belső mérete: 3,3 x 3,6 m,
magassága 140 cm volt. A sírkamrát
eredetileg valamiféle szövettel és pi
ros nemezzel vonták be. A padozatot
deszkapadló képezte. A sírkamra ol
dalánál m ellékletek hevertek, két
bronz tükör fekete nemez tokoban. A
sírkamra padozatán baloldalukra for
dítva, térben behajtott lábakkal feküdt
a két halott: egy 40-45 éves férfi és
egy 30-35 éves asszony. A fejük mel
lett bőrtokba helyezett kerek tükrök
feküdtek. A férfi váz nyakában egy
másfél kilós arany nyakperec díszlett,
párduc, kőszáli kecske, teve és más
állatok figuráival díszítve. A belső ol
dalán egy M-alakú tamga látható. A
koponya mögött és alatt négy ló és
egy agancsos szarvas aranylemez fi
gurája feküdt, amelyek bizonyára fej-
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300. Az altaji Ukokban feltárt „hercegnő”
hal-díszítményes lószerszámja

30L A vettersfeldei szkíta leletek halfigurás darabja

dísz ékítményei voltak. A felsőruhái
kat, valószínűleg köpenyeket, 2500 darab kicsi aranyból öntött párduc figurával ékítettek,
amelyek két azonos öntőmintából kerültek ki. A férfi nemez vagy bőr nadrágját, amelyet csiz
mába szorítottak, ezernyi, egy mm átmérőjű, arany gyöngy díszítette. A csizma bőrből vagy
nemezből készült, amelynek gallérjára vastag arany lemezt helyeztek. A férfi jobb csípőjénél
fatokba helyezett vas tőrt és mellette egy vas kést találtak. A kettős tőrkés tokját öntött arany
állatfigurák díszítették. A sírkamra északi sarkában volt még nyíltegez, négy darab három
szárnyú vas nyílheggyel, arany és ezüst inkrusztációval díszítve a vas nyílcsúcsok, a nyíl
vesszők pedig vörösre és feketére voltak befestve. A halpikkelymintás arany lemezekkel díszí
tett íjtegezt valószínűleg bőrrel vonták be, a fa részek pedig festettek voltak (goritusz). Az íj
maradványai is előkerültek, a goritusz hátulján lévő tokba volt bedugva, a tegezfiiggesztő szijazatot is arany díszek borították.Volt még a férfi mellett egy 40 cm hosszú, aranylemezekkel
fedett lovagló korbács és egy fa nyelvű vas harci csákány.
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302. Az arzsani 2. kurgán érintetlen páros temetkezése
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A férfi jobbján nyugvó asszony fejdíszét is, amiként a férjéét, négy aranylemezből készí
tett lemez ékítette: három ló- és egy párduc-figura. Mellette egy 35 és egy 30 cm hosszúságú
arany hajtü, szarvas és madárfigurákkal díszítve. Arany lemezek is voltak a fejdíszen. Az aszszony felsőtestét is arany párduc-figurákkal telerakott köpeny fedte, csakhogy amíg a férfiét
öntötték, az asszonyét préselték! A mellkasán számtalan gyöngy hevert gránitból malachitból,
türkizből, aranyból, karneolból és üvegből. Volt zománcdíszes arany fülbevalója is.
Az asszony nadrágja nem maradt meg. A térde fölött számtalan apró gyöngyöcske, talán a
ruha szegélye lehetett. A lábfejeknél további számos arany gyöngy, két granulált arany szalag,
cseppalakú zománc-rekesz hevert s mindez arra mutat, hogy a hölgy félcipőt viselt. A holt
testjobb oldalán gyűrűs markolatú vas kés mellett egy övre akasztott miniatűr arany üstöcske
függött. A sírkamra nyugati sarkában feküdt három borostyán gyöngy, egy művészien meg
munkált díszes fogantyús fatál, fafogakkal ellátott arany fésű, egy kő füstölő csésze, egy bőrtasakba rejtett bronz edényke és odébb, egy halomba rakott növényi maradvány: vadkörte,
sárgarépa, mandula, amelyek ezen a tájon nem honosak ! Ugyanitt került elő az asszony arany
melldísze (pektoral). A sírkamra falára voltak felfüggesztve bőrzsákokban élelmiszerek. Az 5.
sírban talált mellékletek száma, az igen apró gyöngyöcskéken kívül, 9300 db, amelyből 5700
aranyból készült! Jelenleg ez a leggazdagabb szkíta sír Eurázsiában!
2002-ben az 5. sír kamráján kívül találtak még két bronz üstöt, majd feltártak további sír
helyeket. A 9. és 10. üres sír gödreihez vezető rablóaknák előkerültek, de maguk a sírok un.
látszatsírok voltak, nyilván azért, hogy megtévesszék a sírrablókat.
A kurgán halmát körülvevő kőgyürű déli szélén feküdt két harcos sír (24. és 26.sír), tőlük
északra egy áldozati máglya kő keretelése, odébb egy szarvasos kő. Szkítakori sír volt még a
7., 8., 11., 12., 13., 14., 16., 20., 22., és 25. sír, amelyek - a 16. lósír kivételével - kőládasírok
voltak. Az eltemetett nők és férfiak enyhén zsugorítva a baloldalukon feküdtek. A 7., 12.,
13/A 13/B és 22. sírban 16^15 éves nők, míg a 8., 14., 20., 24., 25. és 26. sírban 20-50 közötti
férfiak nyugodtak. Világosan látható, hogy a kurgán délnyugat-északkeleti főtengelyéhez ké
pest a nyugati oldalra kerültek a nők és - túlnyomórészt - a keletire a férfiak. A 13/B. női sír
ban a koponyát elválasztották a törzstől és egy kőlapra helyezték. Az eltemetettnek prémes
kabátja volt, a mellkasán 170 gyönggyel, de volt kése, bronz tűje (ár?), amely egy hematit-darabbal együtt bőr tarsolyban volt. Ugyancsak bőrtokban tartotta a kerek bronz tükröt. E mel
lett hevert egy fa fésű. Az elhúnytnak különböző színű fonalakból font övére volt felakasztva
egy fatál.
A 13. hármas női sírban az asszonyokon nemez és prémes kabát volt, a 13/A halott alatt
pedig egy színes szőnyeg feküdt. A 13/A jelzetű sír 1.számú halottjának a mellkasán 100
üveg, paszta és nyírfakéreg gyöngy díszlett, de volt még mellette kés, bronz ár, bronz tű,
bronz tükör, fa fésű. Mindezeket bőr tokban vagy táskában helyezték el. A 2.számú halott
gyöngysora 700 darabból állt s neki is volt bronz tükre, fa fésűje, bronz árja. A fején arany
párducokkal díszített, piros nemez sapka (főkötő) volt, fülében arany függők lógtak.
A 20. kőláda sír is kettős temetkezést tartalmazott. Mindkét férfi zsugorított testtartású volt
és a bal oldalukon feküdtek. A kőláda sír dny-i oldalán fekvő 1. sz. férfi mellett volt bronz
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304/a. Szkíta kantárzatok Russzkaja Trosztjankáról és Durovkáról
harci csákány, bőr tegezben néhány bronz nyílcsúcs, nyílvessző-darabok, íj fa és csont szerel
vényei, íj- és nyílvessző-tartó gorituszban. A bronz véretekkel ellátott íjtartó-fuggesztőszíj ha
sonló volt az 5. számú fejedelmi sír arany veretes függesztő szíjához. A goritusz mellett volt
még egy, lólábat mintázó, szarvból faragott fogójú, kerek fa csésze szétporladt maradványa.
Férfi létére arany fülbevalót viselt. A 2. sz. férfi váz koponyája mellett csak két fa csésze volt,
a medencénél pedig két bronz kés.
A kurgán délkeleti negyedének közepén tárták fel a nagyméretű (8 x 3 m) 16-os számú ló
sírt, amely 14 ló tetemét tartalmazta. Ez a lósír későbbi, mint az emberi temetkezések, mert a
kurgán kőpakolását átvágták vele. Ám az a tény, hogy a kurgán halmát gondosan helyreállítot
ták, egyértelműen arra mutat, hogy rituális áldozatot mutattak be a korábban eltemetett halot
tak emlékére. A lovak feje egyformán nyugat felé nézett. A lószerszám díszítményei zömmel
bronzból készültek, de voltak arany lemezek is.
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Nagyon fontos kiemelni, hogy az Arzsan 2.
kurgán sírjai között 15 db figurálisán díszített
kőlap (sziklarajzok) került elő, amelyek biztosan
koraszkíta-koriak !
Az Arzsan 2. kurgánt Kr.sz. előtti 619-608
közé keltezték, tehát ez a fejedelmi temetkezés
fiatalabb, mint a IX-VI1I. századi Arzsan 1. kur
gán, ám a kettő közötti szoros kapcsolat vitatha
tatlanná teszi, hogy a korai kifejlett szkíta kultú
ra kialakulása itt megelőzi mind a Fekete-tenger
melléki görög gyarmatvárosok létrejöttét, mind
az előázsiai rokon emlékek korát, tehát eredeti
kultúráról, eredeti művészetről van szó.461 Az

306. A bereli 11. kurgán férfi és női halottja
4Í>1 K V. Csugunov-H. Parzinger-A. Nagler, Der skythische Fürstengrab von Arzan 2 in Tuva. Eurasia Antiqua 9
(2003) 158: Deutlich ist jedoch schon jetzt...... das macht diese Objekte besonders interessant - keinerlei Ein
flüsse aus anderen Kulturbereichen aufweisen, sondern in der Tat als lokale Erzeugnisse der überdies frühskythischen Zeit in Tuva gelten dürfen.

204

ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI III.

.

307. A bereli 11.
kurgán leletei

308. A bereli 11. kurgán rekonstrukciója
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309. A bereli 11. kurgán rekonstrukciója
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310. Fábólfaragott, aranyozott zablapálcák
a bereit 11. kurgánból

311. Lószerszámdíszek a bereli
11. kurgánból
un. Szagli Bazsi-kultúra (Kr.sz. előtti VI-V. század) előzményének tekinthető az Arzsan-i
„Királyok völgye”. Az 5. számú fejedelmi sír férfi nyakperecének nincs pontos párhuzama,
mert az arzsani példány egy darabban készült, nincs kapcsoló-szerkezete. Legközelebb áll
hozzá a szibériai aranyak gyűjteményében lévő egyik csavart testű, zárt arany nyakperec. A
fejedelmi sír női pektoráljához hasonlót tárt fel Csugunov az Ob folyó mellett Bolsaja Recska-n.
Az újabb régészeti feltárások közül kiemelkedik még a világhírűvé vált, Ukok fennsíkon
megtalált „pazyriki hercegnő” sírja,462 valamint az ettől 70-80 km-re fekvő, nyugat-altáji Be
rel falu térségében kiásott halomsírok sora. Ez utóbbi terület is 1100 m magasan fekszik s a
Buhtarma és a Szohatuska folyók völgyében, négy csoportban 31 kurgán sorakozik. 1998 és
2001 között öt halomsírt tártak fel, Zajnolla Szamasev vezetésével.463 A kurgánok szerkezete
egységes: a hatalmas mennyiségű követ hordtak össze a gerendavázas sír fölé, mégpedig kis
méretű, közepes méretű és nagyméretű kövekből, valamint görgeteg kövekből. Mind az öt
kurgánt kirabolták. A 18. halom gerendákból összerótt sírkamrája 3,2 x 3,9 m volt, mélysége
462 Bakay Kornél id.mű (2004) 91 - 95.
463 Z.Szamasev-G.Bazarbajeva-G.Zsumabekova-Sz.Szungataj 2000. - A.P. Gorbunov-Z.Sz. Szamasev-E.V. Széverszkij 2000. - Z.Sz. Szamasev-G.A. Bazarbájeva-G.Sz. Zsumabekova, Die „goldhütenden Greife” des Herodot und die archäologische Kultur der frühen Nomaden im kazachischen Altai. Skythenzeitliche Kurgane von
Berel und Tar Asu. Eurasia Antiqua 8 (2002) 237-276. - Bakay Kornél id. mű (2004) 95-97.
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3,9 m. A sírkamra alján három ló váza maradt meg, valamint egy díszített cserépedény, arany
drót és lemez-darabok, egy csont nyílhegy és vas zabla maradványa volt az összes fellelhető
melléklet. A leletek andronovói és karaszuki jellegzetességeket mutattak, de szálak vezetnek
az Ob-vidéki Szargatka-kultúra és a szibériai Tastyk-kultúra felé is. Kora a Kr.sz. előtti IV—III.
század. A legjelentősebb temetkezést a l l . számú 2,5 m magas kurgán tartalmazta, amelynek
sírgödre 4,9 x 4 m-es volt. A sírgödröt fenyőgerendákkal fedték le. A sírgödör déli felében állt
a gerendavázas sírkamra, amelyet vastag szilfa deszkákkal fedtek be és megíiistölt teafacser
jékkel szórtak be. A sírkamra feneke 5 m mélységben volt. A sírkamra deszkafalát eredetileg
selyemmel és nemezzel vonták be. A déli oldalon, egy kőlapokból kialakított magaslaton állt a
fenyőfatörzsből kivájt koporsó. A koporsóban egy 30-40 éves férfi és egy kicsivel idősebb nő
csontváza feküdt fejjel kelet felé. A genetikai vizsgálatok szerint nem férj-feleség bebalzsa
mozott holtteste feküdt a koporsóban, hanem fivér-nővér közös sírja volt ez. Europidok voltak
mindketten, enyhe mongoloid vonásokkal. A férfinek két varkocsa volt, de parókaként viselte,
tehát valójában kopasz volt. A koporsót bronz madárfigurák díszítették. A koporsó mellett két
vörös színű füles cserépkorsó állt, de megtalálták egy fa tál és egy asztalka maradványait is. A

313. A hegyikecske maszkos ló a bereli 11.
kurgánból

312. A bereli 11. kurgánból hegyikecske
szarvak a lovak maszkjáról

rablóaknában egy fa ásóra bukkantak. A ko
porsó mellett helyeztek el, két rétegben, 13 hegyes csákánnyal homlokon vert - felszerszám ozott lovat. Az alsó rétegben hét ló
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314. Szkíta párnanyereg Pazyrikból

316. Az altaji Ukok-i szkíta „hercegnő”
lovának szerszámzata
teteme volt, majd vastag szilfa és teafa-cserje
réteg után következett újabb hat ló. A vörhe315. Szkíta párnanyereg felülnézetben
nyes (rőt) színű lovak feje kelet felé nézett,
valamennyi a hasán feküdt, aláhajtott lábak
kal s valamennyi fel volt szerszámozva. A vaskarikás zablák zablapálcáit fából faragták ki és
arany, valamint ón fóliával vonták be. A lószerszám-díszek (csüngök, szíjelosztók, csatok) is
fából faragott remekművek, ugyancsak aranyflistlemez és ón bevonattal. A 13 ló közül négy
bőrmaszkot viselt, amelyre eredeti méretű hegyikecske szarvakat illesztettek. A lovak nyergei
szőrrel és fűvel kitömött párnák voltak, piros nyeregtakarókkal. Az altáji szkíták vezéreinek
vagy előkelő katonai rétegéhez tartozóinak temetkezéseiben általános a lóáldozat. Pazyrikban
a IV. sírban 14 ló volt, az I. sírban 10, Tujekta 1. és 2.-ben 8-8, Basadár 2.-ben 14, az AkAlahi „hercegnő” sírjában 6 + 3, Kuturguntaszban 10 ló volt eltemetve. A bereli 11. kurgánban feláldozott lovak marmagassága 144-152 cm volt, tehát magas termetű paripák voltak,
életkoruk 13-19 év között ingadozott. A bereli 18. kurgánban feltárt lovak kora 10-12 év volt.
Ez a sír a C-14-es vizsgálatok szerint Kr.sz. előtti 360-290 közötti időre keltezhető. Al l .
kurgán kora is a IV. század.
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Számunkra most az a legfontosabb, hogy a tudományos kutatás régészeti módszereivel
dolgozva, felvázoljuk azt a lehetséges történeti folyamatot, amelynek során a szkítának neve
zett népek megközelítően háromezer évvel ezelőtt kialakultak, majd elterjedtek Eurázsia je
lentős térségeiben. Ez a népesség nem lehetett sem genetikailag, sem nyelvileg, sem küllemé
ben teljesen azonos, mégis magát a szkíta kultúrát egységesnek tekinthetjük.

317. A Volga deltájánál található kurgánok 75%-a a gödörsíros és a katakombás
kultúrához tartozik
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Ez a szkíta kultúra nem lehetett az indoeurópai (árja) népek sajátja, a szkíta nyelv nem le
hetett indoiráni nyelv, mivel mind a szellemi, mind az anyagi emlékek a klasszikus keleti lo
vas népek hagyatékával egyeznek meg. A keleti lovas íjász népekhez pedig soha sem tartoztak
germán, szláv vagy latin népcsoportok.464 A szkítának (szaka, masszagéta, daha) nevezett né
peken kívül lovas íjász népek voltak a szarmaták, a hunok, a pártusok, a kusánok, a türkök, az
avarok, a mongolok, a magyarok, a besenyők és a kunok.
Meg kell kísérelnünk tehát bebizonyítani (vagy legalább: valószínűsíteni), hogy Eurázsia
azon térségeiben, amely lényegében a Bécsi-medencétől Kínáig tart, több ezer évvel ezelőtt
döntően nem indoeurópai népek elődei él
tek, jóllehet Nyugat-, Közép- és KeletEurópában az indoeurópaiak is őshonosak
voltak, hanem egy dél felől, több hullám
ban felvándorolt, jelentős lélekszámú, ra
gozó nyelvű ősnép vette birtokába a dél
oroszországi térséget, az Urál vidékét, Szi
bériát, Közép- és Belső-Ázsiát, valamint a
mai ÉNy-Kínát. E népességet „ősugor
vagy őshungár népességnek”465 neveztem
el, amely megjelölés természetesen semmi
féle rokonértelmüséget nem jelent a finn
ugor megnevezéssel, pusztán azt kívánom
kifejezni vele és általa, hogy a magyarság
gyökereit is ebben a kultúrkörben lehet ke
resni és megtalálni.
Eurázsia benépesülésétől kezdve, jelen
ismereteink birtokában, nehéz elfogadható
vázlatot készíteni, azt mégis valószínűsíte
ni lehet, hogy a jégkorszakok után a rén
szarvasvadász ősugorok északnyugat, dél
nyugat, dél, délkelet és kelet felé szétván
doroltak,466 majd a helyben maradt né
pességhez, amelynek jelentős központjai
464 Nagyon jellemző Jordanes Getica c. művének új kiadása: Iordanes, Getica. A gótok eredete és tettei. Közreadja:
Kiss Magdolna. Budapest, 2004. Kiss Magdolna és munkatársai a magyarázó jegyzetekben csaknem minden
történeti közhelyet felsorakoztatnak, de nem teszik világossá, hogy a gótok nem voltak szkíták, bármennyire is
igyekezett Jordanes ezt a látszatot kelteni. Több komoly fordítási probléma terheli a kötetet (pl. a Var elneve
zés!), ugyanakkor érdeme a hunugur népnév helyes értelmezése !
465 Jordanes, Getca V. 37.
466 Szabó István Mihály, Vezérfonal a magyar és az uráli népek őstörténetének áttekintésére. In: Tizenhetedik Ma
gyar Őstörténeti találkozó és Tizenegyedik magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Budapest-Zürich,
2004, 89-91.
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alakultak ki az Aral-tó vidékén (Kelteminár, Dzsambaszkala, Dzsejtun), a
Don vidékén, az Altajban (Afanaszjevó), a Kr.sz. előtti IV—111. évezred
től dél felől, elsősorban a Kaukázu
son keresztül, igen jelentős népcso
portok érkeztek, akik gödörsírokban,
zsugorított testtartásban temették el a
halottaikat s a sírok fölé halmokat
(kurgánokat) emeltek. Mind a kurgánépítés, mind a zsugorított test
helyzet korábban ismeretlen volt ezen
a tájon! A gödörsírosok népe érintke
319. Későbronzkori kőpakolásos kurgán
zett az ősindoeurópai csoportokkal is,
Kazahsztánban
majd északkelet és kelet felé haladva
birtokába vette a Don-Volga-Urál térségét (Voloszovó, Balanovó, Abasevó), illetve átkelve az
Urál hegységen Nyugat és Dél-Szibériát (Andronovó).
Az andronovói kultúrát javarészt ősugor-őshungár kultúrának tarthatjuk467 (vö. Szintastal), amely lassan összeolvadt a minuszinszki medence, döntően europid, kisebb részben mon
goloid, lakosságával (Okunyév, Kárászuk), majd megteremtője lett a tagári-tastyki-pazyriki
un. altáji szkítahún kultúrának,
am elyben je le n
kellett legyen az
ősugor/őshungár/ősmagyar és az
őstörök népesség
is. A Kr. sz. előtti
első évezredben
vált intenzívebbé
az iráni nyelvű né
pekkel való köl 
csönös kapcsolat,
de egyre je le n tő 
sebb a kínai hatás
0

Je n

320. Medve- és lófigurás amulettek a Tastyk-kultúrából
467 Fodor István, Verecke híres útján... Magyar História. Budapest, 1975, 95.
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is. A kínaiakra hatott a szejma-turbinói és a
karaszuki kultúra, ugyanakkor az europid
fehérbőrű és kékszemü din-linek élesen el
ütöttek a kínaiaktól.468 Mindazok a sajá
tosságok, amelyek majd az altaji-szibériai
szkíta-hún világot jellem zik, elemeiben
megtalálhatók a Tagár-kultúrában: kőpakolásos kurgánok, gerendavázas sírkamrában
zsugorított helyzetű halottak. A Tastyk-korban tovább szaporodnak szkíta jellegzetes
ségek, így a holttestek balzsamozása, mumifikálása, a halotti maszkok készítése, ha
lotti bábúk és miniatűr tárgyak sírba helye
zése, a fa tárgyak uralkodó jellege,469 a halotthamvasztás azonban új jelenség, ez a
temetési mód eredendően sem a szkítákra,
sem a hunokra nem volt jellemző! Az állat
áldozatok azonban jellemzőek. Nem ritka
az 50-85 tehén, a 15-18 juh vagy a 17 ló
sírba helyezése.
Korábban általánosan elfogadott volt,
hogy az „iráni nyelvű” szkíták lényegesen
321. Hamvasztásos sírok az imenykovói kultúra
területéről
különböztek a „török nyelvű” hunoktól. Az
elmúlt évtizedekben azonban nemcsak az
vált bizonyítottá, hogy az ázsiai hunok és az európai húnok egyazon népesség,470 hanem az is,
hogy a szkíta-kori népesség részének kell tekinteni a húnokat is, sőt a türkök őseit is.
A magyar őstörténet szempontjából két alapkérdést kellene megválaszolni. Az egyik: ős
eleink tagjai voltak-e a szkíta-hún kultúrkörnek? A másik: milyen etnikai elnevezésű népesség
hagyatékát tekinthetjük - közvetve - ősugor/őshungár/ősmagyar hagyatéknak?
Mindkét kérdés nagyon bonyolult és igen nehezen adható régészetileg egyértelmű válasz
rájuk. Mégpedig azért, mert a régészet önmagában valójában nem képes másra, mint a jelen
ségek, objektumok, rítusok, tárgyak, viseletek, készítési technikák összevetésére, összeha
sonlítására. Rokonságot, pusztán régészeti módszerekkel, csak abban az esetben merünk
468 M. Wagner-H. Parzinger, Bemerkungen zur inneren Gliederung der spätbronzezeitlichen Kultur Oberes Xiajiadian und deren Bedeutung für die südsiberische Kulturentwicklung. Eurasia Antiqua 4 (1998) 37-72.
469 L.R. Küzlaszov 1955, 199-243.
470 Bakay Koméi, A húnokról - magyar szemmel. In: Szász Béla, A hunok története. Attila nagykirály. Budapest
1994, VII skk. Elszomorító, hogy még mindig milyen erős a kirekesztéses tudománykodás. Felhasználják és
idézik Szász Béla hűn könyvét, ám azt, aki a teljes jegyzet, irodalom és forrásanyagot, valamint a bevezető ta
nulmányt írta, nem idézik! Vő. Kiss Magdolna, Iordanes, Getica. Budapest 2004, 270.
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322/a. Hérodotosz népnevei alapján készített térképek. Kr. sz. előtti VIII-VII. században a szkíták
nyugat felé törnek. A VII-VI. században a masszagéták, az isszedonok, az argippeusok, a jürkák.a
thüsszagéták, a budinok, a szarmaták, a feketköpenyesek, az androfágok, a földműves szkíták, a ki
rályi szkíták, a neurok és az agatürszok elhelyezkedése
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322/b. A Kr.sz. előtti V-IV. században a masszagéták, a szirmútok, a szauromaták, a szarmaták
és a szkíták elhelyezkedése. A IV-III. században ugyanezek és a geták, valamint a meótisziek.
A III—II. században a germán szkírek és basztarnák betörése
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323. Lovak és kétkerekű kocsi ábrázolása Jelangasból
megállapítani, ha a temetkezési mód azonos, ha a viselet vagy a fegyverzet egyforma, ha a ké
szítési technika ugyanolyan. Ilyen azonosságok pedig csakis egy adott térségen és időkereten
belül lehetségesek. A tér és idő faktor természetes igen tág is lehet, ám megbízhatóan nemigen
lehet eldönteni, hogy azonos tárgytipusok, díszítési módok, technikák, épület- és sírformák,
ugyanazon embercsoportok vándorlása, áttelepülése következtében jöttek-e létre avagy
kereskedelmi vagy egyéb kapcsolatok révén terjedtek el?
Szükséges tehát felhasználnunk az írott forrásokat, az embertan eredményeit, a legkorsze
rűbb természettudományos vizsgálatok egyre bővülő adatait, valamint a szellemi tartalmat
megjelenítő kutatások legkülönbözőbb fajtáit és nem utolsósorban a nyelvtudomány megálla
pításait. Enélkül csak leletmentő kézművesség a régészeti feltárás.
Az eddigi vizsgálódásunk arra az eredményre vezetett, hogy a Kr.sz. előtti IX—III. századi
szkíta kultúra előzményei, időben visszafelé haladva, a fémkorokig követhetők, vagyis a III.
évezred második felétől all . évezred végéig. A közép- és belső-ázsiai, a délszibériai, az Urálvidéki, a kubáni, a Fekete-tenger-melléki, az ukrajnai, az aldunai, a Kárpát-medencei szkíta
kori emlékanyag hordozóiban nem indokolt indoeurópai népeket látnunk, hanem helyénva
lóbb feltételeznünk egy ragozó nyelvű ősugor-őshungár471 etnikumot, amely a III. évezered
derekán-végén, klimatikus változások és egyéb okok miatt Elő-Ázsia, a Dél-Kaukázus, illetve
a Folyamköz térségéből vándorolt észak-északkelet felé, részben a Kaukázuson, részben
Közép-Ázsián keresztül. Ez a jelentős lélekszámú népesség zsugorított testhelyzetben, csont
vázasán temette el a halottak, gerenda-deszka szerkezetű sírkamrát épített, a sír fölé földből,
kőből halmot (kurgánt) emelt. Használta a kocsit, földműves és állattartó volt, kiemelten hasz
nálta a lovat, a szarvasmarhát, a juhot és a kecskét, mestere volt a fémművességnek, meghatá
rozó szertartási edénye volt az üst, fontos kelléke volt a fém tükör, egy eredeti és magában ál
ló művészetet hozott létre, erős közösségekben, de differenciált társadalmi rendben élt, ennek
folytán jelentős katonai erőt képviselt.

471 A m i h u n g a r-h u n g a ru s e ln e v e z é s ü n k n e k a z o n o g u r n é p n é v b ő l v a ló e r e d e z te té s e te lje s m é rté k b e n fe lü lv iz s g á la t
ra sz o ru l!
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Ezek az etnikai csoportok népesítették be a térséget, nem pedig a kis lélekszámú un. finnu
gor közösségek, amelyeket megkíséreltek az írott források adataival (Hérodotosz, Jordanes)
azonosítani, ezek a törekvések azonban mind sikertelenek voltak, mert sem az isszedónokat,
sem az arimaszpokat, sem a hüperboreusokat, sem az androfágokat, sem a fekete köpenyese
ket,4^ sem a budinokat, sem az argippeusokat nem lehet un. finnugor népekhez kötni.4?3

472 S z .E . R a s s a g y in , D ie M e la n c h h la in e r. E u ra s ia A n tiq u a 3 (1 9 9 7 ) 5 0 7 - 5 1 2 . A la p ta la n a J u h n o v k u ltú rá v a l a z o 
n o síta n i!
4 7 3 K iim a L á s z ló id. m ű ( 1 9 9 9 ) 1 2 - 1 8 . - V ö . B a k a y K o rn é l id. m ű ( 2 0 0 4 ) 8 1 - 8 3 .
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327. Felnyergelt lovak Oglaktiból
A Kr. sz. előtti II. évezred végén és az I. évezred elején, a kedvezőtlen éghajlati változások
miatt, a szibériai térségből délebbre, illetve délkeletebbre, az Altaj, a Tien-Sán, Dél-Mongólia,
s az Ordosz vidékére települt a lakosság nagy része
s a hegyi legelők kihasználása érdekében áttért a ri
deg nagyállattartásra.
A Kubán-vidéki, a déloroszországi és a VolgaUrál-i térség lakossága részben önállóan fejlődött,
részben szoros kapcsolatban maradt a keletebbre
lakó rokon népekkel, valamint egyre intenzívebb
kapcsolatokat épített ki az indoeurópaiakkal a II.
évezredben. Amíg Belső- és Közép-Ázsiában, vala
mint az Ordosz vidékén a szkíta-szaka-hún etniku
mok váltak uralkodóvá, a kínai kultúrával való ál
landó kölcsönhatásban, az líráitól nyugatra a kimmer-európai szkíta-szauromata-szarmata népeké
lett a vezető szerep, a Kr.sz. előtti VII. századtól
erőteljes görög hatásokkal.
Kína északnyugati része, a mai Belső-Mongólia
328. Réz üst a Kr. sz. előtti II. századból
és a Sárga folyónál (Hoang-he) az Ordosz vidéke a
az Aral-tó mellől
Kr. sz. előtti II. évezred második felétől rendkívül
fontos szerepet játszott a szkíta-hűn népek életében. A zhoujiadi (ejtsd: dzsoucjádi) temetőben
feltárt 54 sír a Csou-dinasztia (XI-VIII. század) idejéből való,474 pontosabban a 900 körüli
évekből. A halottak fakoporsóban feküdtek, a férfiak övét bronz övdíszek ékesítették, az
474 A c s á s z á rk o r e lő tt h á ro m d in a s z tia u ra lk o d o tt: a m itik u s H s z ia (X ia ), a S a n g ( S h a n g ) (X V I., X I. s z á z a d ) é s a
C so u (Z h o u ) ( X I - V . s z á z a d ). V ö . Á z s ia i k u ltú rá k . - S z e rk . S te fá n y Ju d it. B u d a p e s t 1997, 6 2 - 6 3 . - A T a v a s z i
é s Ő s z i k o r s z a k d in a s z tiá in a k id e je : K r.sz . e lő tti 7 7 0 - 4 7 6 , a H a d a k o z ó F e je d e le m s é g e k k o r a p e d ig 4 7 6 - 2 2 1 .
E z t k ö v e ti a H a n - d in a s z tia K r.s z . e lő tti 2 0 6 - K r.s z u tá n i 2 2 0 -ig . V ö . D . S c h w a rz , D ie G ro s s e M a u e r C h in a s .
W e in g a rte n 2 0 0 1 , 2 0 7 - 2 0 9 . A k ín a i n e v e k á tír á s á r a v o n a tk o z ó a n lá s d : Ó k o ri k e le ti tö r té n e ti c h re s to m a th ia .
S z e r k e s z te tte : H a r m a tta J á n o s . B u d a p e s t, 2 0 0 3 , 4 2 2 - 4 3 0 . - A J o u r n e y in to C h i n a ’s A n tiq u ity I. P e k in g ,
M o rn in g G lo ry P u b l. 19 9 7 , 2 7 1 . - II. 3 0 0 - 3 0 3 .
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329. Hérodotosz népnevei az arimaszpok és az aranyat őrző griffek földje (satírozott rész: b).

330. Az Ordosz vidéke Kínában
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asszonyok nyakában gyöngysorok, sírjaikban kagylódíszek, tűk, or
sógombok voltak. A nyílhegyek, a török, a harci fokosok azonban
délszibériai sztyeppéi típusok, tehát a szkíta-hún állatstílus már léte
zett a Kr.sz. előtti X. százában,475476sőt a VI-V. század után a Jenyi
szej vidéke és a minuszinszki medence hűn fennhatóság alá került.
Ez lehet a magyarázata az ordoszi bronzok és a minuszinszki övle
mezek nagyfokú hasonlóságának, ugyanakkor a Tagar-kori állat
stílus különbözőségének. A belső-mongólai állatábrázolások (bika,
vadteve, ló, nagyragadozók) az Ordosz vidékén honosak, nem pedig
a minuszinszki medencében.476
331. Hérodotosz

332. Csüngök és egyéb díszítmények. 1: Tatár
föld, 2: Írnek, 3: Zujevó, 4: Csilikta, 5: Rjolka,
6-7: Újgarak, 8: Taszmola, 9: Majemir,
10: Pavlodár, 11: Pjanobor, 12: Tamda
(Pámir), 13: Jerzovka, 14: Szagli Bazsi (Tuva)

333. A szkíta-hun állatstílus jellegzetes formái.
1: Arzsan, 2: Ak Besim, 3: Visnyevka, 4: Újbat
csaa-tász, 5: Kuráj, 6: Uzuntál, 7: Ivolgai
erődített telep, 8: Berezovka, 9: Tujekta,
10—11: Jüsztüd és Ulandrik, 12: Bijszk

475 Y a n g H u - G u Z h ijie , D a s G rä b e rfe l Z h o u jia d i im B a n n e r A o h a n A u to n o m e R e g io n I n n e re M o n g o le i, C h in a .
E u ra s ia A n tiq u a 4 (1 9 9 8 ) 1 9 - 3 5 .
476 M .A . D e v le t 1 9 7 6 , 2 1 9 - 2 2 7 .
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335. A budonggoui temető М3, sírja
Belső Mongóliában Budongouban (ejtsd:
Putungkou477) 1980-ban tártak fel nyolc sírt.
Ezek a temetkezések aknasírok voltak, kurgánok nélkül, tájolásuk észak-dél. Az Ml jelze
tű kettős sírban egy férfi és egy nő csontváza
feküdt a 2,7 x 1,45 m-es sírgödörben. A férfi koponyája felett egy cserépedény mellett egy ló
koponya, az asszony feje felett egy szarvasmarha és egy juh koponyája hevert. A lófej állkap
csában benne volt a vas zabla, a férfi bőrövét vas csat fogta össze, amelyre vas karikán a vas
kése volt felfüggesztve. A női váz derekánál vas övdísz, a koponyája mellett csont hajtű volt.
Az М3, jelzetű férfi sírban gyűrűs markolatú szkíta típusú vas kard, fa hüvelyben, bőrövén
vas lemezből készített veretek voltak, a bal kézfejnél vas kés, reflexíj csontlemezei és 5 db vas
nyílhegy feküdt. Az М3, és az M4. számú sírban egy-egy darab vas nyílcsúcs volt.
477 B r ie f r e p o rt o n a r ra n g e m e n t o f X io n g n u g ra v e in B u d o n g g o u . In: O rd o sz i típ u s ú b r o n z tá rg y a k . (K ín a i n y e lv e n )
P e k in g 19 8 6 , 3 9 4 ^ 1 0 2 . (A to v á b b ia k b a n : O rd o s z 1 9 8 6 .) S z e rz ő k : T . G u a n g jin , G . S u x in é s B . Z h u . E h e ly e n is
m egköszönöm
to tta .

Csornai Katalinnak

ö n z e tle n é s o d a d ó s e g íts é g é t, a k i a k ín a i s z ö v e g e k e t s z á m o m ra le fo rd í
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337. A budonggoui temető leletei
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338. Cserépedények a budonggoui temetőből
(336/5,7,8.) A temetőrész további mellékletei közül kiemelkedik egy három lábú vas üst
(336/1), egy lapos talpú, több helyen átlyukasztott köpenyű üst (336/3) és két laposfenekü,
félkör alakú füllel felszerelt üst (336/2,4). Volt még a mellékletek között csikózabla (337/4),
vaslemezből készített faléra (337/5), bronz tükör, bronz övdíszek (337/6-7), csont kanál
(337/9) és korongolt szürke és barna cserépedények, amelyek közeli rokonai a noin-ulai hún
sírokban talált kerámiáknak.478
A Sárga folyótól délre, Dzsungáriában, a Huszetáj folyó mellett 1150 m magasságban
1979-ben találtak rá egy ázsiai hún (xiongnu) temető három sírjára. A lelőhely neve: Xigoupan (ejtsd: Hszikoupan).479 A ma kietlen, sivatagos táj hajdanában termékeny vidék volt.
Az X i-M l. sír erősen sérült aknasír volt, É-D-i tájolásban, néhány vas tárggyal, így rúd
vasalásokkal (337/2), egy korsó fülével, a Xi-M2. számú sír azonban jó állapotban maradt
fenn.
Az ugyancsak E-D-i tájolású М2, sírgödörben a felnőtt férfi koponyájának bal oldalán ló
és juh koponyák hevertek, ezek közelében négy bronz szarvas, nagy fülekkel, kerek szemmel,
gyűrűs agancsuk a farkukig ér, magasság 72 mm, hosszúság 73 mm. Ezek mellett volt kettő
bronz nyílhegy, odébb hét db ezüst tigrisfej (340), amelyeknek elülső oldala öntött, a hátolda
lukra négyzetes füleket forrasztottak, amelyekben bőrszalagot találtak az ásatók. A hátlapokra
kínai feliratokat véstek bele: „sao-fu két liang 14 si”, „sze-kung két Hang 10 si”, etc. Ezek kí
nai súlymértékek. Itt volt egy bronz darufej, melynek hossza 18 cm. Az állkapocs alatt, a
478 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai I. Miskolc 1997 (Budapest 2004), 141-141.
479 Tian Guangjin-Guo Suxin, A xigoupani xiongnu sírral kapcsolatos kérdések, (kínaiul) Wenwu 7 (1980). - Ordosz 1986, 351-371. Fordította: Csornai Katalin.
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339. A xigoupani temető leletei
nyaknál 142 cm hosszú, hengeres, a végein elkeskenyedő arany nyakék, amelynek súlya
502,5 gr. A csecsnyúlványnál arany drótból készített fülbevalók, türkizes csüngővei, súlyuk
17,3 gr. Bal felől egy sérült, nyél nélküli bronz tükör darabja, amelynek hátoldalánál került
elő egy kerek arany lemezből kivágott, hatalmas spirálisos agancsú, füles szarvas-griff
(341/1), a peremvonalban apró lyukakkal. Odébb egy kerek, szarvas figurával díszített arany
lemez, a jobb alkar mellett vékony, préselt arany lemezekkel (15 db) bevont fa hüvelyben tar
tott, keskeny pengéjű vas kard 51 cm-es pengetöredéke (342/a). A kardhüvelyt díszítő lemezk
közül 7 db egymással szembe forduló vadállat-párt mutat (342), egy darab, szimmetrikusan
kiképzett négyzetes lemez, fekvő szarvast ábrázol, a szarvas a mellső lábain fekszik, hatalmas
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340. A xigoupcmi temető М2, sírjának leletei
agancsa a farkáig ér (341/2), mellette volt egy ugyancsak szimmetrikus kiképzésű arany le
mez, amelyen kétszer két fekvő ló látható (341/6). Ide tartozik továbbá egy darab felcsapott
farkú, fekvő lovat ábrázoló lemez (341/5), egy kicsavarodott testű lovakat ábrázoló lemez
(341/4), valamint egy gyönyörű szarvas-griff, nyílhegy-mintás szegély között, akinek a hátá
ból egy ragadozó madárfej emelkedik ki (341/3). A 9 x 6 cm-es, 8 gr súlyú arany lemez a
szkíta-hún állatstílus parádés darabja! A kardhüvely díszítmények közé tartozik még egy állatküzdelmi jelenetes arany lemez (344/2), amelyen három furcsa állat különíthető el.
Az öv vonalában két arany és több díszített ezüst lemez sorakozott. A 13 x 10 cm-es öntött
arany övlemezek súlya 330, ill. 292,5. gr. Tigris és vadkan küzdelme látható a lemezen, a tég
lalap alakú veret szélét sodrott minta szegélyezi. A hátoldalára füleket forrasztottak, a szélére
pedig kínai szöveget gravíroztak: „egy csin öt liang négy si sao-pan”, illetve „ku sze csia hu
szán”, azaz „ősi udvari család, enyém három tigris” (343). A lábcsontok között egy kerek
bronz dísz és egy arany újjvédő, hengeresen kikalapált lemezből, hossza 65 mm. A bal láb
mellett kí-gyó-mintás arany lemezbe (344/1) foglalt fenőkő hevert, a lábfejnél szürkésbarna
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341. A xigoupani temető М2, sírjának leletei
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342/a. A xigoupani temető М2, sírjának leletei
füles cserépkorsó állt (345/1-2). Volt még a
sírban hét darab préselt arany lemezből készí
tett lehajtott nyakú, kiterjesztett szárnyú kese
lyű (344/6), egymással szembeforduló, fekvő
lovakat ábrázoló ezüst lem ez, 5 darab
(344/5), hagyományos formájú csat, a csatka
rikán spiráldísszel, a csattesten szimmetriku
san szembe fektetett, behajlított lábú és hor
gas csőrű, agancsos állatok (346/4), négy db
arany lemez borítású gomb (344/3), vas kanál
(339/4), vas ár (339/3), zabla szájvasa (339/6)
és két vas zablapálca (339/5).
A Xi-М З. számú sírban két cserépedény
töredéke, valamint türkiz gyöngyök, bronz
tőr, bronz kés (339/1-2), madárfejes dísze
(346/2), madár alakú fibula (346/6), madár
alakos lemez (346 / 3), karika alakú övcsat
(346/1), 10 db aranylemez borítású gomb
(344/3), hasábalakú tűtartó (346/5) maradt
meg.
E három sír a Kr.sz. előtti IV—III. századra
keltezhető, a Xi-M2. számú sírban nyugvó
férfiú minden bizonnyal xiongnu főember
6Я*
volt, aki megengedhette magának, hogy a kí
343. A xigoupani temető М2, sír övének lemeze nai királyi udvarban készíttessen magának, a
saját ízlése szerinti tárgyakat! Itt kell megje
gyezni, hogy a kínai uralkodók udvari műhelyei dolgoztak ugyan hún megrendelésre - éppen
úgy, amiként az európai szkítáknak a Fekete-tenger melléki görög városok ötvösei - de a kínai
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345. Cserépedények a xigoupani temető ML és М3, sírjából
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346. A xigoupani temető М2. és М3, sírjának leletei
állatábrázolási mód egészen másfajta volt, mint a lovas íjászoké. Jó példa erre a szecsuáni,
junnáni, kuejcsoui és tibeti emlékanyag, amely a Pa (ejtsd: Bá) és Su-i királyság, illetve a
Nancsao és Tali (ejtsd:Dali) államok területén került elő s amelyek kora megegyezik az ordosziakéval, azaz Kr.sz. előtti IV-I. század.480 A harci balták állatfigurái és állatküzdelmi jele
netei (például a fehér tigrissel való legendás küzdelem képe). A Shigchaishanban (ejtsd: Sihcsajsan) feltárt IV. századi temető 4200 tárgya, közte a híres bronz dobok, csengők, tükrök,
vas és bronz fegyverek, edények, ékszerek, pénzérmék, arany pecsétek, etc. igen magas szín
vonalú fém- és iparművesség termékei, de semmi közük sincs a nagyállattartó lovas népek
kultúrájához. Ezek a földműves és állattartó népek emeletes házakban laktak, piktografikus
írásuk volt, rabszolgatartó társadalmi rendjük is alapjaiban különbözött az északi „barbá
rokétól” (347-351).
480 R.F. Itsz 1976, 5-18. - A Journey into China’s Antiquity II. Peking 1997, 184-189.
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347. A tieni temető 6. sírja
О
Xigokoupanban, a Sárga folyó (Huang-he) Haolaihe (ejtsd: Haolaj-ho) mellékfolyójánál, 1150 m
magasságban Tian Guangjin további kilenc sírt (XiM4-M12.) tárt fel 1980-ban,481 amelyek zöme boly
gatott, sérült volt. Kettő (Xi-M8. és M10. számú) sír
ban hullámvonalas díszítésű cserépedénybe temetett
gyermekvázak voltak.
Az M4. számú felnőtt nő vázának tájolása É-D, a
koponya mellett hat db arannyal bevont, keretbe fog
lalt, füles kagylóhéj, 62 db aranyszalag dísz és 15 db
inda díszes arany lemez hevert, 100 db négyszögle
tes, átfúrt arany gyöngy társaságában (352). Az Salakú függő előlapján türkiz berakásos szarvas figu
rák látszanak arany lemezből kivágva és felforrasztva
(352/a). A koponya jobb oldalán ezüst henger alakú
tokban ezüst kanál (353/12), mellette egy darab há
rom szárnyú bronz nyílhegy (354/11). A csecsnyúl
ványnál nefrit (jáde) csüngős arany függők voltak, a
nyaknál három sorba rendezett arany, hegyikristály,
borostyán, achát és színes üveg gyöngyök sora.
(354/1- 6,8-9). A kagylódíszek mellett négy füzér
ben sorjáztak az arany gyöngyök. Ez a típusú fej és
nyakdísz közvetlen rokona az aluchaidengi (ejtsd:
alucsajtengi) arany koronának és a maoqinggoui
(ejtsd: maocsingkoui) achátos homlokdísznek.
A derék vonalában 2 db, fekvő juhot ábrázoló
arany övlemez, arany borítású övkarika, a test két ol
dalán 42 db különféle kövekből csiszolt csüngő sora
kozott. Fehér homokkőből csiszolták a lapokat, ame
lyek közül 5 darabon táncoló alak látszik (355/4,7),
hosszú szoknyában, fejfedővel, övvel átkötött hosszú
ujjú inggel. Ezek a tárgytípusok (355 /5-6) a korai
348. Bronz balták a tieni temető 12. és 13. sírjából
481 Beszámoló a xigokoupani Han-kori xiongnu sírok kutatásá
ról (kínaiul). Wenwu Kaogu 1 (1980). - O rdosz 1986,
375-393.
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352/a. A nyakék csüngői. 1:1
Han-kor (ie. II. század) divatját idézik. 18 dara
bon kínai sárkány és tigris-sárkány látható, 3 ke
rek darabon tigris-sárkány alakja van, 14 db he
gyes végű sárkányos csüngő (355/1-3). A sír kü
lönlegessége 49 db bronzból öntött és aranyozott
miniatűr lovacska, (354/12-13), amelyeket minden bizonnyal - áldozati állatok gyanánt he
lyeztek el a sírgödör számos pontján!4*2 47 db
egyes, kettő darab kettős lovat ábrázol. Hasonló
áldozati állat-miniatűrök kerültek elő yulengtaii
és a sujigoui temetőkből bronz juhok és bronz
szarvasok alakjában!
352. A xigoupani temető M4. sírjának
A Xi-M9. számú sírban fekvő nő holtteste fö
fej- és nyakéke
lé teljes juhot és egy kutyakoponyát helyeztek.
Mellékletként egy bronz karikát (353/7), bronz gyűrűt (353/8), vas kést (353/11), két ép cse
répkorsót (357/1, 4) és három töredéket (357/6-8) találtak.
'
Az Ml 1. számú sír gödre 2,3 x 1 m-es volt, tájolása É-D. A jobb kar közelében egy bronz
gomb, a medence baloldalán vas kés volt.
Az M l2. sírban egy ép edény maradt meg, az edény vállán írásjegyek olvashatók (357/11).
Volt még itt néhány cseréptöredék is. Ezek az edények édes testvérei a nőin ulai és a Bajkál-482

ízo>

482 Hasonló jelenséget figyelhettünk meg a Tastyk-kultúrában. Vö. Bakay Kornél id. mű (2004) 77-81.
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353. A xigoupani temető M4. és M9. sírjának mellékletei

A SZKÍTA-HÚN-AVAR KULTÚRKÖR

354. A xigoupani temető M4. sírjának mellékletei

.235

236.

ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI III.

355. A xigoupani temető M4. és M9. sírjának mellékletei
vidéki edényeknek (360). A nőin ulai 6. sírban Dorzsszüren feltételezése szerint - Wuzhuliu ruodi
(ejtsd: Vucsuliu zsóti) xiongnu csanjü holtteste pi
hent, aki Kr. születése táján (ie. 3-1 körül) halhatott
meg.
A környező egykori települési területről szárma
zó szórvány leletek közül cserépedényeket, üstöket,
vas fejszét, kapát, kést, lyukasztót, nyílcsúcsokat,
vértlemezeket emelhetünk ki.
Az ázsiai hunok, a xiongnu történetének korábbi
szakaszait is régészeti anyagok igazolják, mindenek
356. A xigoupani temető M10. sírjának cserépedénye
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előtt a taohongbalai temető, amely a Sárga folyótól (Hoang-he) északra terül el 1500 m ma
gasságban. Itt hat sírt tártak fel (Tao-Ml -M 6.), míg Gongsuhaóban egyet (G-M l).
A taohongbalai hat sír egy sorban helyezkedett el, 3 x 0,8-1,2 m-es sírgödröket ásva. Lé
nyegében csak a Tao-Ml és М2 sír maradt sértetlen, a többi megrongálódott.
A Tao-Ml. számú sírban nyugvó, É-D-i tájolású 30-35 éves, mongoloid jellegű férfi holt
teste felett 9 lókoponya, 4 szarvasmarha koponya, 2 juh koponya feküdt egymásra rakva. A ló
fejek szájában ott voltak a vas csikózablák, fa oldalpálcás zablák, a pofájukon 16 db kerek,
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358. A xigoupani temető Ml 1.
sírja
hátul füllel felszerelt faléra. Az
állatcsontok alatt, de a váz felett
találtak egy öntött bronz csákányt
359. A taohongbalai temető Ml. sírja
(2), egy bronz lyukasztót és egy
bronz nyílhegyet. A koponya felett állt egy agyagedény (1, 363/1), odébb egy csésze (363/4),
a csecsnyúlványoknál arany fülkarikák, a nyakánál gyöngysor, az övénél bronz csatok
(361/6), 30 db karikadísz (361/2), talán övdíszek voltak, madár figurás bronz lemezek
(361/3-5), állatfejes bronz díszek, üreges hengeres díszek, 115 db füles bronz gomb, lószőrkefe nyele, fatokban viselt vas kés, vörös kőből és türkizből készített négyzetes lapocskák
Az M l. sírban talált faanyagokat C-14-es módszerrel megvizsgálták és a korukat Kr.sz.
előtti 665-590 közé keltezték!
A Tao-M2. számú sírgödör 1,75 x 1,2 m-es volt, hosszanti oldalán padkával. Az É-D-i
tájolású sírgödörben egy három éves gyermek váza nyugodott, amely felett 3 lókoponya, 4
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361. Leletek a taohongbalai temető ML, М2, és M5. sírjából
szarvasmarha koponya, 42 juh koponya és jónéhány marhalábszár feküdt. A gyermek kopo
nyájának bal oldalán szaru (szarv) edény, a nyakánál gyöngysor, a derekánál bronz csat
(361/6) és csont karika, bronz botvég és egy kőedény csésze (363/5,6), valamint egy cserép
korsó.
A Tao-M5. számú sírból származik egy téglalap alakú bronz lemez, amelyen három ló
alakja látszik (361/1), az М3, sírból egy karika alakú karperec.
A taohongbalai temetőrész korát tehát Kr.sz. előtti VII-VI. századra keltezhetjük, ami
szinte megegyezik a belső és közép-ázsiai szkíta korral, csakhogy itt a sírok fölé nem emeltek
halmokat (kurgánokat)! Ismertek azonban xiongnu sírok a Kr.sz. előtti 713-ból is! A temetke
zések a xiongnukhoz tartoztak, akiket a kínaiak bei di-nek (ti) (északi vadak), bai di-nek (fe
hér vadak!) vagy csi-di-nek, azaz vörös vadaknak neveztek. A Shji-Xiongnu Liezhuan (Törté
neti feljegyzések - A xiongnuk leírása) azt írja: „A Jin (ejtsd: Csin) fejedelme Wen 636-628ban kiűzte a rong-diket (harcias ti-ket), akik a Sárga folyótól nyugatra, a Hexi területén, Yen
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362. A taohongbalai М2, sír

362/a. A taohongbalai М2, sír

(Yanshui folyó Sanhszi tartományban) és Luo között laktak. Később a fehér vadak kifejezést a
hu (barbár) szó helyettesíti, ami a rangok (ejtsd: zsungok) neve lett. A shanrongok (ejtsd: sanzsungok) a tunguzok kínai neve volt. Zhao (ejtsd: Csao) királya, Wuling Kr.sz. előtt 306-ban
elfoglalta nyugaton a hu-к országát és bevonult Dzsungária északi vidékére. Az Ordosz (kí
naiul: Hetao, azaz folyóhurok!) földjén a linhuk laktak ekkoriban. A linhuk régészeti anyagá
hoz tartozik a világhírűvé vált aluchadengi (ejtsd: alucsájtengi) gazdag temetkezések anya
ga.483 Wuling egyszercsak hu módra kezdett öltözködni, állandóan gyakorlta a lovaglást és az
íjászatot, majd nagy falat kezdett építtetni a Yangshan lábától Gaoquéig. Qin (ejtsd: Csin) ki
rálya Zhaoxiang is betört az Ordosz vidékére és ő is falat kezdett építtetni Linatutól Gansu
(ejtsd: Kanszu) tartományig. Az Ordosz vidékét azonban egy hatalmas és erős nép, a hszungnuk (xiongnuk = torzsalkodó szolgák) birtokolták.484

483 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai I. Miskolc 1997 (Budapest 2004), 150-152. - Mindehhez lásd:
J.J.M. de Groot, A Krisztus születése előtti hunok. Közreadja: Bakay Kornél, kínai nyelvi szakértő: Csornai
Katalin. Budapest, Hun-Idea Kiadó. 2005. Előkészületben.
484 Tian Guangjin, A taohongbalai xiongnu sírok, (kínaiul) Kaogu Xuebao 1 (1976). - Guangjin-Suxin-Zhu, Or
dosz. 1986, 203-219.
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363. Cserépedények a taohongbalai
temető Ml. és М2, sírjából

364. A zhoujiadi (Kína)
XI-V11I. századi (Csou
dinasztia) temető M45. sírja

365. A xiajiadiani (Kína)
X-IX. századi temető
M l 1. sírja

Taohonbalatól nem messzire, az egykor virágzó területből ma
már sivatagos vidékké romlott országrészben, a Maowusu siva
tag északi peremén fekvő Aluchaideng község mellett 1972-ben
találtak rá két sír maradványaira, valamint egy egykor jelentős
település felszíni nyomaira.485
A sírleletek nagy része aranyból, kisebb része ezüstből ké
szült. 218 db arany tárgyat sikerült összegyűjteni, összsúlyuk
4000 gramm. Az arany tárgyak öntéssel és préseléssel készültek,
az állatalakos figurák kivétel nélkül relief-szerűen kiképzettek
(369).
Az arany fejdísz két főrészre tagolódva, négy darabból áll. A
ragadozó madár formájú csúcsdísz egy darabnak számít, de két
485 Tian Guangjin-Guo Suxin, A belső-mongóliai Aluchaidengben feltalált
xiongnu kincs, (kínaiul) Kaogu 4 (1980). - Guangjin-Suxin-Zhu, Ordosz.
1986, 227. - vö. Erdy Miklós, A hun lovastemetkezések magyar vonat
kozásokkal. Budapest, 2001. 195-215.

A SZKÍTA-HÚN-AVAR KULTÚRKÖR

S i-

MITES!

.243

367. Az anyang-guojiazhuangi (Kína) temető M l47.
kocsi-temetkezése a Kr.sz. előtti X. századból
egységből áll. Az alsó részt vastag arany lemezből
domborították félgömb alakúra, amelyet négy
egyenlő részre osztottak (369/1-3). Mindegyik
negyedben egy fekvő pózban ábrázolt farkas és
egy kos látható. A két-két farkas pofája összeér. A
félgömb közepén áll egy kiterjesztett szárnyú hím
ragadozó madár. A madár testét arany lemezből
formálták ki, de belül üres. Testére és szárnyaira a
tollazat mintáját vésték rá. A ragadozó madár nya
kát és fejét türkizből faragták ki, a nyak és a fej
között arany lemez szegély fut körbe. A fejet és a
nyakat a törzshöz belülről aranydróttal rögzítet
ték, amelyet a görbe, horgas csőr lyukán keresztül
vezettek be a fejbe, majd onnan a nyakon át a
testbe. E rögzítési mód következtében a nyak és a
fej bármilyen irányban el tud mozdulni. Hasonló
366. A jingjiecumi (Kína) Kr. sz. előtti 1000 körüli
temető Ml. és М2, sírja
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368. Kína térképe a Nagy Fal nyomvonalával
módon rögzítették a madár farkát is. íly módon a legkisebb mozgatásra a madár feje és farka
billegni kezdett. A madaras csúcsdísz magassága 73 mm, súlya 192 gramm.
A fejdísz alsó részét arany abroncsok alkották, amelyek öntéssel készültek. Az elülső rész
két egymás fölött elhelyezkedő pántból áll, a két pántot szabályos térközönként arany csap
szegek tartják össze. Az abroncs hátsó része megsérült, a hátsó részt az elsőhöz arany csapsze
gekkel rögzítették. Az abroncsok jobb és bal oldalán, a fülek vonalában tigris, kos és ló alakja
látható. Az abroncsok felületét hurkolt kötél-minta díszíti. Az abroncs kerülete 600 mm, súlya
1202 gramm (369/4).
Négy db öntött arany övlemez, amelyen állatküzdelmi jelenet látható. Két-két tigris mar
cangol egy szétterült tulok-féle állatot. A tulok szarva átdöfi két tigris fülét. A 124 x 74 mm-es
övlemez vastagsága 2 mm, súlya egyenként 220 gr. A lemez peremét sodrott szegélyminta ke
retezi. A lemezek négy sarkában egy-egy lyuk, hátoldalukon a lemezek végénél egy-egy ívelt
fül. A tulok fejénél egy 10 mm-es lyukat alakítottak ki, nyilvánvalóan az övkapocs számára.
Ezt a kopásnyomok is igazolják (370/4).
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12 db téglalap formájú, 21 gr súlyú arany lemezen balra néző, hasaló tigris, vicsorgó pofá
val. A testét hét, különböző alakú rubin és smaragd kőberakás ékíti. A tigris fölött nyolc ma
dár-alak látszik, S-alakban kiképzett testtel, szorosan egymást követve. (370/1) A veret hátol
dalán két fület helyeztek el. A 45 x 31 x 2 mm-es veretek ugyancsak övedíszek voltak.
Ugyancsak tigris látható 21
db préseléssel előállított 28 x
39 mm-es, egyenként 2 gr sú
lyú arany lemezen is (371/4),
amelyeket a két-két lyuk bi
zonysága szerin t te x tiliá ra
varrtak fel, hasonlóképpen,
mint az arzsani 2. kurgán ese
tében láttuk. Ugyancsak ruhára
varrták fel azt a 12 db préselt
arany lemezt is, amelyen görbe
karmait kieresztő keselyű lát
ható. A 32 x 22 mm-es, egyen
ként 2 gr súlyó lem ezen a
ragadozó m adár balra néz.
(371/3).
Fekvő pózban, visszatekin
tő fejtartásban ábrázolt kos két
arany lemezen látható (371/
11), a 20 x 13 mm-es, egyen
ként 2,3 gr súlyú lem ezeket
ugyancsak felvarrták valami
féle ruhára.
A szkíta gyűrűs állatokhoz
5Ж *
hasonlóan néz ki az 5 db juhfigurás kerek arany lemez (át
370. Az aluchaidengi sírok mellékletei
mérőjük 18 mm, súlyuk 0,66
gr), peremén négy lyukkal (371/6). de még a ruhakapcsoló tű (fibula) is juhot formáz (371/1),
ebből mind a két darabot öntötték. Az 53 mm hosszú fibula súlya 19,4 gr. Préselt arany lemez
ből készült 10 db sündisznót ábrázoló dísz, amelynek félgömbös hasi része üres. A tüskéket is
imitálták (371/9). A 45 x 16 mm-es díszek súlya egyenként 8,2 gr.
A 30 x 16 mm-es tigrisfej a szájában egy 24 mm átmérőjű, farkasfejekkel ékített karikát
tart (371/10). Mindkét példány aranyból öntött, a tigris fülét és szemét türkiz-berakás díszítet
te egykor.
Érdekes tárgy az égő fáklyára hasonlító aranyból öntött tű, amelynek középső gömbös ré
sze kidudorodik. M agassága 75 mm, legnagyobb szélessége 32 mm, súlya 23,9 gr.
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371. Az aluchaidengi sírok mellékletei
Hátoldalára fület forrasztottak. (370/3). Aranylemezből préselték azt a 45 darab, négyzetes
formájú díszt is (371/7), amely valójában négy madarat ábrázol. A 24 x 24 mm-es, egyenként
5,2 gr súlyú lemez hátoldalára gyűrűt forrasztottak. Hasonló hátlappal szerelték fel a 6 db-os
kerek alakú arany gomb-sorozatot is (371/5), amelynek előlapját gyűrűbe csavart madár-alak
tölti ki. Ugyancsak gyűrűs füllel készült a 19 mm az átmérőjű kerek arany lemezből préselt
díszítmény, amelyen három madár látható, úgyszintén gyűrűbe csavarodott testtel. (371/8).
Volt a leletegyüttesben további 17 db díszítetlen arany gomb, apró lyukak segítségével ruhára

248

ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI III.

,

felvarrható vékony arany lemez díszek (6 db), félgömb alakú öntött, 25,4 gr súlyú arany fél
gömb, hengeres apró arany tubus, 3 db, 91 db arany gyöngy, egy fonott arany lánc-darab,
amelynek súlya 170 gr, hengeresre formált arany lemezből készített nyakperec két darabja,
összesen 1300 mm hosszúságban és 890 gr súlyban, türkizes csüngővei ellátott arany fülbe
való, amelynek hossza 82 mm, súlyuk egyenként 14,2 gr. Néhány, pontosabban meg nem ha
tározható arany lemezen kívül öt ezüst tárgy is tartozik a leletcsoporthoz, valamint 45 db
achát és türkiz gyöngy.
Az egyik ezüst lemezből préselt, a hátlapon fülek révén felvarrható ruhadísz egészen saját
ságosjelenetet mutat: egy vicsorgó farkas hátán békésen álldogál egy őzike (371/2). A 45 x 23
mm-es lemezek (3 db) súlya egyenként 3,3 gr. A 16, 4 gr súlyú öntött ezüst tigrisfejből
(370/2) kettő db maradt meg, méretük: 40 x 28 mm.
Az aluchaidengi pompás fejék és díszítmény-tömeg érthetővé teszi a kínai források azon
feljegyzéseit, amely szerint Wuling király elkezdett hu/n/ módra öltözködni, lovagolni és
íjazni, a Hou Han Shu-Yufu Zhi (A kései Han könyvek - A viseletek krónikája) pedig így írt
erről: „a harci föveges nagy fejéket (wubian daguant) minden katonai hivatalnok viselte, sőt
Shi Zhong és Zhong Chang arany csüngőkkel és cikádával (!), valamint cobolyfarokkal
díszítette. A Wang Guowei által írt Hufu Kao-ban (A hu viselet vizsgálata) az olvasható, hogy
a hu fejéket a lovas vitézek fejékének nevezték el (fanguan), amelyet ha coboly- és cikádafarok is díszített, akkor Huiwen-nek hívtak.
A rendelkezésünkre álló adatok szerint Belső Mongóliából ezideig a Liangcheng megyei
Maoqinggou-ban (ejtsd: Maocsingkou) 1200 m magasságban fekvő ázsiai hún temetőt tárták
fel legteljesebben. 1979/1980-ban 81 sír került napvilágra,486 ezen sírok közül a 13. számú
Liao dinasztia korabeli, az 51. számú temetkezés pedig Tang-kori volt. Feltáratlan részek is
maradtak.
A hegyhát fennsíkján fekvő temető nyugati és keleti szélén természetes árok húzódik,
kelet-nyugati szélessége 80 m, észak-déli hosszúsága 100 m volt. Egykor sokkal nagyobb volt
a temető területe, az erózió és az újkori bolygatás azonban legalább száz sírt elpusztított. A te
metőt észak felől kezdték benépesíteni s dél felé haladtak. Szabályos sírsorok nem állapít
hatók meg, mégis mintha észak-déli irányú „hasábok” és kelet-nyugati irányú íves sorok lát
szanának. A gyermek sírok a nyugati oldalon sűrűsödtek. A sírok egykoron meg voltak jelölve
fejfákkal vagy másként, mert azonos módon bolygatták meg őket. A temető északi részében a
sírgödröket kelet-nyugati irányban tájolták, a középtől dél felé észak-déli irányban, majd leg
délebbre ismét kelet-nyugati irányban. K-Ny-i tájolású volt 67 sír, É-D-i pedig 12. Egyszerű
aknasírokba temették az elhúnytakat. A sírgödrök mérete átlagban 220 x 100 cm volt. A sírok
kis mélysége (30-130 cm) nem irányadó, mert igen nagy volt az eróziós pusztulás. 49 sír volt
érintetlen 18 sírt kiraboltak és feldúltak. 14 sírt a rágcsálók bolygatták meg. 59 váz volt vizs
gálható, ebből 38 férfi volt, 21 nő és 6 gyermek. A 79 sírból 16-ban volt állatáldozatra utaló

486 Guangjin-Suxin-Zhu, Ordosz. 1986, 227-315., XV11-XXV. tábla, LXXIII-LXXXIII. tábla.
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állatcsont, a gyermeksírok egyikében sem volt állatcsont. Az elhunyt koporsójának sírba he
lyezése után, a részben visszatöltött földrétegre helyezték rá az áldozati állatok levágott fejét
és ritkábban a lábait. A 79 sír közül 66-ban volt valamiféle melléklet, 9 sír volt melléklet nél
kül, 4 esetben nem lehetett biztosan megállapítani a melléklet nélküliséget. A mellékletek ja
varésze ruhadísz volt (hatvan sírban), cserépedény 32 sírban volt.

M 1. sír: tájolása K-Ny, 35-40 éves nő zsugorított testhelyzetben. Melléklete: 375/1.
М2, sír: tájolása K-Ny, a nyújtott csontváz koponyája felett szarvasmarha koponyája, jobb
oldalán lapockája, valamint 4 kecske koponya és lábcsontok voltak. Mellékletek: övdíszek
(375/2-6.)
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М3, sír: a téglalap alakú
sírgödör keleti oldalán egy
fülkét képeztek ki, amelybe
30 cm magas, négy karika
alakú füllel ellátott cserép
korsót állítottak. A koponya
körül gyöngysor darabjai, a
derekán veretes öv (375/7,8.).
M5. sír: 25 év körüli nő
(?) koponyája felett kihajló
szájperem ü cserépedény, a
koponya körül gyöngyök, a
derekán állatstílusban gyár
tott véretekkel díszített széles
öv (375 /11-13.).
M6. sír: 55 év körüli férfi
koponyája felett kettő szar
vasmarha fej és 12 kecske fej
volt! Középre tették a két
marhafejet, a kecskék fejét
pedig három sorba rendezték.
A sírgödör keleti falánál állt
egy cserépedény. Övdíszei,
nyílhegyei, vas tőre és egyéb
m ellékletei vo ltak (378
/ 1— 12).487
M9. sír: tájolása K-Ny.,
60 év körüli nő sírja. Mellék
letek: 375/14-17.
M10. sír: tájolása K-Ny,
16 év körüli nő sírja, a felnőtt
váz jobb oldalán, a medencecsont mellett csecsemő kopo
50H*
<L
M6. sírja
nyája, a medencecsonton be
lül csecsemő újjcsontocskái voltak. Egy szülésben meghalt fiatal nő és meg nem született
magzatjának sírja lehet. A váz hasára marhalapockát helyeztek. Ékszerei, övdíszei, csont
tűtartója és egyéb mellékletei voltak (378/20-21).487
487 a kínai régészek egészen sajátságos módon közük a temetők és a sírok anyagait. Szinte nincs pontos és szak
szerű sírleírásuk!
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M II. sír: tájolása K Ny, a sírban egy 28,8 cm
magas cserépkorsó volt.
(381/2).
M l4. sír: tájolása K Ny, a sírban kecske kopo
nyája volt.
M l5. sír: tájolása K Ny, a sírgödörben egy 3540 éves férfi váza feküdt.
M l6. sír: tájolása K Ny, a sírban kecskefej és a
halott baloldalán lapocka
csont volt.
M l7. sír: tájolása K Ny, a sírban kecskefej
volt. Melléklet: 381/6.
M l8. sír: tájolása K Ny, az 50 év körüli férfi
feje felett szarvasmarha és
kecske koponya hevert.
Kisebb mellékleteken kí
vül a bal alkarnál vas
kard, a bal com bcsont
mellett harci csákány fe 379. A maoqinggoui
temető M10. sírja
küdt (381/8).
M l9. sír: tájolása K Ny, 22-24 éves nő sírja.
M20. sír: tájolása K Ny, 50 év körüli nő csont
váza. Melléklet: 381/7.
380. A maoqinggoui
M21. sír: tájolása É-D,
50Я*
temető M l8. sírja
a bal térd közelében orsó
gombok, a koponya körül
viseleti kellékek. Melléklete volt még egy orsógomb, tűtartó és egy bronz dísz (381/9-11).
M22. sír: tájolása K-Ny, a sírban egy 27,2 cm magas cserépkorsó volt (381/12).
M23. sír: tájolása K-Ny. Sírmélység: 390 cm. A 190 x 80 cm-es koporsó 5-7 cm vastag
deszkából készült. A keleti rövid oldalnál fülkét alakítottak ki, de itt nem edény volt benne,
hanem egy szarvasmarha, egy ló és egy kecske koponya! A cserépkorsó a halott fejétől észak
ra állt (381/13). A deréktájon övdíszeket találtak.
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382. A maoqinggoui temető
M21. sírja
M24. sír: tájolása É-D.
A nagym éretű sírgödörbe
felnőttet temettek.
383. A maoqinggoui temető M23. sírja
M25. sír: tájolása É-D.
Sírmélység: 355 cm. A 300 x 160 cm-es méretű sírgödörbe kettős nagy fakoporsóba tették a
22/25 év körüli nőt. A külső koporsó mérete 245 x 150 cm volt, a belsőé 195 x 70 cm. A ko
ponya felett melléklet volt.
M27. sír: tájolása K-Ny, az aknasírba egy 55 év körüli férfit temettek el, akinek a sírjába,
a koponya mögé szarvasmarha és kecskefejet tettek. Vas lemezekkel díszített öve volt, a jobb
felkar mellett bronz lándzsacsúcs és vas kés feküdt (381/14-15).
M29. sír: tájolása K-Ny, a sírban cserépedény volt (387/2).
M30. sír: tájolása K-Ny, a sírban egy 24 cm magas cserépkorsó volt (387/4).
М 31. sír: tájolása ÉK-DNy, a 40/45 év körüli férfi 230 x 95 cm-es sírgödrének fej felőli
oldalánál egy 25 x 20 cm-es fűikét képeztek ki, ahová egy cserépedényt állítottak. Ebben a
sírban csak egy lókoponya volt a fülke keleti oldalánál 20 cm mélyen. Veretes övének díszít
ményei kissé szétszóródtak (387/3).
M35.sír: tájolása K-Ny, a sírgödörbe egy 40 év körüli nőt temettek. Melléklete: cserép
edény (387/5).
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M36. sír: tájolása Ny-K (!), a sírgödörbe egy 50-55 év körüli asszonyt temettek.
M37. sír: tájolása K-Ny, a sírmellékletek között volt egy 20,8 cm magas cserépkorsó, va
lamint szarvasmarha és kecske koponyája, valamint övdíszek (387/6-8).
M38. sír: tájolása K-Ny, a szabályos téglalap alakú sírgödörbe egy 40^15 év körüli férfit
temettek el, akinek a feje fölé egy cserépedényt tettek, az arca előtt egy vas csákány feküdt, a
bal alkarnál vas tőr, az övén lemez-díszítések (387/15-16).
M39. sír: tájolása K-Ny, a sírba egy 40-55 éves nőt temettek, két cserépedényt (387/9) he
lyeztek mellé. További mellékletek: 387/10-14, 19.
M41. sír: tájolása K-Ny, a sírgödörbe a fej fölé helyeztek egy kecskefejet, majd erre he
lyeztek rá egy szarvasmarha fejet. Volt a sírban egy 26,4 cm magas cserépedény is (387/20).
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M42. sír. tájolása K-Ny, a sírba egy 35-40 éves férfit te
mettek, aki mellé négy cserépedényt helyeztek (387/1718,21-22).
M43. sír. tájolása K-Ny. Sírmélység: 128 cm. A 280 x
110 cm-es sírgödörbe egy 35—40 éves férfit temettek, aki
nek a feje fölött állt egy 30 cm magas, gömbös testű, szűk
nyakú, szürke cserépkorsó, valamint egy szarvasmarha ko
ponya és hat kecske koponya. 30 db verettel és egy kerek
csattal ellátott öve vol (390/1-2).
M44. sír: tájolása K-Ny. Az eltemetett mellé, a vállán
relief-szerüen domborított állat figurákkal díszített, edényt
(390/3) tettek. Az állat hegyes föle felfelé áll, pofája hoszszúkás, felfelé kunkorodó farka vastag, a lábait kissé behaj
lítva tartja. Talán kutya? További melléklet: 390/4.
M45. sír: tájolás ÉK-DNy, a veretes övvel felszerelt
50-55 év körüli férfi sírjába a fej fölé helyeztek egy 28 cm
magas szürke színű, gömbös hasú, szüknyakú cserépkorsót,
egy állatfigurás vas tőrt (390/5-7, 12.) és egy lókoponyát!
M46. sír: tájolása ÉK-DNy. A sírban cserépedény volt.
M47. sír: tájolása K-Ny. A sírban a csontváz mellkasán
marha lapocka csontot találtak, a 40 év körüli férfinek szá
mos egyéb m elléklete is volt: övdíszek és gyöngyök
_________________ 7
(390/8-11).
0
50M *
M48. sír: tájolása K-Ny. A sírba egy 22-24 éves férfit
temettek.
386. A maoqinggoui temető
M49. sír: tájolása K-Ny, az 50 év körüli nő sírjában, a
M31. sírja
dereka mellett jobbról marha lapocka volt. Melléklete:
övkapocs (390/13).
M50. sír: tájolása É-D, a sírban egy35-40 éves férfi váza nyugodott.
M55. sír: tájolása K-Ny. Mellékletek: gyűrűs markolatú vas tőr, állatdíszes övlemez, öv
csat, állatfejes bronz övkapocs (390/14-19).
M57. sír: tájolása K-Ny, a sírban egy 55 év körüli férfi pihent.
M58. sír: tájolása ÉK-DNy. A felnőtt férfi feje fölé két cserépedényt tettek, valamint kecs
ke és kutya fejet! A jobb combcsont külső oldalán szkíta típusú vas tőr feküdt. További mel
lékletei: egy kínai típusú harci csákány, állatfejes bronz övkapocs (397/1-4, 6).
M59. sír: tájolása K-Ny. A szabályos alakú bolygatatlan sírgödörben csak a halott újjpercei maradtak meg! A koponya helyénél állt egy 20 cm magas szürke gömbös hasú, két föllel
ellátott cserépkorsó, a medence vonala alatt egy vas tőr, a lábaknál csikózabla és bronz nyílhe
gyek, de voltak egyéb mellékletei is (397/7, 13-14).
f - ---------
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M60. sír: tájolása
K-Ny, a nagyméretű
sírgödörben felnőtt
férfi váza feküdt,
akinek a feje fölé
egy 26,5 cm magas
cserépedényt állítot
tak. Veretes, kerek
csatos övén vas tőr
függött, a jobb láb
szár külső oldalán
hat nyílcsúcs feküdt
(397/9, 401/11-12).
M61. sír: tájolása
K-Ny. A sírban vere
tes öv, valamint egy
cserépedény volt
(397/16- 19).
M62. sír: tájolása
É K -D N y, a sírban
egy 27 cm magas, a
vállán zeg-zug min
tával díszített cserép
edény volt (397/20).
M63. sír: tájolása
K-Ny, a sírgödör ke
leti rövid oldalánál
egy fülkét képeztek
ki, amelybe - marha
és kecske koponya
tetejébe - egy 29 cm
magas cserépedényt
állítottak. Az 55 év
körüli férfinek gyön
gyei, veretes és ke
rek csatos öve volt
50ЯЖ
(401/1-10).
М38. sírja
M65. sír: tájolása
K-Ny. A sírban nyugvó halott melléklete között cserépedény is volt.
M66. sír: tájolása K-Ny. Mellékletek: kerek övdísz, tűtartó, gyöngyök (401/11, 14-15).
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M67. sír: tájolása
K-Ny, a 20-22 éves
nő sírjában mellékle
tek is voltak.
M68. sír: tájolása
K-Ny, a sírba nyugvó
halott mellett cserép
edény is volt.
M69. sír: tájolása
ÉK-DNy. Sírmélység:
30 cm. A 140 X 60
cm -es sírgödörben
egy gyerm ek váza
feküdt.
M70. sír: tájolása
K -N y, a szabályos
téglalap alakú sírgö
dörben felnőtt váza
feküdt, övdíszei és a
jobb alkar alatt vas tő
re és bronz nyílcsúcsa
(4 0 1 /1 7 -1 8 ) volt.
Marha lapocka is volt
a dereka mellett jobbr(^ '

391. A maoqinggoui temető
M45. sírja

392. A maoqinggoui temető
M47. sírja

393. Övkapcsok Tuvából

M71. sír: tájolása ÉK-DNy, a sírban egy
felnőtt férfi váza feküdt veretes övvel és
ruhadíszekkel (401/19-23).
M74.sír: tájolása K-Ny, a sírban nyugvó
halott mellett állatalakos övlemez és egy
cserépedény (401/16) is volt.
M75. sír: tájolása ÉK-DNy. A nagymé
retű sírgödörbe temetett férfi feje fölé négy
szarvas marha, két ló és négy kecske fejet
tettek, valamint a sírgödör keleti oldalához
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394. A maoqinggoui
temető M58. sírja
396. A maoqinggoui temető
egy cserépedényt helyeztek.
M60. sírja
Az apró mellékletek között
395. A maoqinggoui temető
nyílcsúcsok, íjcsontok, vas
M59. sírja
kés és övveretek (405/1) vol
tak.
M81. sír, tájolása É-D. A sír mélysége 470 cm! Különlegessége a sírnak a 32 x 180 cm-es
aknasír padkás kiképzése. A nyugati oldalon a padka 42 cm, a keletin 32 cm volt, a magassága
36 cm. A koporsóba helyezett női halott feje mellett gyöngyök voltak, az újjain achát és csont
gyűrűk, odébb díszes bronz övkapocs (405/3).
A Maoqinggouban feltárt temető a Hadakozó Fejedelemségek korából, tehát a Kr.sz. előtti
V-IV. századból való. A közeli Bancheng falu közelében húzódnak egy 2,5 km hosszú, 3 m
magas, 15 m talpszélességü földsánccal védett erődítmény és város romjai, talán az ősi
Woyang maradványai. A Bei-si - Wei Benji (Észak története - a Wei dinasztia) c. történeti
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399. A maoqinggoui temető
M67. sírja

398. A maoqinggoui temető
M63. sírja

400. A maoqinggoui temető
M70. sírja

munka adatai szerint jelentős tartományi székhely volt ez, amelynek közelében fekszik ez a
hún temető. Az északi népek ezt az útvonalat a Szárnyaló darvak átjárójának nevezték.
A maoqinggoui temető É-D-i tájolású halottainál sajátságos szokás volt az állati alakokkal
díszített veretes övék csatjait kettőbe törni, az egyik részt a halott feje mellé, a másikat a lába
ihoz rakni. Ez a szokás a K-Ny-i tájolású síroknál nem jelentkezett. A cserépedények egy ré
sze vastagfalú, kézzel felhúzott, másik része korongolt volt. Általában alacsonyabb hőfokon
égették ki őket, a színük barnásszürke, barna vagy vörösesbarna. Az edények díszítése egysze
rű, általában hullámvonaldíszből állanak, bár előfordul a zeg-zug minta is. A feltárt sírokból
előkerült 40 db agyagedény között volt egy cserépüst és egy cseréptál is.
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402. A maoqinggoui
temető M71. sírja

404. A maoqinggoui
temető M81. sírja
403. A maoqinggoui
temető M75. sírja

50Й *

Jelentős emlékanyag került elő 1975-ben Yulengtai
(ejtsd: Jülengtaj) faluban,488 ahol egy 3 x 5 m-es hatal
mas sír nyomát regisztrálták. Előkerültek emberi váz
maradványai, ló és juh csontok, vas zabla, vas arclemez,
különböző bronz, vas és csont tárgyak (kocsi alkatré
szek, kés, csákány, gomb, zablapálca), gyöngyök. Az
állatalakos bronz szekérdíszek vagy rúdvégek (juh,

488 Tian Guangjin-Guo Suxin, A belső-mongóliai Zhunger megye
Yulengtai helységben feltárt xiongnu sír. (kínaiul). Kaogu 2
(1977). - Guangjin-Suxin-Zhu, Ordosz. 1986, 366-371., XIII. t.
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gazella, őz?, ló, szarvas) a szkíta-hún állatstílus fontos darabjai. Koruk a Kr.sz.
előtti V—III. század.
1962-ben a Dzsungár megyei Sujigou (ejtsd: Szucsikou) faluban egy föld alatti
veremben 22 db öntött bronz tárgyat találtak,489490amelyek kétoldalas öntőminta se
gítségével készültek és a lovas íjász népek magasfokú művészetének bizonyságai.
Feltételezik, hogy a leletek sírmellékletek voltak, részben kocsidíszek, részben lószerszámzat díszei.
Az a körülmény, hogy
a xiongnuk a viseletűkben
és a használati eszközeik
ben sok, csak rájuk jellemző tárgytí
pussal rendelkeztek (állatábrázolásos
veretes övék, díszes nyakékek, diadémok, fém üstök, állatfigurákkal ékí
tett bronz tükrök, etc.), valamint az,
hogy az ázsiai hunok (xiongnuk) sír
jaiban gyakoriak a kínai érmék, texti
lek, fém tükrök, nagyfokú egyezése
ket mutat az altaji szkíta világgal, an
nak ellenére, hogy a temetkezési szo
kások tekintetében van egy jelentős
eltérés, mégpedig az, hogy az ordoszi
406. Cserépüstök a Tastyk-kultúrás barzucsihai
xiongnuknál nem emeltek halmokat
temetőből
(kurgánokat) a sírok fölé! Az altáji
húnok és később a türkök azonban éppen olyan köves kurgánok alá temették halottaikat, mint
a szkíták.4" Ugyanakkor nagyon figyelemre méltó, hogy a Hérodotosz által feljegyzett
489 A Belső-Mongóliai Autonom Terület Zhunger megyéjének Sujigou nevű helységében talált bronz tárgyak (kí
naiul). Wenwu 2 (1965). - Guangjin-Suxin-Zhu, Ordosz. 1986, 372-374., XI. t.
490 J.Sz. Hudjákov, Hunnenzeitliche Tracht einer Nomadin aus dem Hochaltai. Eurasia Antiqua 3 (1997) 582.
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pontuszi szkíták eredetmondájában
foglaltak nagymértékben megegyez
nek a közép-ázsiai (Szír Darja mellé
ki) szakákéival, amelyeket Quintus
Curtius Rufus jegyzett fel (V II.8.
17-1 8 .). Az egyik szaka előkelő
N agy S ándornak a következőket
mondotta: „Tudd meg, nekünk szkí
táknak ilyen ajándékaink vannak,
mint az ökörfogat (bikák fogata), az
eke, a lándzsa, a nyílhegyek és a csé
sze. Ezeket a tárgyakat használjuk a
barátainkkal való kapcsolatainkban és
az ellenségeinkkel szemben. Az ök
rök munkája révén megszerzett ter
mést ugyanis elvisszük a barátaink
nak, a csészéből velük együtt isszuk a
bort az istenek tiszteletére, a nyilak
kal távolról, a lándzsákkal pedig kö
zelről verjük szét az ellenségeinket.”49i

407. Szarvas és hegyikecske ábrázolások
az Ordosz-vidéki sírokból

A szkíták és a xiongnuk közös szel
lemi és anyagi kultúrája azonban sok
kal nyomosabb érv és bátran szolgál
hat az összevetés alapjául. Egészen
elavult és közhelyes megegyezésektől
terhelt az a kép, amelyet számosán
mindmáig hangoztatnak, hogy ti. a
szkíták iráni népek voltak, a xiong
nuk pedig iráni típusú szaka nyelven
b e szé lh ettek .492 M ások az ázsiai

408. Ló és hegyikecske ábrázolások az
Ordosz-vidéki sírokból4912

491 R. Iszmagil 1996, 198.
492 Vásáry István, A régi Belsö-Ázsia törté
nete. Magyar Őstörténeti Könyvtár 7. So
rozatszerkesztő: Zimonyi István. Szeged,
1993, 27-44.
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410. Szkíta-hún állatstílusban elkészített alkotások Dél-Szibériából és az Ordosz vidékéről
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411. Szkíta-hun állatstílusban elkészített
alkotások Belső-Azsiából
és az Ordosz vidékéről
hunok mongol vagy török nyelvűségét
feltételezik. Mind a régészeti anyagok,
mind az írott források alapján biztosra
vehető, hogy a hűn etnikumok a szaka
népekből alakultak ki, amint a jüe-csik
és a vuszunok is. Miután a szien-pik
Kr.sz. utáni 155-ben szétverték a
xiongnukat, azok nyugat felé vonultak
és keveredtek a türk és ugor-hungár
népekkel a Kászpi-tótól északkeletre
eső vidéken, ott, ahol Ptolemaiósz
170/180 körül jelzi őket. A régészeti
leletek közül néhány biztosan ázsiai
típus, mint például a fém üstök, a fém tükrök
és - bizonyos mértékig - az ékkövekkel díszí
tett aranylemezek (polychrom stílus493) hasz
nálata. Vegyük például a fém tükrök és a fém
üstök típusait.
Az állatalakokkal díszített tükrök, amint ezt
A.V Varjonov 1985-ben kimutatta,494 lényegé
ben az andronovói kultúrában gyökereznek és
a karaszuki kultúra közvetítésével jutottak el részben a mongóliai szarvasos kövek hatására
- már a Kr.sz. előtti XIII-XI. században Kíná
ba, ahol azután később tömegáruvá váltak.
Mind az Altaj, mind az Ordosz vidékére a
Kr.sz. előtti IV—III. században már Kínából
szállították ezeket - a vélt óvó és mágikus erő
vel rendelkező - kultikus tárgyakat a megren
delő szkíták és hunok számára. Rendkívül
412. Szkíta bronz üstök a durovkai 1. kurgánból

493 I.A. Bazsan-M.B. Scsukin 1990, 83-96.
494 V.D. Kubarjov, Spiegel asiatischer Nomaden, als reli
g ionsarchäologische Q uelle. E urasia A ntiqua 2
(1996) 319-345. - vő. E.E. Kuzmina 1999, 172.
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413. Az argaliktai (Tuva) türk köves kurgán
alatt egy lovas sír
népszerűek voltak a Fekete-tenger vidéki, a
kubáni szkíták, a szarmaták és az európai hó
nok népcsoportjainál (így az alánoknál) is,
sőt a minuszinszki medencében közkedveltek
maradtak a középkorban, a XIII-XVI. szá
zadban is.
Nagyon is figyelemre méltó, hogy a tük
rök kultusza a Kr.sz. előtti III. évezredből
Egyiptomból ismert, kivált Hathor és Izisz
tükrei nevezetesek, de a jövőben már nem
mellőzhető számunkra a rejtélyes eredetű et
ruszk nép különleges fém tükreinek a garma
dája sem.495
A magyar néprajzi anyagban a tükrösök
és a tükörfák a pásztormüvészet nagyszerű
darabjai,496 tükör szavunk a török kerek szó
val egyezik, de ez a szó csak a csuvasban je
lent tükröt. A tükrök tulajdonképpen minde
nütt a Napisten megtestesítői, kerek alakjuk
is a napkorongot utánozza. A tükör a Fényt és

a varázserőt egyesíti magában s azt megőrzi. így
a tükör teremtő erő is. Az indiai istenek például
a tükörből merítenek erőt. Ugyanakkor a tükör a
414. Az Uszty Edigan-i hún köves kurgán
496 M. Alinei, Etrusco: una forma arcaica di ungherese. II
Mulino, Bologna 2003. c. könyve a magyar etruszk ro
konságot taglalja. A magyar nyelvtudomány bírálja, de
nem mocskolja a szerzőt, amint korábban tették több
nyelvésszel, mint például Angela Marcantonio-val
vagy Marácz Lászlóval. Vö.D. Gheno, A magyar lenne
a mai etruszk? (M ario A linei könyvéről). Magyar
Nyelv 100 (2004) 490-498.
496 Mészáros Gyula, A magyar kerek tükör. Ethnographia
25(1914).
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415. Szkíta tükrök. 1-3: Ordosz, 4: Ajmürlig,
5: Mazsalik

lélek képe, mert a tükör megfogja, magába
rejti a lelket. Nyilván ezért kerültek a sírokba
is s ezért takarták le régen fekete lepellel a
tükröket a halottas házakban.
A szkíta-szaka-szarmata-xiongnu-húnalán tükrökön napállatok: szarvasok, hegyi
kecskék, kosok, lovak, ragadozó /sas/ mada
rak, párducok, oroszlánok, szajgák, griffek és
más mesebeli állatok szerepelnek. Ritkán
emberi alakok is megjelennek. Koruk a Kr.
sz. előtti VII. századtól a Kr.sz. utáni VI.

417. Szkíta tükrök. 1: Borotala,
2: Barburgázi, 3-4: Jusztüd (Altaj)

416. Ázsiai fém tükrök. 1: Kína, 2: Újgarak
(Kazahsztán), 3: Zsilandi (Kazahsztán),
4: lzmajlovka (Kazahsztán), 5: Altaj,
6: Jusztüd (Altáj)
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419. Etruszk bronz tükör Laran hadisten
alakjával

418. Szkíta bronz tükör a pontuszi
Sztározsivotyinnojéból

századig terjed.497 Egyelőre nincs magyará
zat arra, hogy miért nincs jelen a fém tükör
az avarok és a magyarok régészeti anyagá
ban?
419/a. Etruszk bronz tükör Vulciból Uszil
Napistennel
497 M. Kazanski-A. Masztyikova, Le Caucase du Nord
et la région méditerranéenne aux 5 '-6' siècles. Eur
asia Antiqua 5 (1999) 534., 547., 552., 556. - V.A.
Kuznyecov 1996, 71-79.
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420. Szkíta tükrök. 1: Büsztrovka, 2-3: Volga
vidéke, 4: Ajdas-barlang, 5: Ny-Szibéria

421. Allatalakos szkíta bronz tükrök. 1: Kína,
2, 4: Mínusza, 3: Ajdas-barlang

422. Allatalakos fogójú szkíta bronz tükrök.
1: Ulandrik (Altaj), 2: Maltalu (Altaj),
3: Szagli Bazsi (Tuva), 4: Ajmürlig (Tuva),
5: Alá Gajl (Altáj)
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423. Szkíta bronz tükrök. 1-3: Mínusza,
4: Ulangom

424. Szarvas-ábrázolások. 1: Volga (Bajkál),
2: Tarlik (Tuva), 3: Tamgali (Kazahsztán),
4: Kőbán (Kaukázus), 5: Lizgór
(Kaukázus), 6: Ruhta (Kaukázus),
7: Szinjavka (Ukrajna), 8: Galusínó
(Ukrajna), 9: Csilikta (Kazahsztán),
10: Ordosz (Kína), 11: Malaja Inja
(Minuszinszki m.), 12-14: Minuszinszki
medence
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425.
Szarvasos kövek
Mongóliából és szarvas figura
a Tagari kultúrából
A tükröket régen nem a nyakban
hordták, mint a szibériai sámánok
az újkorban, hanem nemez vagy
bőr tokban vagy tarsolyban, nye
lükkel, fogójukkal felfelé fordítva,
az övükre kapcsolva. A tükröket
nem ritkán asztrálmitológiai képek
kel is díszítették s így - kivált a ké
sői időkben - naptár funkciójuk is
volt.
A fém üstök kultikus szerepe
sem vitás. A nagyállattartó szkítaszaka-szarmata-xiongnu-hún-alán
népek körében megtalálhatók a Kr.
sz. előtti I. évezered elejétől a Kr.
sz. utáni VI. század végéig.498 Ez a
tárgytípus azonban jól ismert az
avaroknál és cserépből készítve a
magyarok körében is.
Számos esetben azonban kizá
runk az őstörténetünket illető vizs
gálódási körünkből rokon és nyom
ravezető jelenségeket, csak azért,
mert képtelenek vagyunk megsza
badulni attól a nemzetközi toposz
tól, hogy a szkíták-szakák és a
szauromaták-szarmaták iráni népek
voltak, a xiongnuk feltehetően iráni
426. Szkíta bronz üstök.
1: Masztjugínó 4. kurgán,
2: Durovka 7. kurgán,
3, 5: Csasztüje Kurganü,
4: Mazurki
498 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai 1. Miskolc 1997, 60., 70., 165.
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nyelvű népek lehettek, miként az alá
nok, a hunok és az avarok viszont tö
rök nyelvűek kellett legyenek. Ilyen
szemlélettel csakugyan nem juthatunk
a megoldás közelébe sem. Nem vélet
len, hogy a 90-es évek derekától jól
észlelhető válság mutatkozik a szkítológiában és a szarmatológiában.499
E fejezet bevezetésében elemzett, a
nagyszentmiklósi kincset taglaló leg
újabb monográfia szerzője például meg
sem említi a kínai Sima Qian500 egyik
adatát, amely szinte pontos magyaráza
tát adja a nagyszentmiklósi kincs 2. sz.
korsóján látható egyik jelenetnek: a
xiongnuk minden levágott ellenséges
fejért egy kupa erjesztett italt kaptak,
akit viszont élve sikerült foglyul ejte
427. Szarmata és alán tükrök. 1: Krefled-Gellep,
niük, azt az embert a fejedelem nekik
2: Dzsulát (Kabardia), 3: Messtetten, 4: Csmi
adományozta, hogy legyen az ő szolgá
(Őszétia), 5: Jean Fate (Franciaország), 6-7: Keres
juk.
A magyarság tehát tagja volt a szkíta-szaka-szarmata-xiongnu-hún-alán népek közösségének, de a feltett második kérdésre,
hogy ti. mely népcsoportokkal állhatták őseink kulturális, nyelvi
és genetikai kapcsolatban, még nem adtunk választ.
A finnugor rokonság és származás-elmélet gyakorlatilag meg
bukott és az idejét múlt teóriák lomtárába került. Ezzel a fel
tevés-rendszerrel tehát a továbbiakban nem kell számolni. A

428. Fa fésű arany veretei a masztjuginói 32/32. kurgánból

499 R. Iszmagil 1996, 176.
500 sima Qian, Shi Ji 110. kötete. A hunok legkorábbi története. Fordította: Du
Yaxiong és Horváth Izabella. Budapest, 1997. A kínai szöveg pontos és
egészen hiteles fordítását Csornai Katalin készítette el, amelyet felhaszná
lunk J.J.M. de Groot, A Kr.sz. előtti időszak hunjai. Kínai okiratok Ázsia
történetéhez, c .kötetben, amelyet a HUN-IDEA Kiadó jelentet meg 2005ben. A német szöveget közreadja és a bevezető tanulmányt írja: Bakay
Koméi, kínai szakfordító: Csornai Katalin, az utószó írója: Bárdi László.
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429. Zhuang Zhou (Csuang Csou) kínai császár
(369-280)

430. Bronz üstök. 1: Kujat Kurt, 2: Beszagas,
3: Rahinka

431. Szkíta bronz üstök Kazahsztán
területéről

432.
üstök Eurázsiából.
I, 3: Volgográd,
2: Jereméjevka,
4: Sztavropol, 5: Alt Weimar (Volgográd)
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433. Szkíta bronz üstök Kazahsztán területéről
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434. A lábazat nélküli bronz üstök elterjedési
térképe. 1: Szaltovó, 2: Alamti, 3: Kujat
Kurt, 4: Volgograd, 5: Almati, 6: Minuszinszk, 7-10: Tuva, 11: Perm, 12—16:
Krasznojárszk, 17: Abakán, 18: Novoalekszejevka (Kazahsztán), 19: Gilgit (Pakisz
tán), 20-24: Alicsúr és Csargus (Tádzsi
kisztán)
435. Szarmata bronz üstök
és egy cserépkorsó Berdijából
nyelvi kölcsönhatások, szókölcsönzések ter
mészetesen továbbra is vizsgálhatók,501 ám
az eddig a finnugor népek hagyatékának te
kintett régészeti emlékeket (kultúrákat) fel
tétlen újra kell értékelni.
501 Figyelemre méltó, hogy Róna-Tas András, Néhány
m egjegyzés faneveinkröl. M agyar N yelv 100
(2004) 260-270., 419-438. feladja a Volga-Káma
vidéki un. magyar őshaza elképzelést s azt a helyet,
ahol a magyar, a csuvas és az alán nyelvet beszélők
együtt éltek, a Don és a Kubán folyó közé teszi!
(id.mü 435, 437-438.)
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436. Ázsiai fém üstök típusai
A rendelkezésemre álló szakirodalom és a vonatkozó írott forrásanyag áttanulmányozása
során arra a következtetésre jutottam, hogy a 800-as évek elejétől magyar népnévvel jelölt
eleink, ősi soron, két etnikai tömbből alakultak ki: az Urál hegységtől nyugatra-délnyugatra
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eső vidéken, illetve a Fekete-tenger feletti térségben megtelepedett és töretlenül tovább élő
szkíta-szarmata-hún etnikumból, amely hunugari/hungár (és szavír-szabir) néven is szere
pel (Prokopiosz V., Jordanes), valamint az Urál- hegységtől délkeletre eső közép- és belső
ázsiai nagytáj, illetve részben a Kaukázus (Kubán-vidék) szkíta-szarmata-alán gyökerű hún
(xiongnu) etnikumából. Ez a kettősség kimutatható. A magyarság hun-gar elnevezése, néze
tem szerint, bizonyosan a hu-hun-hunus-szal kapcsolatos!
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438. Rituális edények szakrális italok
számára. 1: Sziklarajzok Kizil
Kajából, 2: jakut szimir,
3: a bojárszkájai sziklarajz,
4: edények Kökéiből, 5: üst
Marhaból. 6: rituális edény
Tapszejből, 7-8: lábas bronz üstök,
9: jakut kumiszos serlegek,
10: rituális serlegek

A magyarság szarmata gyökereire ko
rábban is gondoltak,502 különösen fontos
eredményekre jutott Tóth Tibor antropo
lógus, akit többen - méltatlan és igazság
talan - kritikával illettek,503 mert sem
Tóth Tibor, sem az őt kritizálok nem vol
tak képesek elszakadni az indoiráni dog
mától, azaz mind a szkítákban, mind a
szakákban, mind a szarmatákban tőlünk,
magyaroktól teljesen idegen etnikumot
ú >
láttak.
w
Az európai Szkíthiában élő népesség
lehetett az egyik összetevő, míg az ázsiai
*
Magna Scythia földjén élők között kell
keresnünk a másik összetevőt. Az két
ségtelennek látszik, hogy a Kr.sz. előtti VI. század végén - V. század derekán az Altaj és a
Tien San vidékéről érkeztek a délorosz sztyeppére szkíta népcsoportok,504 amelyek azután
egybeolvadtak az itteni őslakossággal. Az elvándorlás fő oka a Kászpi-tótól keletre eső térség
elsivatagosodása lehetett. Az Urál hegység déli részén és attól nyugatra eső területen 430 kö
rül jelentek meg a Közép-Ázsiából ide vándorolt etnikumok, akiket a Kr.sz. előtti IV. századi
írott források (knidoszi Eudokiósz /1.409./, pontuszi Heraklidész /1.411./) szirmátoknak, szar
matáknak, szauromatáknak neveznek.505 Kr.sz. előtti 422-421-ben alakult ki Kherszonészosz
új görög polisz, amelynek létrejöttét, feltehetően, a szarmaták támogatták a boszporuszi ki
rálysággal szemben. Ebben a szkíta-szaka-szarmata népességben kell keresnünk őseinket.

ICS?

öl

ÛL

502 Bakay Kornél, id. mű (1997) 181-187.
503 Benkő Mihály, Keleti magyar néptöredékek a kazak törzsszövetségben. Eleink 3 (2004) 5-13.
504 R. Iszmagul 1996, 177, 181 skk. a vándorlás idejét Kr.sz. előtti 475 és 430 közé teszi, amikor is a mai Kazah
sztán földjéről ide érkező új népcsoport elterjeszti a Dnyeper-vidékén is a szaka-szarmata temetkezési formát: a
dromosszal ellátott katakombás-padmalyos sírformát.
505 Nyelvészek véleménye szerint a szai, szaja, száj ugyanúgy királyit jelent, mint a kínai wang.
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439. A szkíta-szarmata állatstílus változatai a kaukázusi leletek alapján
Egy több ezer (több tízezer?) éves ma
gyar nyelv hordozóinak ugyanis önálló ne
vük kellett legyen már az ókorban is!
A szkíta kultúra csaknem minden jellem
zője megtalálható a szarmata művelődésben
s ez azért igen fontos, mert egyrészt a szar
mata népek megérték a Kr.sz. utáni V. száza
dot, másrészt pedig azért, mert a Kárpát-me
dence területén is éltek különböző törzseik
már kétezer év óta.506
A szkíta állatstílus tovább élt a szarma
táknál, a fém üstök, a fém tükrök ugyanazt a
szellemi tartalmat hordozták, a fegyverek és
az ékszerek között feltűntek ugyan a római

440. Szauromata állatábrázolások vadkan
agyarból kifaragva

506 Ezt a kérdéskört az Őstörténetünk régészeti forrásai IV. kötete tárgyalja majd részletesen! Mindenesetre a Kár
pát-medence földrajzi neveit is alapos vizsgálat alá kell vonni, hiszen - sok más mellett - a Szirma-, Szirák,
Jász, etc. elnevezések tisztázatlanok.
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442. A filippovkai kurgánok helyszínrajza

443. A filippovkai
1. kurgán alaprajza.
1-2: a két rejtekhely
(tajnyicska), 3: a sírkamra
bejárata (dromosz),
4: a sírkamra,
5: az eredeti padlószint,
6-7: rablóaknák
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444. Szarvas figura Filippovkáról
445. Szarvas figura Filippovkáról

£
446. Fa csanak arany fogója és veretei
Filippovka I. kurgán

448. Vadkan-alakú fa ivóedény, Filippovka,
I. kurgán
és az iráni készítmények, de az ősi örökség
változatlanul domináns maradt. Jó példa erre
a volodarkai két ezüst faléra, amely a Pega
zuson lovagló Bellerophon harcát ábrázolja a
kimérával, ámde nem a korintoszi görög is
kola szabályai szerint, hanem a baktriai keleti
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449. Fa merítő edény aranyból készített
fogóval, Filippovka, 1. kurgán

451. Fa edény aranylemez díszítése.
Filippovka, I. kurgán

453. Ezüst rython afilippovkai
1. kurgánból

452. Fa edény arany veretei a Csasztüje
Kurgánü-ból
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456. Az Urál és Moszkva közötti
térség áttekintő térképe
és Turajevó helye

hagyományok alapján. A szárnyas lovon nyargaló égi
isten alakja ugyanis általános volt Kis-Ázsiában (pl.
Hasanlu).507
Ma már igazoltnak tekinthető az is, hogy az un.
szibériai arany övdíszek (Nagy Péter aranyai) lelet
csoportja is a szarmaták és a hunok hagyatéka.508
Különösen nagy szenzációt jelentett az Urál nyu
gati oldalán, Orenburg közelében fekvő Filippovka
falu mellett, 1986-1990 között feltárt 1.számú kurgán
csodálatos leletanyaga. A halomsír átmérője 120 m
volt, magassága több, mint 7 m. A kurgánt kirabolták,
de két elrejtett gödörben (tajnyicskában) 26 db fából
kifaragott, aranyfust és ezüst lemezzel bevont, 40-50
457. A túrajevői halomsírok
cm magas szarvas figurát találtak, amelyek közül 16
és földsírok helyszínrajza
egyoldalas, míg 10 kétoldalas kiképzésű volt. Az két
oldalas szarvasok hatalmas, 20-25 cm hosszú agancsa a testre merőlegesen állt. A további
nagyszámú lelet közül kiemelkednek az arany edények, különböző fa edények arany borításai
és foganytúi, egy ezüst ryton és egy nyeles tükör. Hasonló leletegyüttes mindeddig nem került
elő Eurázsia térségéből! Filippovka egyesíti magában a kazahsztáni, az altáji és a kubáni sajá
tosságokat, de érezhető az iráni és a kaukázusi (Uljap) hatás is.509
507 V.I. Mordvinceva 1996, 148-155.
508 Vö. Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai. I. Miskolc 1997, 119-133.
509 O.A. Fedoszéjenkó 2003. - The Golden Deer of Eurasia. 2000, 21-39.
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458. Túrajevő I. kurgán, 2. sír
459. Turajevó, IV. kurgán 2. sír
460. Turajevó, V. kurgán I. sír
Jelentős temetkezések kerültek elő az Ufa és Kazány között fekvő Turajevó falu körzeté
ből, ahol V.F. Gening tizenkét halmot és nyolc foldsírt tárt fel.510
Az első kurgánban (I.) lévő három sír közül a 3.számú csaknem teljesen kirabolt volt, né
hány tárgy maradt csak meg (268). Az 1. számú sírban fakoporsóban nyugodott egy DNy-ÉK-i
tájolású, hanyatt fektetett férfi, akinek a fejét egy különálló gödörben helyezték el (267). A ko
ponya helye mellett feküdt egy fenőkő (1), a bal kar mellett pirosra festett fa hüvelyben vas
kard (2), a fenőkő mellett egy vas lándzsacsúcs (12), odébb vas vonókés (14). A kétélű kard
markolatának kalcedon markolatgombja (3) a penge közepénél hevert, mellette aranyozott
510 V.F. Gening, Völkerwanderungszeitliche Kriegergräber aus Turaevo im Uralvorland. Eurasia Antiqua 1 (1995)
265-326.
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veret (4), a kard hegyénél két szíjvég (6-7).
A medencénél réz csatok (5), a jobb comb
4
csont külső oldalán vas tőr (13), a bal boká
nál két cipőcsat és szíjveret (8, 11), odébb
vas zabla és vas csat maradványai (9,10).
Az I. halom 2. sírjában (458) ugyancsak
DNy-ÉK-i tájolású fa koporsóban feküdt
egy férfi, a feje mellett, egy cinóbervörös
deszkalapon (pajzs m aradványa?) vas
lándzsacsúcs (1) hevert. A mellkason kalcedon korong (4) és két réz csat (2), a jobb
combcsont mellett piros fa tokban vas tőr
(5). A lábak között vas vonókés (7), tegez
függesztő (6), nyílhegyek és vas csat (8). A
lábaknál vas zabla (10) és lábbeli-díszek
(9,11).
A II. halomban lévő sírt kirabolták, a III.
halom sírjai is elpusztultak, kevés lelet ma
radt csak.
A IV. kurgánban talált két sír közül az
1.szám út feldúlták, a 2. számú tájolása
D N y-É K volt. A koponya m ellett vas
lándzsacsúcs (1), a ball mellkasban réz csat
(2), a medencecsonton egy másik csat (3), a
bal combncsont belső oldalán egy szíjvég
(4), a jobb kéznél fenőkő (5) és vas kés (6)
461. Turajevó, VII. kurgán l /а. és 1/b. sír
(459).
Az V. halomban (269) feltárt koporsós sír, bolygatottsága ellenére, rekonstruálható volt. A
fej fölött, de a koporsón kívül feküdt két fejsze (1) és 3 füles lemez (2). Egy harmadik baltát
(6) a koporsóba tettek a jobb vállhoz, a fej jobb oldalánál volt egy sisak, fa pajzs (3) és odébb
páncél-darabok (4), a koponya baloldalán üveg és faedény (7), a jobb oldalon kétélű vas kard,
kalcedon markolatgombbal (8), kardtartó szíjjal, vas tőr tokban, fenőkő, lándzsacsúcs, vas
kés, két vonókés, vas zabla (13), sarló, sok csat, veret, szíjvég (19-30), lábbeli veretek és csa
tok (36-39), fa edény réz verete (41) (460).
A VI. halomban lévő sír feldúlt volt, míg a VII. halomban (271) fekvő sírok értékes mel
lékleteket tartalmaztak. Az egy sírgödörbe temetett két egyén közül az l/а. sírban fekvő nagy
fakoporsó tájolása DNy-ÉK volt. A férfi feje mellett vas sordonyos sisak (1), mellette lemez
páncél (2), odébb réz pajzsfogantyú (?, 26) (272). A koporsó alsó végében vas lándzsacsúcs és
vas balta (3^4), odébb fa edény réz verete (16), nagyméretű vas csat (15), feljebb csikózabla
(5), szíj veretek és csatok (6-13), három vas nyílcsúcs (14), a medencénél réz és ezüst csat
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(18), a bal térdnél nagy
szíjvég (19), a bal oldalon
fa tokban kétélű vas kard
(22), vas tőr (20), vala
mint a kardfüggesztőszíj
csatjai (21, 24), boros
tyángyöngy (23) és szíj
vég (25) (461).
Az 1/b. sír koporsójá
nak is ugyanaz volt a tájo
lása, de ennek a férfiúnak
koponyája nem volt! A
koporsón kívül, a fej felett
fa edény darabjai hever
tek, a medencecsonton réz
csat (1), alatta vas tőr (2),
kalcedon korong (4), s
emellett kétélű vas kard
(3). A jobb térdnél szíjvég
(5), a lábszár külső olda
lán vonókés (6). A lábfe
jek előtt vas lándzsacsúcs
(7), vas csat (8) és vas csi
kózabla (9).
A turajevói sírokat a
Kr.sz. utáni IV-V. század
462. Uszty Alma (Krím), 620. katakomba 1. sír
ra keltezhetjük s az azelínói és mazunyínói kultúra
korszakába helyezhetjük, a kerámia viszont az imenykovói kultúra típusaival rokon. A
temetkezési szokások zöme keletről származik, etnikailag a szkíta-szarmata eredetű, hún-kori
népességhez köthetők a sírok.
A szarmata népesség a szkíta-szaka etnikum része, függetlenül attól, hogy a viseletben és a
temetkezési mellékletekben számos más kultúrákból kölcsönzött elem található.511 A Fekete
tenger melléki Szokolova Mogila, Pörögi, Cvetna, a Volga-Don-vidéki Hóhlacs, Vüszocsínó,
Kobjakovó, Zsutovó, az É-Kaukázus-i Mihajlovka, Cemdolina, a krimi Nogacsinszkij kurgán
a szarmatákhoz sorolt szirákok és aorszok előkelőinek temetkezései, akikről Sztrabón is

511 I.I. Loboda-A.E. Puzdrovszkij-J.P. Zajcev, Prunkbestattung des 1. Jh. n. Chr. in der Nekropole Ust’-A l’ma auf
der Krim. Eurasia Antiqua 8 (2002) 295-346.
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megemlékezett.512 A Kárpát-medencétől keletre eső
térségek régészeti anyaga513 kétségtelenül eltér a ti
szántúli emlékektől,514 az szkíta állatstílus szellemisége5l5 azonban fellelhető akár a jazigok, akár az
alánok (roxolánok) tárgyi hagyatékát nézzük.
A szarmaták magyar őstörténeti szerepével tehát
számolnunk kell, elvégre a szkíta hagyományok va
lódiságát többé nem lehet elutasítani azzal, hogy a
szkíták, a szakák, a szarmaták iráni nyelvű népek
voltak, akikhez a finnugor magyaroknak semmi kö
zük sem lehet.
A Kárpát-medence őskőkori eredetű ősugor nyel
vű népességéhez tehát a Kr.sz. előtti első évezred
végén és az azt követő évszázadokban, újabb és
újabb keleti népcsoportok érkeztek, akik benépesí
tették a Dunától keletre eső területeket.516 A húnkori
lakosság tehát rokon etnikumként kezelendő, akik
hez a Kr.sz. utáni VI. században a Kárpát-medence
egészét birtokba vevő avarok ugyancsak rokonként
csatlakozhattak. Az ugor-ősmagyar és a türk-török
nyelv szimbiózisa a hatalmas eurázsiai térségben
legalább három ezer évvel ezelőtt létrejött, amelyet
mind Közép-Ázsiában, mind az Urál és a Volga kö
zött, mind pedig a Kubán és a Don vidékén iráni, el
sősorban alán nyelvi hatások is érték.
463. Uszty Alma (Krim), 620.
katakomba 2. sír512*46

512 Strabón, Geographika. Fordította: Földi József. Budapest, 1977, 539.
5*3 M. Otchir-Gorjajeva, Das sarmatische Grab von JaSkul, Kalmykien. Eurasia Antiqua 8 (2002) 353-387.
514 Istvánovits Észter-Kulcsár Valéria, Adatok az alföldi szarmaták vallásához és törzsi hovatartozásához. A nyír
egyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 37-38 (1997) 153-188.
515 I.P. Zaszeckája 2003, 46-52.
516 Az erdélyi dákok története is újra gondolandó, ha arra gondolunk, hogy a dahák is a szkíta népek nagy családjá
nak tagjai voltak.
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464. A jaskuli szarmata sír helye
A 1

465. A jaskuli szarmata sír
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466. A jaskuli szarmata ezüst falerák

467. Szarmata-alán-hún népmozgások a Kr.sz. utáni II. században
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Összegzés
Az elmúlt évtizedek új kutatási eredményei világossá tették, hogy a történettudománynak is
meg kell újulnia, nem maradhat továbbra is a megkövült közhelyek rabságában, bármennyire
is ezt akarják a magukat mérvadónak nevező kutatók.517
Az eddigi genetikai vizsgálatok518 szerint Eurázsia benépesülése három hullámban történt.
A legkorábbi telepes hullám 100 ezer évvel ezelőtt indult meg Afrikából. Közép-Ázsia térsé
gét 70-50 ezer évvel ezelőtt érték el, majd Európát 40-35 ezer évvel ezelőtt kezdték birtokba
venni, megütközve a korábban itt élt neandervölgyiekkel. Ekkor a Homo sapiens sapiens őse
ink már birtokba vették a Kárpát-medencét is, amelyet jégtakaró sohasem borított. Az utolsó
eljegesedést követően (13-9000 évvel ezelőtt) újabb jelentős népcsoportok érkeztek dél felől,
majd a Kr.sz. előtti IV—III. évezredben lezajlott a harmadik nagy bevándorlás, ugyancsak dél
felől, részben a Kaukázuson keresztül, részben Közép-Ázsián, részben a Balkánon keresztül.
517 Számos siralmas példát hozhatnánk fel, de talán az egyik legszomorúbb a Lehel-kürttel kapcsolatos legújabb ta
nulmány: Selmeczi László, A „Jászkürt”. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve 13
(2003) 95-110. A szerző valóban „fantáziátlan és földhözragadt”, továbbá felkészületlen és csupán közhelyeket
ismételgető „megállapításokat” tesz, mindenféle alátámasztás és bizonyíték nélkül. Például: a kürt hangszer
volt, a XII. században Kijevben készült és a XIII. században hozta be egy jász előkelő Magyarországra. Ez így
kellett legyen, mert a kijevi fejedelmek jász hercegnőket is feleségül szoktak venni?!? A felhasznált irodalom
idézése éppen olyan színvonalú, mint az egész kompiláció, például B.A. Rübakov 1981. orosz nyelvű müvét
ilyen átírásban olvashatjuk: Aziéestvo drecnih slavan?!
518 A Torroni és Társai, A Signal, from Human mtDNA, o f Postglacial Recolonization in Europe. The American
Journal o f Human Genetics 69 (2001) 844-852. - O . Semino és Társai, The Genetic Legacy o f Paleolithic Ho
mo sapiens sapiens in Extant Europeans: A Y Chromosome Perspective. Science 290 (2000) 11. szám,
1155-1159. - M. Richards, The Neolithic Invasion o f Europe. Annual Reviews Anthropol. 32 (2003) 135-62. F.X. Ricaot és Társai, Genetic Analysis o f a Scytho-Siberian Skeleton and Its Imlications for Ancient Central
Asian Migrations. Human Biology 76 (2004) 109-125. - M.F. Hammer and S.L. Zegura, The Human Y Chro
mosome Haplogroup Tree: Nomenclaiure and Phylogeography o f Its Major Divisions. Annual Reviews Anth
ropol. 31 (2002) 303-321. - Bryan Sykes and Catherine Irven, Surnames and the Y Chromosome. The Ameri
can Journal of Human Genetics 66 (2000) 1417-1419. - Bryan Sykes, Die sieben Töchter Evas. Bergisch Gladbach 2003. - G. Passarino ás Társai, The 49a,f Haplotype 11 is a New Marker o f the EU19 Lineage that Traces
Migrations frim Nortem Regions o f the Black Sea. Human Immunology 62 (2001) 922-932. - O. Semino és
Társai, MtDNA and Y chromosome polymorphisms in Hungary: inferences from the palolithicm neolithic and
Uralic influences ont he modem Hungarian gene pool. European Journal o f Human Genetics 8 (2000) 339-346.
- Magyar nyelvű munka: Genom és a tendenciózus. Czeizel Endre, A magyarság genetikája. Budapest 2003.
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468. Ázsia egy részének fokbeosztása

469. A szláv kolonizáció terjedése
a Rosztov-Szuzdál-i térségben
a X-XII.században. I: krivies ek,
II: novgorodiak, III: vjaticsok,
IV: merják, V: a szláv kolonizáció
első szakasza, VI: a kolonizáció
második szakasza a XI—XII.
században

ÖSSZEGZÉS

.301

A finnugor nyelvrokonság származás-elméleti alapjait a genetikai vizsgálatok véglegesen
lerombolták, így a magyarság uráli, finnugor és ugor őshazának kigondolt képzeteivel a jövő
ben egyáltalán nem lehet számolni, sem időben, sem térben. Azaz a 60 szélességi foktól
északra eső térség, mint őstörténetünk elképzelt színtere, figyelmen kívül hagyható. A 30 és
150 hosszúsági fok közötti terület, a 60 szélességi foktól délre eső övezetei a minket érdeklő
történeti táj, amely hatalmas terület, hiszen a Dunától a kínai Nagy Falig tíz ezer km a távol
ság!
A magyar nyelv az ősnyelvek közé tartozik, amely - feltehetően - már az afrikai elvándor
lás korában elkülönült a többi nyelvtől, hordozói tehát már a felsőpaleolitikum idején eljuthat
tak mind a Kárpát-medence, mind a Fekete-tenger feletti sztyepp és erdős sztyepp, valamint
Közép- és Belső-Ázsia területére.
Az indoeurópai ősnyelv Északnyugat és Közép-Európában alakulhatott ki az őskőkor korai
szakaszában, majd kelet, délkelet felé terjeszkedve szakadt különböző ágakra. Az indoiráni ág
azonban Iránban sem volt jelentős a Kr. sz. előtti VII. századig.519 Az ázsiai történeti nagytáj
első benépesítői minden bizonnyal nem árják voltak, amint nem indoeurópai és nem szemita
népesség teremtette meg a mezopotámiai, az egyiptomi, az indiai és a kínai legkorábbi cilizációkat sem. Mind az egyiptomiak mind a sumérok eredete egyelőre ismeretlen, azt azonban a
jövőben feltétlen figyelembe kell venni, hogy az. eurázsiai benépesülések csaknem kivétel
nélkül dél felől történtek. A rejtélyes eredetű közép-ázsiai tochár nyelv és nép nem perdöntő,
bár a prototochárt az egyik legősibb indoeurópai nyelvnek tekintik, jóllehet trochár szavak az
indiai prákritban csak Kr. születése táján jelentek meg. Az un. tochár В nyelv Kelet-Turkesztánban csak a Kr. sz. utáni V-X. században vált beszélt nyelvvé, a tochár A nyelv viszont ek
korra már holt nyelvként csak a vallási szövegek lejegyzésére szolgált.520 Nyilvánvalóan a
tochárok nyugat felől érkeztek Közép-Ázsiába, de a mikor kérdésre egyelőre nem tudunk vá
laszolni.
A Kr.sz. előtti III. évezred második felében és а II. évezred első felében lezajlott dél-északi-északkeleti és északnyugati irányú népmozgások végrehajtói régészeti leg521 eléggé jól ki
mutathatóak, vagyis alappal feltehető, hogy a Közép-Ázsiába, valamint a Kaukázuson keresz
tül a Fekete-tenger vidékére érkezettek mind nyelvileg, mind embertani lag viszonylag egysé
gesek lehettek. Úgy gondoljuk, hogy ezt a népességet ős-szkíta népességnek nevezhetjük, ab
ból kiindulva, hogy a szkíták iráni nyelvűségének kőkemény dogmáját sikerült megcáfolnunk
és hatálytalanítanunk.

519 M .A . D a n d a m á je v - V .G . L u k o n y in 19 8 0 , 4 0 .
520 E .E . K u z m in a 1 9 9 9 , 164.
521 S a jn o s a z e m b e rta n i a n y a g o k m e g m e n té s é re se m a h a z a i, se m a k ü lfö ld i k u ta tá s n e m f o rd ít m e g fe le lő g o n d o t,
íg y a k é s ő b b i v iz s g á la to k s z á m á ra is k e v é s s o ro z a t áll re n d e lk e z é s re . M a g y a ro r s z á g o n m a s in c s o ly a n e m b e rta 
ni tár, a h o l a K á r p á t- m e d e n c e a n tro p o ló g ia i a n y a g á t te lje s e g é s z é b e n m e g ő r iz té k v o ln a v a g y m e g ő riz n é k m a 
n a p sá g . A fig y e le m c s a k n e m te lje s e g é s z é b e n a tá rg y i le le te k re irá n y u l, m a jd n e m te lje s e n e lh a n y a g o lv a a le g 
fo n to sa b b r e lik v iá in k a t: m a g á t a z e g y k o r é lt e m b e rt! V ő . B a k a y K o rn é l, F e ltá ru l a m ú lt? B u d a p e s t, 4 7 sk k .
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Az Urál-hegységtől nyugatra és délnyugatra eső területeken élt egykori ragozó (ősugor)
nyelvű népesség lett a későbbi ősmagyarság egyik etnikai összetevője (Voloszovó, Balanovó,
Abesevó, Ananyínó), akiknek maradék-utódai alkotják a későbbi permi (volgai), már a X. szá
zad után egyre jobban elszlávosodó, finnugoroknak nevezett népeket; akikhez azonban nem
köthetők a jelentősebb régészeti kultúrák.522
Mindebből következik, hogy például a Káma-Bjélaja vidékén vagy Baskíriában magyar
őshaza sohasem volt.
Az alaplakosság itt a később szarmatának (szauromata, szirák, szirmata, jazig aroxolán,
aorsz) nevezett népesség lehetett, amely kétezer évvel ezelőtt birtokába vette a Volgától a Du
náig terjedő hatalmas térséget. Ősi területük nekik is Belső- és Közép-Ázsiában volt, mint az
alánoknak. A masszagéta és a daha népnevek kapcsolhatók hozzájuk. A mongólai Altájból és
Kelet-Kazahsztán területéről indultak el nyugat felé s hódították meg az Uráltól nyugatra eső
területeket. A Kr.sz. előtti első évezred második felében a szirákok a Kubán folyó vidékét és
az észak-kaukázusi térséget vették birtokukba, az aorszok a Volgától a Donig nyúló vidéket,
beleértve Olbiát is (Aorszia), míg a roxolánok és a jazigok a Fekete-tenger északi térségeit
uralták.
A Volga-vidékéről a gödörsírosok népének egy része, a klimatikus változások (lehűlés és
csapadékosabbá válás) és a túlnépesedés miatt, a Kr.sz. előtti II. évezred elején az Urálon túlra
települt s ők hozták létre az andronovói kultúrát (cca. Kr. sz. előtti 2000/1.900-tól), amelynek
népessége cca. három ezer évvel ezelőtt, amikor az időjárás még hidegebbé és csapadékosab
bá vált, felhagyva a megtelepült földműveléssel és állattartással, áttért a legelőváltásos, rideg
nagyállattartásra és délkelet felé vonulva birtokba vette Nyugat-Belső-Ázsiát (Tien-sán,
Pamir), Közép-Ázsia pusztaságait, illetve Mongóliát és az Ordosz vidékét. Az andronovóiak
(Kr.sz. előtti 2000 és 1600 között) számos hatalmas újítást vezettek be: mindenek előtt a fém
művesség színvonalát emelték magasra a réz és az ón ötvözetének feltalálásával (bronz), majd
kitalálták a két ló által húzott, küllős kerekű könnyű kocsit. Egyben kitenyésztettek gyors és
nagy marmagasságú lovakat. A fémbányászatot is tökéletesítették és védelmükre erődített te
lepeket építettek. Ezáltal szinte legyőzhetetlenekké váltak s könnyen hódítottak meg maguk
nak új területeket.
A gödörsírosokból létrejött andronovóiak egy másik hulláma a mai Északnyugat-Kínába,
Xinjiang területére vonult, ahol 1979-től a Tárim medencéjében előkerültek a világhírűvé vált
múmia síros temetők, ékes bizonyságául annak, hogy az europid népesség elterjedési területé
nek a keleti határa a Nan-san és Altün-tag volt, vagyis a Kr.sz. előtti II—I. évezredben Mongó
lia, Kelet-Turkesztán, Tuva és Nyugat-Szibéria lakossága igazolhatóan és vitathatatlanul euro
pid volt.523 Ez az emberfajta egyrészt nagymértékű homogenitást mutat, másrészt erősen ha
sonlít a Volga-vidéki népesség alkatához.
522 O .N . B á g y e r 1 9 7 2 , 1 0 - 3 1 . - V .N . C s e m y e c o v 1 9 7 2 , 3 2 - 5 5 . - V .I. M o s in s z k á ja 1 9 7 2 , 5 6 - 8 6 . - A .P . S z m im o v
1972, 8 7 - 9 4 . m e g á lla p ítá s a i id e jé t m ú ltn a k te k in th e tő k .
523 V .P . A le k s z e je v 1 9 9 2 , 3 8 9 - 3 9 4 .
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470. A gumiigoui temetőfeltárása
Az első 42 síros temetőt 1979-ben Gumugou-ban, a Páva folyó egyik 1500 m2-es teraszán,
egy tó mellett tárta fel Wang Binhua. A temetkezések gyűrű formában voltak kiképezve s fa
cölöpök voltak körben leverve. Az iszaptéglából és fából épített sírkamrákat deszkával és bő
rökkel fedték be. A halottak kinyújtva és zsugorítva feküdtek a sírokban, K-Ny-i tájolásban. A
rendkívül nagy hőingadozás (nappal + 42 C°, éjjel -30 C°) miatt nemcsak az emberi testek, de
minden szerves anyag megmaradt, így a gyap
jú, a nemez, a bőr, a csont, a selyem, a fa. De
voltak réz, bronz, kő és nefrit tárgyak is. A vi
selet ruhadarabjai szinte sértetlenül megma
radtak. Az egyik férfi holttestén selyem ruha
volt, a lábán bőr csizma, a fején csúcsos sap
ka. Az 1985. évi 3. sírból olyan nemez süveg
került elő, amelynek hossza 33 cm volt. A 4.
sír halottjának a fején viszont fekete gyapjúból
kötött sapka volt. Sok esetben az arcokat be
festették általában sárgára. A nők haját fésűk
kel feltűzték, de parókájuk is volt. Az 1980.
évi 1. sírban nyugvó 152 cm magas 40-45
éves hölgy arcát növényi rostokból szőtt
maszk takarta, de az antropológusok rekon
struálták az arcát. A nők vászon szoknyát vi
seltek (1996. évi 55. sír). A csecsemők számá
471. A gumugoui temető 1/1980. sir
ra is sírkamrát készítettek (1985, évi 1. sír), a
„Orchidea ” névre keresztelt hölgy arcának
két éves, kicsiny holttest mellé tejes edényt,
rekonstrukciója
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472. Gyermeksír a gumugoui temetőből

473. A gumugoui temető 1/8/1995. sírja
474. A yngpeni temető 15. sírja
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fából faragott tehén-figurát tettek. A szemét két lapos kővel zárták le, az orrlyukait gyapjú
gombolyaggal dugták be. Egy másik 4-5 éves gyermek testét fehér gyapjú takaróba burkolták
és 16 fa biztosító tűvel rögzítették. Az 1995. évi első temető 8. sírjában nyugvó felnőtt férfit is
egy nagy, négyzetes formájú gyapjú pokrócba csavarták bele. A fejét és a mellkasát fehér és
vörös színű selyem kendővel borították be. Gyapjúból készült nadrágját, kaftánját brokát sze
gélyezi. Kesztyűt húztak a kezére. Bőrcipőjét színes rátétes minták díszítették. A yingpeni 15.
sír 180 cm magas, 25 év körüli férfi halottján is maszk volt, mégpedig vászonra gipszből ké
szítve, amelyet kifestettek s a fejét kakasokkal díszített párnára helyezték. Ruházata teljes ép
ségben megmaradt: fém veretes, 47 cm magas, sárga selyemmel bevont nemez csizma, nad
rág, selyem övvel átkötött kaftán, az övön tarsoly, díszes fejfedő. A holttest alá vastag nemez
takarót helyeztek. Voltak kettős temetkezések is, például az 1995. évi első temető 1. sírjában a
220 cm hosszú, 97 cm széles és 98 cm magas koporsóládába két felnőttet helyeztek. A halottak

475. A Tárim-medencében feltárt múmia-sírok
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mellé tették az íjukat, nyílvesszőket, a lábakhoz fa tálat, fa csészét, fa villát, de még egy szé
ket is. A mellékletek között cserépedények, bronz tükrök (1995. évi első temető 3. sírja), illat
szerek s egyéb tárgyak voltak.
De előkerültek növényi magvak, gyógynövények és különböző állatcsontok (kecske, juh,
ökör, teve, szarvas, muflon és különböző madarak). Hang Kangxin meg\mgátt a temetőből 18
koponyát és mindegyik europid volt.524 A sírok két csoportra oszlottak: a fakamrás temetkezé
sek és a földből kialakított körgyűrűs sírok. Bár a karbon-korhatározások igen tág határértéke
ket mutattak (Kr. sz. előttj 4000-től a Kr. sz. utáni III. századig!), a feltáró Wang Binhua a
gumugou-i temetőt a szaka-szkíták hagyatékának határozta meg.525 1979 után még számos
sírt tártak fel a Tárim medencében: Krorän, Zaghunluq, Qizilchoga, Yingpän, Qäwrighul,526
amelyek különböző korok emlékei, de az beigazolódott, hogy a legfőbb jellegzetességek pár
huzamai az andronovói, az afanaszjevói és a szaka-szkíta kultúrákból ismertek. Az andronovóiak is nemezből, gyapjúból, bőrből és szőrméből készített kaftánt, nadrágot, gyöngyökkel
díszített csizmát, csúcsos sapkát viseltek, de bőrcsizma és nemez sapka előkerült a Volga-vidéki gödörsíros kultúra sírjaiból is. A sírok köré épített föld- vagy faoszlopos gyűrűs kiképzés
is jellegzetes andronovói, afanaszjevói és részben gödörsíros sajátosság. Figyelemre méltó a
réz és bronz tárgyak magas színvonala, a kocsi és a háziasított ló és szerszámozásának isme
rete (zablapálcák, kantár szíjazatok, ostorok). Jellegzetes az andronovói típusú buzogány (jo
gar), valamint az az andronovói újítás, hogy a lándzsacsúcsokat és nyílhegyeket köpüvel rög
zítették a nyélbe, illetve a vesszőre. Ugyancsak a turbinó-szejmai hagyomány andronovói to
vábbélése révén került ide is a tokos balták új típusa, valamint a fém tükör. A hátul hurkos fül
lel ellátott fém tükrök tehát eredetileg nem kínai találmányok! A legkorábbi példányokat a Kr.
sz. előtti 1110 tájáról Janbulákból ismerjük.527
A Kr.sz. előtti XIII. századtól a IX—VIII. századig Eurázsia fémfeldolgozó központja átte
vődött a Kaukázusból a Hétfolyó vidékére.528 A legelőváltó rideg állattenyésztés megnövelte
a ló és a lovaglás szerepét. Az Kr. sz. előtti IV. évezred végén a gödörsírosok Európában már
háziasították a lovat (Kínában nem élt a tarpán vadló őse), majd ugyanezt megtették az afanaszjevóiak is Szibériában a III. évezredben. Az andronovóiak már a tenyésztett és hátait ló
ismeretével érkeztek az Urál keleti oldalára, sőt ők korszerűsítették a Folyamközben feltalált,
eredetileg ökrök vontatta, tömör kerekű nehéz társzekeret is. A könnyű harci szekerek az ókori
Keleten csak sokkal később, az indoeurópai mitannik révén terjedtek el a II. évezred derekán.
524 The Cultural Relies and Historic Sites ont he Northern Slope of the Kunlun Mountains. (Kínaiul! A kínai szö
veg lefordítását Zsolnai Edinának köszönöm.)
525 Wang Binhua, Recherches historiques préliminaires sur les Saka du Xinjang ancien. Arts Asiatique 42 (1987)
V.f. 42.
525 E. Hadingham, The Mummies o f Xinjiang. Discover the World o f Science 1994. április, 68-70. - D. Kamberi,
The Three Tausand Years Old Chärchän Man Preserved at Zaghunluq. Sino-Platonic Papers 5 (1994) 44 skk. V. Mair, Prehistoric Caucasoid Corpses o f the Tarim Basin. Journal of Indo-European Studies 3-4 (1995)
281-307. - V. Mair, Mummies of the Tarim Basin. Archaeology 48 (1955) 2., 28-35.
527 E.E. Kuzmina 1999, 174.
528 M.K. Habdulina 1994,81.
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Ez az andronovói eredetű népesség, véleményem szerint, a ragozó nyelvű ős-szkítaság őshungár (proto-hún) ágát alkothatta, amelybe beletartoztak a xiongnuk elődei, sőt a türkök
ősei is. Ebben az értelemben nevezhetők a xiongnuk és a hunok részben török (türk) nyelvűeknek.529 S ez a magyarázata a magyar nyelv nagyszámú török szavának is. Az európai és az
ázsiai térségek szoros kapcsolata már a bronzkorban kialakult, a későbbi Nagy Selyemút530
nyomvonalán zajlott le a lazurit-forgalom Badaksánból Elő-Ázsiába és Indiába. Már a Kr.sz.
előtti III. évezred végén szállítottak Baktria és Szogdia területéről türkizt, például a szibériai
Szintastába és Rosztovkába. De korán kialakult az ún. nefrit-út is, amely a Bajkál-tó vidékéről
vezetett a déli Khotánba, Jarkendbe és Kínába, De a nefrit eljutott Szibériába (Rosztovka) és
az Urálba is (Alakul).
Az indoeurópaiság erőltetése természete
sen továbbra is megmaradt mind az oroszok,
mind az angolok, mind a németek és a fran
ciák részéről,531 de ennek a feltevésnek sem
mivel sem nagyobb a súlya, mint az általunk
képviselt hipotézisnek.532
Az andronovói gyökerű szaka-szkíta kul
túra népe már a Kr. sz. előtti VIII. században
ismerte a vas feldolgozását (taszmolai kultú
rás zablák és kések), s ők fejlesztették tovább
a karaszuki típusú késeket, tőröket, tükröket
és lószerszámokat. A finnugrista Fodor István
érdemeként kell megemlíteni, hogy az andro
novói, a szargatkai (a Tobol és az Isim vidé
kén) és a szarmata kultúrákat ő is kapcsolatba
hozta a magyarokkal, jóllehet torzan és a lé
nyeget elmismásolva.533
Az Uráltól délre eső területet tekintik a ku
tatók a protoszarmaták őshazájának, ahonnan
a Kr.sz. előtti VI. századtól kezdve erőteljes
476. A kobjakovái szarmata részleges lovas
temetkezés
529 A kínai források magyarra átültetése közben Csornai Katalin felhívja a figyelmet némely hszíungnu-mongol
szónak a magyarral való feltűnő hasonlatosságára, (tüszi = tűz!)
530 A Selyemút elnevezést F. Richthofen adta 1878-ban.
531 E.E. Kuzmina 1999, 166-173.
532 К. Jettmar, Debaine-Francfort nézete szerint a Tárim medencében feltárt egyének az indoeurópai tochárok ősei
lehettek.
533 Fodor István, Verecke híres útján... Budapest 1975, 94-157.
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478. Tamgák. 1-7: a Rurik-dinasztia X—XI. századi jelei, 8—9: a Dnyeper és Oka vidéki Szmelaban talált V1-VI1. századi tamgák, 10: tamga a majackójei gorogyiscséből, 11-14: tamgák Szarkelből, 15-28: a boszporuszi királyság tamgái, a Il-Ш. századból, 29: heftalita tamga az V-VI.
sz.-ból, 30-32: Vili. századi szogd tamgák, 33: III. századi tamga Taskentből, 34-49: korezmi
tamgák az I-VIII. századból, 50-55: kusán tamgák, 56-59: iráni szászánida tamgák, 60-61: párthus tamgák Niszából, 62-65: boszporuszi tamgák, 66-68, 85-90, 93: korezmi tamgák, 72-80: a
Rurik-ház jelei, 81, 84: tamgák a cimljánszkojei gorogyiscséből, 82-83:a Rurikok jelei, 91: Pharzoi olbiai szarmata uralkodó érméje a Kr. sz. utáni I. századból, 92: Iniszmei szarmata király érme
a Kr. sz. utáni I. századból.
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mozgások és kapcsolatok mutathatók ki mind nyugat felé, az európai szkíták földje felé, mind
kelet, Belső-Ázsia felé a xiongnuk és a vuszunok felé. Ez a kultúra magaba olvasztja az andronovói-taszmolai népesség nagyobb részét, részben átvéve számos jegyet, részben új eleme
ket vezetve be. A Kr. sz. előtti V. századtól megváltozik például a kurgános temetkezésekben a
tájolás, az észak-déli helyett dél-északira, majd Ny-K-íre. A fa sírkamrás, gerendavázas temet
kezések mellett egyre népszerűbb a padmalyos és a katakombás forma, de a sírokat is mé
lyebbre ássák. A halmokat körül árkolják és körül sáncolják. Új fegyver-fajták jelennek meg,
elsősorban a nagyméretű hún íj és a hosszú kétélű, keresztvas nélküli lovassági vas kard, a te
gez. A szarmaták különböző törzsei, népcsoportjai között kell keresnünk a magyarság egyik
(európai: ősugor) összetevőjét kitevő népességet, míg a közép-ázsiai szaka-szkíta-szarmatahún-türk etnikumból való a másik (ázsiai: őshún-gar) összetevő.
A szkíta-hún-szarmata kultúra lett az alapja mind a párthus, mind a kusán, mind a heftalita-fehér hún, mind az avar, mind a türk, mind pedig a magyar (hungár) etnikumnak.
Jól tudom, mindezt nagyon nehéz vitathatatlan adatokkal bizonyítani, hiszen sem a sza
káknak, sem a szkítáknak, sem a szarmatáknak, sem az avaroknak nincsenek egyértelmű nyel
vi emlékei, mégis van lehetőség a bizonyítási eljárás megkezdésére. Mégpedig két módon. Az
egyik a DNS vizsgálatok adta hatalmas lehetőség, amelyet kiegészít a hagyományos antropo
lógia.534
A másik a tárgyi és képi emlékanyagon fellelhető rokonsági, genetikai összetartozást kife
jező jelek, az ún. tamgák535 vizsgálata. A tamgák szerepét és jelentőségét tulajdonképpen
mindmáig alig ismerték fel, noha igen korai időktől szerepelnek ezek a speciális jelek egyes
emlékeken, például a 3-4 m magas, gránitból, márványból és bazaltból kifaragott ún. szarvasos köveken vagy a sziklarajzokon az Altájtól a Bajkál vidékéig. Csak Mongóliában közel fél
ezer szarvasos követ tartanak számon,536 amelyeken különböző jelek láthatók s ezek zöme a
karaszuki kultúra korából való.
A tamgák kétségtelenül a genetikai rokonság jelzői, tehát nem keverendők össze a tulaj
donjegyekkel. Erre kiváló bizonyságul szolgálnak a szarmata uralkodók érméin látható tam
gák, például a Porogiban eltemetett53? Iniszmei tamgája pontosan megegyezik a moldáviai
Gruskában eltemetett olbiai uralkodó, Farzoi tamgájával, amely nemcsak az érméin, de az
ezüst lószerszám díszén is rajta van.538 Nyilván apa-fiú kapcsolatról van szó. A közép-ázsiai
szogdiai, korezmi, kusán, párthus, szarmata és heftalita fehér hún tamgákra csak néhányan

534 Henkey Gyula, A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata. Túrán könyvek 2.
Budapest 2002. - uő A csallóközi magyarok etnikai, embertani képe. Dunaszerdahely 2002. - uö A felvidéki
magyarok népességtörténete és etnikai embertani képe. Kapu Füzetek 7. Budapest 1998. - Kiszely István, A
magyar ember. Budapest 2004.
535 A tamga szó minden bizonnyal mongol eredetű, mert sem a kínaiban, sem a tibeti nyelvben nem ismert s a türkben is mongol jövevényszó.
536 B.I. Vajnberg-E.A Novgorodova 1976, 67.
537 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai I. Miskolc 1997 (Budapest 2002), 181-192.
538 A. Szimonyenkó 2001, 12.
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figyeltek fel,539 noha a különböző uralkodóházak eredetére kiválóan fényt vet a használt tamgák hasonlósága vagy azonossága. S a tamgákat nemcsak a korai időben használták. Tolsztov
felismerte a kijevi Rurik-dinasztia tamgáit, Fehér Géza pedig a bolgár kánok tamgáit.540 Nyil
ván megvoltak a hűn, az avar s a magyar fejedelmek és királyok saját tamgái is. Újabban
kezdjük feismemi az avar541 és a magyar leletanyagban is542 nemcsak a tamgákat, hanem az
egyes díszítmények formáinak eredeti értelmét,543 mert ezek nem egyszerű díszítmények vol
tak abban az esetben sem, amikor nem kifejezetten tamgákat látunk!

SADOVEC

HONGRIE

480/a. Avar tamgák és párhuzamaik

539 E.H. Minns, Scythian and Greeks. Cambridge 1913, 317., 227. kép. - Sz.P. Tolsztov 1947, 46-49. - Vajnberg
1977, 87 skk., X l-X Il. tábla. A magyar kutatók közül Fettich Nándor említendő.
540 Fehér Géza, A bolgár-török műveltség emlékei és magyar őstörténeti vonatkozásaik. Archaeologia Hungarica 7
(1931) 117-123.
541 László Gyula, Études archéologiques sur 1’ histoire de ill société des Avars. Archaeologia Hungarica 34 (1955)
158-185.
542 Dienes István, Nemzetségjegy (tamga) a békési honfoglaláskori íjcsonton. Folia Archaeologica 14 (1962) 95—
109. - uö A honfoglaló magyarok, in: Orosháza és környéke a római kortól a magyar középkor végéig. Oroshá
za 1965, 137. Dienes István a tamgákat elsősorban tulajdonjegyeknek tartotta s a párhuzamokat nagyobb részt a
vogul és osztyák kézjegyek és tulajdoni jelzések körében kereste.
543 Különösen ígéretes az Ausztriában élő Váradi Deutsch Botond vizsgálódása, aki kéziratos dolgozatában: A
naplelkű madár és társai. Sajátos szerkesztés és sajátos jelképek a Kárpát-medencétől Indiáig c. munkájában
számos jelre, tamgára bukkant.

.313

ÖSSZEGZÉS

480/Ъ. A Kiskőrös-Városalatti avar temető 9. sírjának tamgái

Egészen világos, hogy a mongólai, a közép-ázsiai és a Fekete-tenger vidéki tamgák egye
zése az uralkodó dinasztiák (és talán a népük) rokonságát jelenti s így nem tartható már a nyu
gatról keletre vagy a keletről nyugatra irányuló kóbor üldözöttek vándoroltatásának elcsépelt
elmélete.
A szarmatáknak nevezett etnikum tevékeny részese volt a kusán, a párthus, a korezmi, a
heftalita-fehér hűn és az avar birodalmaknak, valamint a déloroszországi térség és a Kárpát
medence birtoklásának.544 A korezmi és a szogdiai uralkodók érméin látható tamgák abban
544 Mindennek részletes kifejtése az Őstörténetünk régészeti forrásai IV. kötetében lesz olvasható.
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különböznek a kusán
(nagy jüe-csí), a fe
hér hún és a turáni
Kang-jü uralkodói
nak a tam gáitól,
hogy az utóbbiaknál
a tamgák uralkodóról-uralkodóra vál
toztak, sőt olykor
egy király uralm a
alatt is történtek vál
tozások; míg a korezm ieknél és a
szogdiaiaknál a tam
gák állandóak vol
tak.
Ez, egyesek sze
rint, azt jelzi, hogy a
kis Jue-csik és a
nagy Jue-csik (kusánok) nem ugyanazon
népesség volt! Még
mindig tisztázatlan:
484. Kusán királyok: Kaniska, Huviska és Vima Kadphises érméi,
valamint korezmi uralkodók érméi tamgákkal
kik voltak a kis jüecsik? Feltehetően a
szarmatákat kell látnunk bennük. A korezmi és a szogdiai tamgák viszont csaknem megegyez
nek, egyrészt a Fekete-tenger vidéki szarmata uralkodók tamgáival, másrészt a mongóliai
tamgákkal (Cagan-gól), azaz ugyanazon nemzetségekről lehet szó. A szarmatáknak egyébként
már a Kr. sz. előtti III. századtól imerjük a tamgáit. Az Indiát meghódító heftaliták királyainak
tamgái (Hindukus) megegyeznek a buharai és a szamarkandi tamgákkal. Az avarok tamgái pe
dig nagy hasonlatosságot mutatnak a heftalita tamgákkal, noha különbségek is vannak. Igen
sok még a kutatni való, igen sok még a bizonytalan feltevés, de jó úton vagyunk.
Az eddigi kutatási módszerek nem voltak eléggé egzaktak. Sem tárgyformák, sem sírfor
mák, sem viseletek, sem fegyverformák önmagukban nem alkalmasak etnikai meghatározá
sokra. Ezredévek számtalan nemzedéke ugyanis állandóan változott és változtatott az élet
módján, a szokásain, valamint a viseletén. De a legutóbbi időkig nem változtatott gondolko
dásmódján és a szellemiségén. Valamint nem változott a nemzedékek genetikai felépítése és a
származástudata sem.
Ezért meg vagyok győződve arról, hogy a további genetikai vizsgálatok feltevésünket be
fogják bizonyítani.
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134. Bronz kések és török. Kloőko id. mű (1995) 127., 31. kép nyomán.
135/a. Szejma-turbinói lelőhelyek és a fontosabb réz-lelőhelyek térképe. H. Parzinger, SeimaTurbino und die Anfänge des sibirischen Tierstils. Eurasia Antiqua 3 (1997) 225., 1.
kép nyomán.
135/b. A szejma-turbinói kések és tőrök elterjedése. Parzinger id. mű (1997) 229., 3. kép nyo
mán.
136. Népmozgások a Jenyiszej vidékén. Novgorodova 1970, 175., 51. kép nyomán.
137. A szakócaipar elterjedési irányai az őskőkorban. Gábori Miklós, Közép- és kelet-Európa benépesedése. Századok 111 (1977) 28., 2. kép nyomán.
138. Későpaleolitikus lelőhelyek. Szulkrzsickij 2004, 105., 2. kép nyomán.
139. Kimmer íjász. Mahortüh id. mű (1997) 20., 1. kép nyomán.
140. Ókori víziutak. E.I. Gorjunova 1961, 9., 1. kép nyomán.
141. A kaukázusi Kispek 1. kurgán. I.M. Csecsenov 1980, 16., 1. kép nyomán.
142. A kispeki 1. kurgán kőládasírja. Csecsenov id. mű (1980) 17., 2-3. kép nyomán.
143. A kispeki kurgán kősztéléi. Csecsenov id. mű (1980) 17.
144. Az Aul Kubina-i kurgán. H.H. Bibzsijev 1980, 35., 2. kép nyomán.
145. Leletek a kubinai kurgánból. Bibzsijev id. mű (1980) 39.
146. A gödörsíros kultúra temetői a Fekete-tenger északi felén. Sz.A. Dvorjányinov-V.G.
Petrenkó-N.A. Rükov 1981, 29., 2. kép nyomán.
147. A majkopi ezüst edény kiterített rajza. L'or des Scythes. 31., 5. kép nyomán.
148. A kaukázusi Beden, 5. kurgán. Miron-Orthmann id. mű (1995) 76., 57. kép nyomán.
149. Az emberalakú szobrocskák elterjedési térképe. V.M. Masszon-V.I. Szarianidi 1973,
46., 9. kép nyomán.
150. Női szobrocskák Iránból. Masszon-Szarianidi id. mű (1973) 57., 11. kép nyomán.
151. A bronzkori szobrocskák tipológiája. Masszon-Szarianidi id. mű (1973) 89., 13. kép
nyomán.
152. Női szobrocskák Altin tepéről és Ulug Depéről. Masszon-Szarianidi id. mű (1973)
XLIII. tábla nyomán.
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153. Női szobrocskák Anauból és Ulug Depérői. Maszon-Szarianidi id. mű (1973) XLII.
tábla nyomán.
154. Kaukázusi szobrocskák. V.I. Markovin 1986, 85., 6. kép nyomán.
155. Kultikus szobrocskák a Kaukázusból. Markovin id. mű (1986) 76., 2. kép nyomán.
156. Az utamüsi 1. kurgán felülnézete. Kotovics-Kotovics-Magomédov id. mű (1980) 47.,
4. kép nyomán.
157. Az utamüsi 1. kurgán. Kotovics-Kotovics-Magomédov 1980, 46., 3. kép nyomán.
158. Az utamüsi 3. kurgán. Kotovics-Kotovics-Magomédov id. mű (1980) 51., 6. kép nyo
mán.
159. Az utamüsi 3. kurgán kő buzogánya (jogar!). Kotovics-Kotovics-Magomédov id. mű
(1980) 52., 7. kép 11.
160. Kaukázusi leletek. V.B. Tyehov 1971, 239., 89. kép nyomán.
161. A kaukázusi Tli-ben feltárt temető övdíszei. Tyehov id. mű (1971) 214., 77. kép nyo
mán.
162. Szarvasábrázolások Tliből és Kőbánból. M.N. Pogrebova-D.Sz. Rajevszkij 1997,130.,
V. tábla
163. Szarvasábrázolások Tliből és Kőbánból. Pogrebova-Rajevszkij id. mű (1997) 131., VI.
tábla nyomán.
164. Övdíszek Tliből. Pogrebova-Rajevszkij id. mű (1997) 138., XIV. tábla nyomán.
165. Övdíszek Tliből. Pogrebova-Rajevszkij id. mű (1997) 137., XIII. tábla nyomán.
166. Állatábrázolásos lemezek a Volga vidékéről és a Kaukázusból. Pogrebova-Rajevszkij
id. mű (1997) 139., XIX. tábla nyomán.
167. A szamtavrói temető övdíszei. Miron-Orthmann id. mű (1995) 118-119., 109. kép
nyomán.
168. A gantiádi temető övlemezei. Miron-Orthmann id. mű (1995) 286., 235. kép nyomán.
169. Tli temetőtérképének egy részlete. B.V. Tyehov 1980, 122. tábla nyomán.
170. Tli, 16. sír. Tyehov id. mű (1980) 28. tábla nyomán.
171. Tli, 22. sír. Tyehov id. mű (1980) 38. tábla nyomán.
172. Tli, 74. sír övlemezei. Tyehov id. mű (1980) 53. tábla.
173. Tli, 75. és 76. sír. Tyehov id. mű (1980) 55. tábla.
174. Tli, 165. sír leletei. Tyehov id. mű (1980) 84. tábla nyomán.
175. Tli, 76. sír övlemezei. Tyehov id. mű (1980) 56. tábla nyomán.
176. Tli, 226. sír. Tyehov id. mű (1980) 43., 21. kép nyomán.
177. Tli, 227. sírban talált buzogány. Tyehov id. mű (1980) 99. tábla nyomán.
178. Tli, 262. sír és leletei. Tyehov id. mű (1980) 113. tábla nyomán.
179. Bronz övdíszek a kaukázusi Liro-Berdóból. Devedzsján 1981, XVIII. tábla.
180. A XV-XVII. századi komi települések járásai. Zserebcov-Konakov-Koroljev 1985,
23.
181. A komi népviselet. Zserebcov-Konakov-Koroljev id. mű (1985) 40^11., 12. kép nyo
mán.
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Kanálnyél díszítés Uszty Polujból. Fodor István,A finnugor régészet fő kérdései. Bp.
1975, 69., 21. kép nyomán.
Régészeti kultúrák az Urál mentén. Fodor István, A finnugor régészet fő kérdései.
Budapest, 1975, 49., 1. kép nyomán.
Orosz hímzések. B.A. Rübakov 1979, 25., 6. kép nyomán.
Jávorszarvas fej Sigirből. Mosinszkája 1976, 66., 10. kép nyomán.
A Szarvas-szigeti leletek. Gurina 1961, 149.nyomán.
Régészeti kultúrák. Bevezetés I. 49-52.
Agyakovói kultúra települései. E.I. Gorjunova 1961, 66., 21. kép nyomán.
Leletek az ahmülovói temetőből. H. Parzinger, Das Gräberfeld von Ahmylovo. Eurasia
Antiqua 4 (1998) 227., 11. kép nyomán.
Egyélű szejma-turbinói kések. N.L. Cslénova 1972, 233., 69. tábla nyomán.
A rosztovkai kés markolata. Fodor id. mű (1975) 60., 13. kép nyomán.
Állatábrázolásos sigiri leletek. Gurina id. mű (1961) 146., 22. kép nyomán.
Jellegzetes sigiri leletek. MIA 21 (1955?) 55., 4. kép nyomán.
Fésűs-gödröcskés kerámia a Felső-Volga vidékéről. V.P. Tretyákov 1972,69., 20. kép
nyomán.
A fésűs-gödröcskés kerámia elterjedése. Tretyákov id. mű (1972) 132., 43. kép nyo
mán.
Kacsa-alakú csüngök. L.A. Golubjeva 1979, 18., 4. kép nyomán.
Vadkacsás arany függő. Golubjeva id. mű (1979) 25., 8. kép nyomán.
Állatábrázolásos áttört csüngök. Golubjeva id. mű (1979) 93., 6. tábla nyomán.
Lóalakos bronz csüngök. Golubjeva id. mű (1979) 31., 13. kép nyomán.
Lófigurás bronz csüngök. Golubjeva id. mű (1979) 98., 12. tábla nyomán.
Lófigurás női melldíszek. Golubjeva id. mű (1979) 95., 8. tábla nyomán.
Csüngök, kígyón álló lovasokkal. Golubjeva id. mű (1979) 102., 16. tábla nyomán.
Régészeti kultúrák elterjedési területe. D.A. Krajnov 1972, 36., 13. kép nyomán.
Kutyatemetkezés Voloszovóból. Krajnov id. mű (1972) 141., 49. kép nyomán.
Fattyanovói kőbalták. O.N. Gadzjáckája 1976, 124., XXV. tábla nyomán.
Réz lándzsák és balták Balanovóból. O.N. Bágyer 1961, 179., 115. kép nyomán.
Kőbalták Balanovóból. Bágyer id. mű (1961) 180., 116. kép nyomán.
Cserépedények Balanovóból. Bágyer id. mű (1961) 198., 125-126. kép nyomán.
Gyermekjátékként használt agyag kocsikerekek. Bágyer id. mű (1961) 208., 144. kép
nyomán.
A csuracsiki kurgán 2. sírja. O.N. Bágyer-A.H. Halikov 1976, 36., 15. kép nyomán.
A gödörsíros kultúra temetkezési típusai és leletei. H.L. Morgunova-A.Ju. Kravcov
1991, 4L, 2. kép nyomán.
Balanovó, 25. sírjának 43. temetkezése. Bágyer id. mű (1961) 100.,31. kép nyomán.
Szkíta emyős szekér agyag modellje.
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230.
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232.
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234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

Az abasevói viljálovói kurgán 1. sírjának fejdísze. A.H. Halikov 1961, 217., 71. kép
nyomán.
A balanovói kultúra díszítményei. Bágyer-Halikov id. mű (1976) 156.
Csont és fa tárgyak a balanovói kultúrából. Bágyer-Halikov id. mű (1976) 156., 51.
tábla nyomán.
Régészeti kultúrák elterjedési területe. Bevezetés I. 63-66.
Az abasevói algasi 1. kurgán. RR Jefimenkó-RN. Tretyákov 1961, 62., 11. kép nyo
mán.
Turbinó-szejmai török. Z. Szamasev-G. Zsumabekova, Spätbronzezeitliche Waffen aus
Kazachstan. Eurasia Antiqua 2 (1996) 236., 2. kép nyomán.
Bronz kés Turbinóból és Rosztovkából. Parzinger id. mű (1997) 231., 4. kép nyomán.
Szejmai bronz tőrök. O.N. Bágyer 1970, 116., 50. kép nyomán.
Kenkóli tiusú tőrök. Parzinger id. mű (1997) 34., 6.kép nyomán.
A borogyínói kincs tőre. Klocskó id. mű (1995) 115., 22. kép 1. nyomán.
A borogyínói kincs lándzsái. Klocskó id. mű (1995) 86., 2. kép nyomán.
Szejmai típusú bronz lándzsák. Bágyer id. mű (1970) 103., 24-25. kép yomán.
Szejmai típusú bronz balták. O.N. Bágyer 1964, 79., 69. kép nyomán.
Szejmai típusú bronz balta. Bágyer id. mű (1970) 103., 25. kép nyomán.
Nyugat-szibériai állatábrázolások. Parzinger id. mű (1997) 239., 9. kép nyomán.
Eurázsia fémfeldolgozó körzetei. Csornüh 2002, 18., 13. kép nyomán.
A Jenyiszej középső folyásvidéke. N.A. Bokovenkó, Das karasukzeitliche Gräberfeld
Anöil Őon in Chakassien. Eurasia Antiqua 6 (2000) 210., 1. kép nyomán.
Fedorovi temetkezések. Cslénova id. mű (1972) 196., 29. tábla nyomán.
A fedorovi temető leletei. Cslénova id. mű (1972) 197., 30. tábla nyomán.
Andronovói települések és bányák. K.V. Szalnyikov 1967, 276., 41. kép nyomán.
Kések és tőrök a karaszuki kultúrából. Cslénova id. mű (1972) 178., 8. tábla nyomán.
Parzinger id. mű (1997) 231., 4. kép nyomán.
Az ívelt pengéjű karakuszi kések elterjedése a minuszinszki medencében. Novgorodova 1970, 90., 31. kép nyomán.
Karaszuki réz és bronz kések. Cslénova id. mű (1972) 172., 2. tábla nyomán.
Karaszuki típusú kések É-Kínából. Cslénova id. mű (1972) 193., 26. tábla nyomán.
A szejma-turbinói kések párhuzamai. Cslénova id. mű (1972) 235., 71. tábla nyomán.
Ancsil Csőn 5. kurgán. Bokovenkó id. mű (2000) 237., 21. kép nyomán.
Régészeti kultúrák. Fodor id. mű (1975) 62., II. térkép nyomán.
Kazettás szerkezetű kurgánok. Bokovenkó id. mű (2000) 245., 24. kép nyomán.
Karaszuki és tagári leletek. Cslénova id. mű (1972) 192., 25. tábla nyomán.
Bronz tárgyak típusai a Kr.sz. előtti II—I. évezredben. Cslénova id. mű (1972) 228., 63.
tábla nyomán.
Nyílhegyek, zablák, lószerszámdíszek típusai a II—I.évezredben. Cslénova id. mű
(1972) 225., 60. tábla nyomán.
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Lugovó, 57. sír és az ananyínói emberalakos sztélé. O.N. Bágyer 1950, 59., 18. kép
nyomán.
Fémkorongok az ananyínói temetőből. Gorjunova id. mű (1961) 27., 8. kép nyomán.
A kora-ananyínói kultúra lelőhelyei. H. Parzinger, Das Gräberfeld von Achmylovo und
die relative Chronologie der frühen Anan'ino-Kultur. Eurasia Antiqua 4 (1998) 21., 1.
kép nyomán.
Ahmülovó és környéke térképe. H. Schwerin von Krosigk, Bronzene Spiralschmuck
scheiben der westlichen Anan'ino-Kultur und ihre Beziehung uz shang- und chouzeitlichen Pi-Scheiben aus Jade. Eurasia Antiqua 1 (1995) 166., 1. kép nyomán.
Az ahmülovói temető leletei. Parzinger id. mű (1997) 226., 10. kép nyomán.
Az ahmülovói temető leletei. Parzinger id. mű (1997) 222., 7. kép nyomán.
Ahmülovó, 704. sír. Schwerin von Kosigk id. mű (1995) 169., 4. kép nyomán.
Az ahmülovói temető leletei. Parzinger id. mű (1998) 224., 9. kép nyomán.
Ananyínói edények Kosztromszkájából.
Káma-vidéki régészeti kultúrák. Káma-vidéki rokonaink őstörténete. Kiállítási kataló
gus. Tatabánya 1996, 11. nyomán.
Sámán-ábrázolások Kisertából és Szulgyéből. B.A. Rübakov 1979/a, 17., 4. kép nyo
mán.
A komik kultikus tárgyai. L.Sz. Gribova 1984, 95., 3. kép nyomán.
A kockij gorodoki ezüst tál figurái. V.P. Darkevics 1976, 182., 22. kép nyomán.
A szudkai és a rubljevói ezüst tálak ábrázolásai. Darkevics id. mű (1976) 182., 23-24.
kép nyomán.
A szlubkai ezüst tál ábrázolása. Darkevics id. mű (1976) 183., 25. kép nyomán.
A galicsi kincs leletei. Gorjunova id. mű (1961) 20., 5. kép nyomán.
Cseganda II., 15. sír. V.F. Gening 1971, 10., 5. kép nyomán.
Nürgünda II., 9. és 17. sír homlokszalagjainak rekonstrukciója. V.F. Gening 1970,
36-37. kép nyomán.
Nürgünda I., 27. sír női viselete. Gening id. mű (1970) 39.
Midlány Sáj, 50. sír. V.F. Gening 1962, 27., 18. kép nyomán.
A midlány sáji temető jellegzetes sírmellékletei. V.F. Gening 1962, XIII. tábla nyomán.
Az Urál és a Volga-vidék fontosabb lelőhelyei. The Golden Deer of Eurasia. New York,
2000, 21.
Turajevó, I. halomsír 1.sir. Gening id. mű (1995) 270., 4. kép nyomán.
A turajevói I. halomsír. Gening id. mû (1995) 269., 3. kép nyomán.
Turajevó, V. halom. Gening id. mű (1995) 280., 10. kép nyomán.
Szarvasfigura Filippovkáról. Fedoszéjenkó 2003,
Turajevó, VII. halom. Gening id. mű (1995) 285., 13. kép nyomán.
Turajevó, VII. halom 1. sírjának mellékletei. Gening id. mű (1995) 305., 28. kép nyo
mán.
Kimmer tőrök díszítései. Kozenkova 1975, 69., 10. kép nyomán.
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296.
297.

A hóhlacsi arany diadém (korona). A Grand View of Xinjiang's Cultural Relics and
Historic Sites. Bej ing 1999, 66.
A durovkai 1. kurgán arany lemeze. Puzikova id. mű (2001) 209., 7. kép 1. nyomán.
Páncélos lovas Dura Europosból és egy terrakotta szobrocska. Kazanov 1971, 164.,
XXIX. tábla 4-5. nyomán.
Szkíta páncélos íjász. Csernyenkó 1973, 75., 7. kép nyomán.
Páncélos lovasok az orlati csontlemezen. A.V. Szimonyenkó, Bewaffung und Kriegs
wesen der Sarmaten und späten Skythen. Eurasia Antiqua 7 (2001) 299., 46. kép nyo
mán.
Páncélos harcos a Tastyk-kultúra idejéből. Grjáznov 1971, 103., 7. kép nyomán.
Ezüst lemezre préselt griff. Puzikova 2001, 156., 15. kép 2. nyomán.
Griff marcangol egy patás állatot. Ordoszi övveret. Guangjin-Suxin-Zhu, Ordosz.
1986. (A továbbiakban: Kínai könyv.)
Bikafigurák ordoszi és szibériai bronzokon. Rugyenkó 1962, 74., 55. Kép - Devlet
1980, 8., 3. kép 9. - A Grand View of Xinjiang. 76. nyomán.
A hóhlacsi és a kobjakovói szarmata ékszerek. I.P. Zaszeckája 2003., 51., 4. kép nyo
mán.
Ivókürtök. 1:Nagyszentmiklós, 2: Szeged-Átokháza, 3-4,7: Kunbábony, 5: Bocsa, 6:
Máloje Perescsepínó. H.Tóth Elvira-Horváth Attila, Kunbábony. Das Grab eines Awarenkhagans. Kecskemét 1992, 175 68. kép nyomán.
A Középső-Don-vidék szkítakori lelőhelyei. Puzikova id. mű (2001)5.
Hérodotosz népeinek elhelyezkedése. Rugyenkó 1962, 37., 42. kép nyomán.
Ordoszi és szibériai bronzok. Kínai könyv.
Ordoszi és szibériai bronzok. Kínai könyv.
Ordoszi és szibériai bronzok. Kínai könyv.
Ordoszi és szibériai bronzok. Rugyenkó 1962/a, 73.,78., Rugyenkó 1962, IV. tábla és A
Grand View of Xianjiang. 93-96.
Bronz övdíszek Ordoszból.
A szibériai áttört övlemezek elterjedése a Jenyiszej és a Szelenga mentén. Devlet 1980,
16., 8. kép nyomán.
A minuszinszki medence régészeti kultúrái. M.M. Geraszimov-E.N. Csornüh 1975,
56., 2. kép nyomán.
Az Arzsan 1. kurgán. K.V. Csugunov-H. Parzinger-A. Nagler, Der skythische Fürsten
grabhügel von Ar2an 2 in Tuva. Eurasia Antiqua 9 (2003) 115., 1. kép nyomán.
A lósírok és a hozzá tartozó lószerszámok megoszlása az Arzsan 1. kurgánban. A. Kovaljov, Überlegungen zur Herkunft der Skythen aufgrund archäologischer Daten. Eur
asia Antiqua 4 (1998) 248., 1. kép nyomán.
Szkíta zablapálcák és kőszobrok elterjedési térképe. Kovaljov id. mű (1998) 261., 6.
kép.
Arzsan 1. kurgán leletei. Csugunov-Parzinger-Nagler id.mű (2003) 117., 2. kép.
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Gyűrűs állat az Arzsan 1. kurgánból. Csugunov-Parzinger-Nagler id. mű (2003) 119., 3.
kép nyomán.
Arzsan 2. kurgán összesítő alaprajza. Jelmagyarázat: férfi, nő, gyermek, lósírok, szikla
rajzok, kősztélék. Csugunov-Parzinger-Nagler id. mű (2003) 145., 31. kép nyomán.
Az ukoki „hercegnő” lovának hal-alakú nyeregdíszítései. I. Turnau, Hand-Felting in
Europe and Asia. Warszawa, 1997, 11., 2. kép nyomán.
A vettersfeldi szkíta lelet hal-alakú darabja. D.V. Redfem, A Technical Examination of
the Scythian Gold Hoard from Vettersfelde/Witaszkowo. Eurasia Antiqua 6 (2000)
408., 1. kép nyomán.
Az Arzsan 2. kurgán páros temetkezése. Csugunov-Parzinger-Nagler id. mű (2003)
131., 18. kép nyomán.
Szkíta kantárzat. E.V. Csernyenkó-A. McBride-M.V. Gorelik, The Scythians 700-300
Be. London 1993, 19.
Szkíta kantárzat Pazyrikből. Kun Péter, Szelek szárnyán. Budapest 2003, 137., 78. kép.
Szkíta kantárzat Russzkaja Trosztjanka 13. és 14. sírból, valamint a durovkai 9. kurgán
ból. Puzikova id. mű (2001) 159., 18/4, 163., 22/11, 209., 7/1. képek nyomán.
Berel falu az Altajban. Z.Szamasev-G.A. Bazarbájeva-G.Sz. Zsumabekova, Die „gold
hütenden Greife” des Herodot und die archäologische Kultur der frühen Nomaden im
kazachischen Altai. Eurasia Antiqua 8 (2002) 238., 1. kép nyomán.
A bereli 11. kurgán férfi és női halottja. Szamasev-Bazarbájeva-Zsumabekova id. mű
(2002) 256., 15. kép nyomán.
A bereli 11. kurgán leletei. Szamasev-Bazarbájeva-Zsumabekova id. mű (2002) 256.
A bereli 11. kurgán rekonstrukciós képe. Szamasev-Bazarbájeva-Zsunabekova id. mű
(2002) 258., 17. kép nyomán.
A bereli 11. kurgán lósírjai. Szamasev-Bazarbájeva-Zsumabekova-Szungataj 2000,
12-13. kép nyomán.
Berel, 11. kurgán: faragott zabla oldalpálcák. Szamasev-Bazarbájeva-Zsumabekova id.
mű (2002) 263., 21. kép nyomán.
Fából faragott aranyozott lószerszámdíszek, Berel, 11. kurgán. Szamasev-Bazerbájeva-Zsumabekova id. mű (2002) 262., 20. kép nyomán.
Berel, 11. kurgán. Hegyikecske-szarvak a 11.kurgán lósírjából. Szamasev-Bazarbájeva-Zsumabekova id. mű (2002) 259., 18. kép nyomán.
Berel, 11. kurgán hegyikecske maszkos lova. Bakay Kornél, Magyarnak lenni: büszke
gyönyörűség. Pomáz, 2004, 96.
Szkíta párna-nyereg Pazyeikből. Kun Péter, Szelek szárnyán. Budapest 2003, 93.,20.
kép nyomán.
Szkíta párna-nyereg felülnézetben. Kun id. mű (2003) 93., 21. kép nyomán.
Az ukoki „hercegnő” lovas rekonstrukciója. Kun id. mű (2003) 163., 92. kép nyomán.
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A Volga deltájánál található kurgánok 75%-a gödörsíros és katakombás. M. OtchirGirijéjeva, Welchen Kultur- und Wirtschafstyp in den Wolga-Maniö-Steppen. Eurasia
Antiqua 8 (2002) 116., 2. kép nyomán.
318. Hákászia áttekintő térképe. N.A. Bokovenkó-S. Legrand, Das karasukzeitliche Gräber
feld Anéi Con in Chakassien. Eurasia Antiqua 6 (2000) 210., 1. kép nyomán.
319. Későbronzkori kőpakolásos kurgán Kazahsztánban. G. Balangyína-A. Asztafjev 1996,
147., 3. kép nyomán.
320. Medve és ló figurás amulettek a Tastyk-kultúra korából. L.R. Küzlaszov 1955, 227.,
28. kép nyomán.
321. Hamvasztásos sírok az imenykovói kultúra területéről. Sztárosztyin 1967, 69., 11. tábla
nyomán.
322/a. Hérodotosz alapján elképzelt népmozgások. Macsinszkij 1971, 31., 1. kép nyomán.
322/b. A szarmaták elhelyezkedése. Macsinszkij 1971, 43., 2. kép nyomán.
323. Lovak és kétkerekű kocsi ábrázolása Jelangasból. Kubarjov 1981, 89., 4. kép nyomán.
324. Öszvérek által húzott kocsi egy ordoszi övdíszen. A Grand View of Xinjiang. 96/4.kép
nyomán.
325. Lóábrázolás egy ordoszi bronzon. A Grand View of Xinjiang. 72/5. kép
326. Ló-figurák. Kubarjov id. mű (1981) 88., 3. kép nyomán.
327. Sziklarajz Oglaktiból. Kubarjov id. mű (1981) 91., 6. kép nyomán.
328. Az Aral-tó melletti Kara-Kumban talált réz üst. N.G. Boroffka-K.M. Bajpakov-G.A.
Ahatov-A. Erzsanova-D.A. Lobas-T.V. Szaveljeva-J. Adam, Ein Kessel aus dem Vor
land des Aral-Sees. Eurasia Antiqua 9 (2003) 223., 2. kép.
329. Hérodotosz népnevei alapján készített sematikus térképek. Macsinszkij id. mű (1971)
31., 1. kép nyomán.
330. Ordosz vidéke és a fontosabb lelőhelyek. Wagner-Parzinger id. mű (1998) 38., l.kép
nyomán.
331. Hérodotosz.
332. Csüngök és egyéb díszek. Cslénova id. mű (1981)12., 5. kép nyomán.
333. A szkíta-hún állatstílus jellegzetes formái. D.G. Szavinov 1998, 136., 4. kép nyomán.
334. Budonggou, M l. sír. Kínai könyv 395.
335. Budonggou, М3, sír. Kínai könyv 396.
336. A budonggoui temető leletei. Kínai könyv 397.
337. A budonggoui temető leletei. Kínai könyv 399.
338. Cserépedények a budonggoui temetőből. Kínai könyv 400.
339. Xigoupan M 1. és М2.sírjának leletei. Kínai könyv 362.
340. Xigoupan, М2, sír leletei. Kínai könyv 358.
341. Xigoupan, М2, sír leletei. Kínai könyv 356.
342. Xigoupan, М2, sír leletei. Kínai könyv 355.
342/a Xigoupan, М2, sír leletei. Kínai könyv 357.
343. Xigoupan, М2, sír övlemeze. Kínai könyv 353.
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Xigoupan, М2, sír leletei. Kínai könyv 357.
Cserépedények a xigoupani M 1. és М3, sírból. Kínai könyv 363.
Xigoupan, М2, és М3, sír leletei. Kínai könyv 361.
Tien, M6. sír. Itsz 1976, 11., 1. kép nyomán.
Tien M12. és M13. sír bronz baltái. Itsz id. mű (1976) 39., 6. kép nyomán.
Tien, M l3. sír bronz baltája. Itsz id. mű (1976)57., 11. kép nyomán.
Tien, M13. sír bronz baltája. Itsz id. mű(1976) 114., 21. kép nyomán.
Küzdelem a fehér tigrissel. Tien, M6. sír kardpengéje. Itsz id. mű (1976) 109., 20. kép
nyomán.
Cüj Jüan (Kr.sz. előtt 340-278) potréja. Itsz id. mű (1976) 48., 8.kép
Xigoupan, M4. sír fej- és nyakdísze. Kínai könyv 380.
Xigoupan, M4. sír fülbevalói. Kínai könyv 381.
Xigoupan, M4. és M9. sír. Kínai könyv 386.
Xigoupan, M4. sír mellékletei. Kínai könyv 382.
Xigoupan, M4. és M9. sír leletei. Kínai könyv 391.
Xigoupan, M10. sír edénye. Kínai könyv 390.
Cserépedények a xigoupani M5., M9. és M12. sírból. Kínai könyv 393.
Xigoupan, MII . sír. Kínai könyv 378.
Taohongbala M 1. sír. Kínai könyv 206.
Agyag edények a Bajkál tó környékéről. Rugyenkó 1962., 51. kép nyomán.
Leletek a taohongbalai ML, М2, és M5. sírjából. Kínai könyv 211.
Taohangbala М2, sír. Kínai könyv 207.
Cserépedények a taohangbalai M l. és М2, sírjából. Kínai könyv 216.
Zhoujiadi, M45. sír (Kína), Kr.sz. előtt XI-VIII. század. Yang Hu-Gu Zhijie, Das Grä
berfeld Zhoujiadi im Banner Aohan, Autonome Innere Mongolei, China. Eurasia Anti
qua 4 (1998)21., 1. kép nyomán.
Xiajiadian, Mi l . sír, Kr.sz. előtti X-IX. század. M. Wagner-H. Parzinger, Bemerkun
gen zur inneren Gliederung der spätbronzezeitlichen Kultur Oberes Xiajiadian und de
ren Bedeutung für die südsibirische Kulturentwicklung. Eurasia Antiqua 4 (1998) 42.,
4. kép nyomán.
Jingjiecum, M l. és М2, sír, Kr.sz. előtt 1000 körül. Wu En - Wagner id. mű (1999)
116., 3. kép nyomán.
Anyang-Guojiazhuang, M l47. kocsitemetkezés. Kr.sz. előtti X. század. Wu En-Wag
ner id. mű (1999) 124., 8. kép nyomán.
Kína átnézeti térképe a Nagy Fallal. D. Schwartz, Die Grosse Mauer Chinas. London
2001,1. térkép nyomán.
Az aluchadengi arany fejdísz. Kínai könyv 344.
Az aluchadengi sír mellékletei. Kínai könyv 345.
Az aluchadengi sír mellékletei. Kínai könyv 346.
A maoqinggoui temető térképe. Kínai könyv 231.
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404.
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Maoqinggou, М2, sír. Kínai könyv 241.
Maoqinggou, М3, sír. Kínai könyv 243.
Leletek a maoqinggoui temető 1.,2.,5.,7. és 8. sírjából.
Maoqinggou, M5. sír. Kínai könyv 245.
Maoqinggou, M6. sír. Kínai könyv 239.
Leletek a maoqinggoui temető 6.,9. és 10. sírjából.
Maoqinggou, M10. sír. Kínai könyv 236.
Maoqinggou, M l8. sír. Kínai könyv 250.
Leletek a maoqinggoui temető 10.,11.,12.,17.,18.,20.,21.,22.,23. és 27. sírjából.
Maoqinggou, M21. sír. Kínai könyv 251.
Maoqinggou, M23. sír. Kínai könyv 234.
Maoqingou, M25. sír. Kínai könyv 235.
Maoqinggou, M27. sír. Kínai könyv 246.
Maoqinggou, М 31. sír. Kínai könyv 233.
Leletek a maoqinggoui temető 29., 30., 31., 33., 35.,37., 38., 39., 41. és 42. sírjából.
Maoqinggou, M38. sír. Kínai könyv 246.
Maoqinggou, M43. sír. Kínai könyv 244.
Leletek a maoqinggoui temető 42., 43., 44.,45.,47.,49., 53. és 55. sírjából.
Maoqinggou, M45. sír. Kínai könyv 247.
Maoqinggou, M47. sír. Kínai könyv 242.
Övkapcsok Tuvából. Mannaj-Ool 1970, 52., 10. kép.
Maoqinggou, M58. sír. Kínai könyv 239.
Maoqinggou, M59. sír. Kínai könyv 249.
Maoqinggou, M60. sír. Kínai könyv 248.
Leletek a maoqinggoui temető 58., 59., 60., 61. és 62. sírjából.
Maoqinggou, M63. sír. Kínai könyv 250.
Maoqinggou, M67. sír. Kínai könyv 251.
Maoqinggou, M70. sír. Kínai könyv 247.
Leletek a maoqinggoui temető 60., 63., 66., 70., 71. és 74. sírjából.
Maoqinggou, M71. sír. Kínai könyv 249.
Maoqinggou, M75. sír. Kínai könyv 240.
Maoqinggou, M81. sír. Kínai könyv 233.
Leletek a maoqinggoui temető 75. és 81. sírjából.
Agyag üstök a barzucsihai Tasty-kultúrás temetőből. Barkova 1975,171., 4. kép
nyomán.
Szarvas és hegyikecske ábrázolások az Ordosz vidékéről. Kínai könyv 169.
Ló és hegyikecske ábrázolások az Ordosz vidékéről. Kínai könyv 170.
Ordoszi övdíszek és egyéb tárgyak. Rugyenkó id. mű (1962) 73., 54. kép nyomán.
Ordoszi övdíszek. Rugyenkó id. mű (1962) 78., 57. kép nyomán.
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Szkíta-hún övdíszek Belső-Ázsiából és az Ordosz vidékéről. Rugyenkó id. mű (1962)
74., 55. kép nyomán.
412. Szkíta bronz üstök a durovkai 4. kurgánból. Puzikova id. mű (2001) 222.,20. kép 1-2.
nyomán.
413. Argalikta (Tuva): türk köves kurgán lovas sírral. Ju.I. Trifonov 1975, 191., 2. kép nyo
mán.
414. Uszty Édigan-i hűn köves kurgán. J.Sz. Hudjákov, Hunnenzeitliche Tracht. Eurasia
Antiqua 3 (1997) 582., 1. kép nyomán.
415. Szkíta tükrök. Kubarjov id. mű (1996) 325., 4. kép nyomán.
416. Ázsiai fém tükrök. V.D. Kubarjov, Spiegel asiatischer Nomaden als religionsarchäolo
gische Quelle. Eurasia Antiqua 2 (1996) 322., 1. kép nyomán.
417. Szkíta tükrök. Kubarjov id. mű (1996) 323., 2. kép nyomán.
418. Szkíta emberalakos bronz tükör Sztározsivótyinnojéból. Puzikova id. mű (2001) 265.,
63. kép nyomán.
419. Etruszk bronz tükör. E. Falchetti-A. Romualdi, Etrusker. Darmstadt 2001, 32. nyomán.
419/a. Etruszk bronz tükör Vulciból. E. Gröteke, Etruskerland. Geschichte, Kunst, Kultur.
Stuttgart, 1973, 64.
420. Szkíta tükrök. Kubarjov id. mű (1996) 327., 6. kép nyomán.
421. Állatfigurás bronz türkrök. Kubarjov id. mű (1996) 331., 9. kép nyomán.
422. Állatalakos bronz türkrök. Kubarjov id. mű (1996) 330., 8. kép nyomán.
423. Állatfigurás bronz tükrök. Kubarjov id. mű (1996) 332., 10. kép nyomán.
424. Szarvas-ábrázolások. Cslénova id. mű (1962) 29., 5. kép nyomán.
425. Szarvasos kövek és szarvas figura. D. Dorzs 1962, 52., 14. kép nyomán.
426. Szkíta bronzok. P.D. Liberov 1965, 27. tábla nyomán.
427. Szarmata-alán fém tükrök. V.A. Kuznyecov 1996, 73., 1. kép nyomán.
428. Masztjugínó 32/32. kurgán: fa fésű arany veretei. Puzikova id. mű (2001) 113., 4. kép
1. nyomán.
429. Zhuang Zhou császár (369-280). A Journey into China’s Antiquity. II. Peking 1997,
48., 47. kép nyomán
430. Szkíta bronz üstök Kazahsztánból. K.M. Bajpakov-R. Iszmagil, Der Besagas-Hort das
sakenzeitliche Bronzegeschirr aus dem Siebenstromland. Eurasia Antiqua 2 (1996)
350., 2. kép nyomán.
431. Szkíta bronz üstök Kazahsztánból. Sz.V. Gyemigyenkó, Über einige früheisenzeitliche
Bronzegeschirr-Typen aus dem südöstlichen Kazachstan. Eurasia Antiqua 4 (1998)
202., 1. kép nyomán.
432. Eurázsiái bronz üstök. Gyemigyenkó id. mű (1998) 205., 2. kép nyomán.
433. Eurázsiái bronz üstök. Sz.V. Gyemigyenkó-K. Firszov-K. Firszov, Über eine Bronze
kesseltyp aus Eurasien. Eurasia Antiqua 8 (2002) 282., 3. kép nyomán.
434. A lábazat nélküli bronz üstök elterjedési térképe. Gyemigyenkó-Firszov id. mű
(2002) 289., 7.kép
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Szarmata bronz üstök és egy cserépkorsó Berdijából. V.I. Mordvinceva-I.V. Szergackov 1995, 117., 3. kép nyomán.
Ázsiai fém üstök típusai. A Grand View of Xinjiang's Cultural Relics and Historic
Sites. Bejing 1999, 146.
Ázsiai fém üstök típusai. A Grand View of Xinjiang. 147.
Rituális edények szakrális italok számára. N.L. Jermolenkó 1998, 112., l.kép nyomán.
A szkíta-szarmata állatstílus változatai a kaukázusi Kőbánban. Vinogradov 1976,
148-149. közötti kihajtós kép.
Szauromata állatábrázolások vadkanagyarból. Makszimova 1976, 211., 1. kép nyo
mán.
Szarmata állatábrázolások. Szmirnov 1976, 87., 7. kép nyomán.
A filippovkai kurgánok elhelyezkedése. The Golden Deer of Eurasia. Edited by J. Aruz,
A. Farkas, A. Alekszejev, E. Kortolkova. New York, 2000, 22., 20. kép nyomán.
Filippovka, 1. kurgán. The Golden Deer. 24., 26. kép nyomán.
Szarvas figura a filippovkai 1. kurgánból. O.A. Fedoszéjenkó 2003, 12.
Szarvas figura a filippovkai 1. kurgánból.
Filippovka, 1. kurgán, fa edény arany veretei és nyele. The Golden Deer. 63., 56. kép
nyomán.
Filippovka, 1. kurgán, fa tál arany díszítményei. The Golden Deer. 63., 57. kép nyo
mán.
Filippovka, 1. kurgán, fa csanak arany díszei. The Golden Deer. 95., 63. kép nyomán.
Filippovka, 1. kurgán, fa csanak griffes fogója. The Golden Deer.69., 66. kép nyomán.
Filippovka, 1. kurgán, fa csésze arany fogója. The Golden Deer. 135., 67. kép nyomán.
Filippovka, 1. kurgán, fa edény arany díszítménye: lovas alak. Fedoszéjenkó id. mű
(2003) 22.
Fa edény arany veretei a Csasztüje Kurganü 11. halomból. Puzikova id. mű (2001) 30.,
7. kép 1. nyomán.
Filippovka, 1. kurgán, ezüst rython. Fedoszéjenkó id. mű (2003)26.
Filippovka, 1. kurgán: nyeles bronz tükör. The Golden Deer. 168., 69-70. kép nyomán.
A volodarkai szarmata ezüst falerák. V.I. Mordvinceva 1996, 150-153., 3-5. kép nyo
mán.
Turajevó és környékének térképe.
A turajevói halomsírok és földsírok térképe. V.F. Gening, Völkerwanderungszeitliche
Kriegergräber aus Turaevo im Uralvorland. Eurasia Antiqua 1 (1995) 267., 2. kép nyo
mán.
Turajevó 1. kurgán, 2. sír. Gening id. mű (1995) 272., 5. kép nyomán.
Turajevó 4. kurgán, 2. sír. Gening id. mű (1995) 278. 9. kép nyomán.
Turajevó, V. kurgán 1. sír.
Turajevó, VII. kurgán l /а. és 1/b. sír.
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Uszty-Alma-i (Krim) temető 620. sír 1. halottja. I.I. Loboda-A.E. Pudrovszkij-J.P. Zajcev, Prunkbestattung des U h . nach Chr. in der Nekropole Ust'Alma auf der Krim.
Eurasia Antiqua 8 (2002) 320., 13. kép nyomán.
463. Uszty-Alma-i temető 620. sír 2. halottja. Loboda-Pudrovszkij-Zajcev id. mű (2002)
320., 13. kép nyomán.
464. A jaskuli szarmata sír helye. M. Otchir-Girjájeva, Das sarmatische Grab von JaSkul,
Kalmykien. Eurasia Antiqua 8 (2002) 354., 1.kép nyomán.
465. A jaskuli szarmata sír. Otchir-Girjájeva id. mű (2002) 2. kép nyomán.
466. A jaskuli szarmata ezüst falerák. Otchir-Girjájeva id. mű (2002) 361., 7. kép nyomán.
467. Szarmata-alán népmozgások a II. században. Sz.G. Botalov 1996, 244., 2. kép nyo
mán.
468. Ázsia egy részének fokbeosztása.
469. A szláv kolonizáció terjedése kelet felé, a X-XII. században. Scsukin 1976., 5. kép.
470. A gumugoui temető feltárása. The Cultural Relics and Historic Sites on the Northern
Slope of the Kunlun Mountains. Peking, é.n. 28.
471. Az 1/1980. sz. sír Orchidea névre keresztelt hölgye. The Cultural Relics and Historic
Sites on the Northern Slope of the Kunlun Mountains. Peking, é.n. 29. о.
472. Gyermeksír a gumugoui temetőből. The Cultural Relics and Historic Sites on the
Northern Slope of the Kunlun Mountains. Peking, é.n. 28. о.
473. 1/8/1995. sir. The Cultural Relics and Historic Sites on the Northern Slope of the Kun
lun Mountains. Peking, é.n. 64. о.
474. A yingpeni temető 15. sírja, The Cultural Relics and Historic Sites on the Northern Slo
pe of the Kunlun Mountains. Peking, é.n. 192. о.
475. A Tárim-medencében feltárt múmia-sírok. Bakay Kornél, Magyarnak lenni: büszke
gyönyörűség. Pomáz 2004, 57.
476. A kobjakovói szarmata részleges lovas temetkezés. Gugujev-Bezuglov 1990, 1. kép.
477. A cagan-góli sziklarajzon lévő tamgák és jelek. Vajnberg-Novgorodova 1976, 177., 5.
kép és a mongóliai szarvasos köveken szereplő tamgák és jelek. Uott 178., 6. kép nyo
mán.
478. Tamgák. Tolsztov 1953, 47., 1. tábla és II. tábla. - Szimonyenkó 2001, 12.
479. Mongóliai és fekete-tengeri szarmata tamgák összehasonlító táblázata. Vajnberg-Nov
gorodova 1976, 179., III. tábla.
480/a. Avar tamgák és párhuzamai. László Gyula, Études archéologiques sur l’histoire de la
société des Avars. Archaeologia Hungarica 34 (1955) 173., 56. kép nyomán.
480/b. A Kiskőrős-Városalatti avar temető 9. sírjában talált övveretek tamgái. László id. mű
(1955) 165., 48. kép nyomán.
481. Tamgák Martinovkáról. László id. mű (1955) 169., 52. kép nyomán.
482. III. Béla magyar király (1172-1196) sziglának tartott jelei és tamgái réz pénzein. Ko
vács László id. mű 4L
483. Tamgák szarmata tükrökön.
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484.
485.

486.
487.

Kusán királyok és korezmi uralkodók érméin szereplő tamgák. B. Sztaviszkij, Kunst
der Kuschan (Mittelasien). Leipzig 1979, 62, 64. és 196-197.
Tamgák és jelek Baktriából és Indiából a heftaliták (fehér hónok) időszakából. R. Gobi,
Dokumente zur Geschichte der iranischen Hunnen in Baktrien und Indien. I. Wiesba
den 1967, 14. tábla.
Tamgák és jelek Baktriából és Indiából. Gobi id. mű (1967) 15. tábla.
Tamgák és jelek Baktriából és Indiából. Gobi id. mű (1967) 17. tábla.

