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4. A KONGLOMERÁTUM KAVAR CSOPORTJA

Konsztantinosz császár írja 950 táján, hogy a kangar-besenyõk háborúba 
keveredtek a kazárokkal, de vereséget szenvedtek, mire nyugatra vonultak és 
Levédiából Etelközbe szorították ki a turkokat-magyarokat, akiktõl ekkor elszakadt 
és Perzsia határvidékére költözött a magyarok régi nevén szavartoi-aszfaloi-nak 
nevezett néprész. Ugyanott beszéli el a császár, hogy a kazárok nemzetségébõl való 
úgynevezett kavarok pártot ütöttek a kormányzat ellen, de a belháborúban 
legyõzettek, miután három törzsük a magyarokhoz menekült, elkeveredett 
velük, megtanította õket a kazárok nyelvére, s õ is megtanulta a magyarok 
elütõ nyelvjárását, mivel pedig a kavarok a háborúban a legerõ sebbeknek és 
legbátrabbaknak bizonyultak, õket állították a törzsek élére.

A két összefüggõ eseményrõl szóló tudósításnak hatalmas irodalma 
van, amely azonban nem hozott megnyugtató eredményeket. A tudósítás 
hitelességében senki sem kételkedik, a császár informátorai ugyanis az 
udvarában járt magyar fõemberek voltak, s tegyük hozzá: örmény származása 
révén örmény környezete, amely igen tájékozott volt a kaukázusi és perzsa 
ügyekben. Kételyek csak a besenyõ–magyar összecsapás 889. évi idõpontja körül 
merültek fel, mivel (s ez igen fontos!) más források szerint a perzsa határvidékre 
szakadt magyar néprész – s ezt a magyar történetírás is így tárgyalja – már 854 
táján a Kur folyó vidékén hadakozott.

Nos, van a császári tudósításnak egy olyan fontos mozzanata, amelyre 
a kutatás nem fi gyelt fel. Merõ képtelenség ugyanis, hogy magyar szájból 
hangzott volna el az az állítás, miszerint a kavarokat azért állították a törzsek 
élére, mert bátrabbak és vitézebbek voltak a magyaroknál. Márpedig a császár 
ezt senki mástól nem hallhatta, csakis az udvarában járt Tormástól, Árpád 
dédunokájától, és Bulcsútól, „Turkia harmadik fejedelmétõl és karchájától”. 
Ebbõl pedig logikusan következik, hogy az Árpád-házi fejedelmek vagy 
eredendõen kavarok voltak, amint azt más okokból Györffy György is felteszi, 
vagy erõsen elkavarosodtak.

Indokoltak azok az ellenvetések, hogy az említett magyar néprész nem 
a besenyõ–magyar háborúban szakadt el, vonult keresztül az egész besenyõ 
táboron, Kazárián és telepedett le a perzsa határvidéken, hanem valamely 
korábban lezajlott esemény következtében. És itt merül fel egy valószínûbb 
feltevés: a magyar néprész elszakadása és transzkaukáziai megtelepedése, 
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úgyszintén a már tárgyalt asiya (ász), painil (besenyõ) és turku (magyar) népek 
860. évi kazár-ellenes fellépése az évtizedekig dúló kazár belháború egy-egy 
mozzanata. Errõl tanúskodik egy olyan forrásadatunk, amire a magyar kutatás 
szintén nem fi gyelt fel

A mohamedán írók és örmény források szerint 854–855-ben, vagyis éppen 
akkor, amikor az elszakadt magyar néprész a Kur folyó vidékén hadakozott, 
a belviszályok miatt 300, majd újabb 1000 mohamedán család települt át 
Kazáriából a Kur vidékére. Minthogy pedig ebben az idõben semmiféle más 
áttelepedésrõl nem tudunk, mind az idõpont, mind a helyszín arról tanúskodik, 
hogy e kazáriai menekültek azonosak az elszakadt és perzsa határvidékre 
költözött szavartoi-aszfaloi magyarokkal. Csakhogy – s ez perdöntõ jelentõségû 
tény – az 1300 családdal áttelepült menekülteket ez alkalomból az arab források 
ász-nak, az örmények pedig osz-nak nevezik, mint ahogyan így nevezik ma is a 
kaukázusi alánok oszét utódait, akiknek megrel neve pedig sav „iar” „feketék”.

Tehát itt is annak a ténynek vagyunk tanúi, hogy a különbözõ tudósítások 
az ász-alánokkal, ill. azok különbözõ csoportjaival azonosítják az egész 
honfoglaló konglomerátumot. Konsztantinosz császárnál az ász-alán –besenyõ 
keveréknép szavartoi-aszfaloi „fekete eredetû (nemtelen) lovas alán” neve az 
egész magyarság régi neve, s azé a néprészé is, amely a perzsa határvi dékre 
szakadt, mivel az is ász-alán és szav iar „feketék”. A mohamedán íróknál az 
egész konglomerátum basdzsirt „ász-alán nemzetség”, s egyik cso portj ának 
szállásterülete Al Bakri szerint éppen a Kur völgyében van, ott tehát, ahová az 
elszakadt szavartoi-aszfaloi magyar, ill. kaukázusi ász-alán néprész költözött 
854–55-ben, ahol a tudósító szerint szomszédai egyrészt a grúzok, másfelõl 
az avgunh (Munkácsi és forrásai olvasatában Oguna) nevû keresztény nép, 
amelyet az örményekkel összefonódott albánokkal, ill. ezek aghvan nevével 
kell azonosítanunk. Ez viszont választ ad arra a kérdésre, hogy egy bécsi kódex 
miért tünteti fel a XVI. századi Grúzia térképén Magyarországot?

A honfoglaló konglomerátum kavar törzscsoportjának nyomai egyértel-
mûen a Kaukázusba vezetnek, ahol történetük fontos mozzanata volt lázadó 
szerepük a kazár belháborúban, vereségük és menekülésük a honfoglaló 
konglomerátumhoz. Minden jel arra mutat, hogy a kavarok három törzsének 
zöme a dagesztáni Hunországból való, ezért vessünk egy pillantást erre a 
VII–VIII. századi forrásokban szereplõ államképzõdményre.

Tudnunk kell, hogy ezt a Derbenttõl északra fekvõ területet a hunok 
vezértörzsének hajlandurk csoportja tartotta megszállva, de ugyanitt volt az 
alán Dula törzs szállásterülete és az alánok al-Barsalia nevû országa, ahol 
a bolgárok három ágának egyike is megvetette a lábát, s a krónikák ettõl 
származtatják a kazárokat. Tény, hogy itt alakult ki Kazária magva, és a 737. 
évi arab hódításig az elsõ kazár fõváros is itt állt. És ide vezet bennünket 
szkíta-hun krónikánk is, a Kerek-tenger (Kaspi) melléki Hunországba, a 
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bolgárokhoz és az alánok Dula királyához, akinek Hunor és Magor által 
elrabolt és feleségül vett lányaitól ered a hun-magyar nép. Nem érdektelen, 
hogy ma is itt él a történelmi avarok utódainak tartott avar nép, amelynek 
magahasználta neve Magar.

Fontos tudnunk, hogy a hunországi nép neve az örmény forrásokban 
iráni: Tavas-par „hatalmas támadó”, s egyik hercegük neve is Eran, azaz 
„árja, iráni”, arab gyûjtõnevük pedig kafi r, vagyis „tûzimádó, zoroasztriánus, 
gyaur”, amely a perzsában kofr, gäbr, gour, az oszétban qaur, gawyr, a magyar 
régiségben kavour, kaur „gyaur”, a dagesztáni hunban a tûz, a villám istenének 
a neve Kuar, a magyar régiségben a kavarok neve ugyanez: Kuar. A felsorolt 
szavak és nevek együvétartozása kézenfekvõ, valamint az is, hogy a kavarok 
nem „valamiért” kapták kavar nevüket, hanem azért, mivel a kazár uralkodó 
erõszakos zsidósító politikája miatt kirobbant kazár belháborúban õk voltak a 
lázadók, a kazár zsidó uralkodók szemében a nem igazhitû gyaurok. Jellemzõ, 
hogy a kavar-magyar forrásokkal dolgozó Konsztantinosz és a kaukázusi 
ügyekben igen tájékozott mohamedán írók következetesen tûzimádóknak 
nevezik a magyarokat, ez pedig jelen esetben a kavarok, s általában az iráni 
népek neve.

682-ben Hunországból három fõúr érkezik az örményekhez, hogy 
hittérítõket kérjen tõlük, s egyikük neve Khurszán, akárcsak a történeti 
forrásokban Árpád vezértársáé, vagy Anonymusnál Kende vezér fi áé. A név 
jellegzetesen perzsa, Khur- töve azonos a perzsa chór, oszét chor, chur 
„Nap” szóval, a teljes név pedig a perzsa -san képzõvel ellátott chór-san 
„Naphoz hasonlatos” származékkal, ami jól alátámasztja Dienes Istvánnak azt 
a feltevését, hogy Kurszán kende nemzetségének a jelképe a Nap volt (láttuk, 
hogy a Kazáriába költözött hvarezmi vezér neve is Khur-zad „Napfi ”, de ezt 
találjuk a Chor-fezm-os szkíta személynévben és az oszét chor-fäzm „Naphoz 
hasonlatos” szóban is).

A Hunországba küldött Israyel örmény püspök leírja a pogány hunok 
szokásait. Eszerint a hunok legfõbb istenüket egy óriás lovas harcos, a perzsa 
nevû (!) Aspandeat alakjában tisztelték, imádták Kuar-t, az égi tûz, a villám 
istenét, tisztelték a Napot, a Holdat, a ligeteket és az utak szellemeit, a rontástól 
fantasztikus állatalakokat – közte griffeket – ábrázoló amulettek védték õket, 
halotti tort ültek, amikor a gyász jeléül sebeket ejtettek magukon és lovas 
harci játékokat rendeztek, voltak táltosaik és jósaik, akik a szent helyekre 
is vigyáztak, de kiváltképp egy óriástölgyet tiszteltek, amely fejedelmük és 
fõembereik szavai szerint „az istenek lakhelye, az élet fája”, amelynek tövét 
áldozati lovaik vérével öntözték, a lenyúzott ló bõrét és fejét pedig a fa ágaira 
akasztották.

Ki ne ismerné fel e leírásban az õsi magyar hitvilág tükörképét, amelyben 
ott van Aspandeat-Hadúr,a legfõbb lény; Kuar, a Nap fi ának; a szent tûznek, 
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a mennykõnek, a sistergõ istennyilának a szelleme; az áldozati szent helyek, 
amelyekrõl I. László tilalmai szólnak; a táltosok és javasok: a bûbájos Rázdi, a 
„varasole”, az „ördögi mesterségekben jártas Vata” és fi a, János Békés várából; a 
magyar halotti tor a lovas harci játékokkal és I. Gézával, aki a háború áldozatai 
láttán „haját tépé és orcáját felhasogatá”; a szkíta-szarmata, alán lóáldozat és 
a szent folyóknak lovat áldozó Dareiosz, aki a népektõl ugyanúgy földet és 
vizet kért meghódolásuk jeléül, mint 1500 évvel utána Árpád; a „jellegzetesen 
magyar” nyúzottlovas temetkezés és Bartha Antal megállapítása: „Feltehetõ, hogy 
a honfoglaló, de még a XI–XIII. sz.-i népi életben is megfi gyelhetõ lókultusz a 
kaukázustól északra fekvõ steppe vidéken honos hitvilágra vezethetõ vissza”; 
a griffek és az életfa: a tetejetlen fa, amikkel tele vannak a magyar népmesék. 
És mindez ott van az oszétok Nart Eposzában, amelyben ott van még a sagläg 
„szarvasember”, a mi Csodafi úszarvasunk, a kopjává vált szent kardunk, a 
vérszerzõdésünk. És a perzsa mûveltségkörbe tartozott kavar-alánok révén ott 
vannak nyelvünkben a perzsa és kaukázusi eredetû jövevényszavak, amelyek 
útját a nyelvtörténet nem tudja megmagyarázni, nem is szólva azokról az 
ismeretlen eredetûeknek mondott szavainkról, amelyek az oszétban kaukázusi 
jövevényekként vannak meg (pl. läqvin „legény”, waschä „eskü” stb.). De 
a baskir-magyarok kaukázusi szállásterülete, grúz szomszédsága, a Grúzia 
térképen feltüntetett Magyarország és a mindezek hátterében álló kavar-
alánok kapcsán ide kívánkozik még Bartha Antal egy másik megállapítása 
is: „Feltûnõ, hogy a grúz egyházi ékszerek palmettadíszei több rokonságot 
mutatnak a steppei  mûvészeti hagyományokkal és fõként a magyarral, mint 
a – területileg elvár ható – kaukázusi formakinccsel.”

Természetszerû, hogy a perzsa mûveltségû kavar-alánok magukkal hozták 
a magasfokú szászánida kultúra egyes társadalmi intézményeit, mindenekelõtt 
pedig saját alán hagyományaikat. Nyilvánvaló pl., hogy Kurszán kende 
nemzetségének, a Kartal-Korszán nemnek Kartal elõneve az alán kart „kard” 
és az al „alán” szavakból alakult õsi név „alán kard” jelentéssel (vö. a nagy 
Sándor kori szkíta király fi vérének Kart-as- „ász kard” nevével; az összetételre 
l. még Kurd-al-Wargon „alán kovács-isten”).

Elterjedt vélemények szerint Kurszán kende népének neve kék kend 
(keyckend), ami nem más, mint az irodalomban torzult alakja a kaukázusi 
alánok IX. századi királya kekandadzs „nemzetségfõ” címének (a ke- elõtag 
az óiráni kavay- „vezér”, kavi – magyar Keve – közép- és újiráni kay, kei 
folytatójának alakpárja, a -kandadzs utótag a kan- „hány; gödröt ás” – magyar 
hány – etimon kata, kat, kad „gödör ház; nemzetségi település; város” – 
magyar ház – származékának, ill. e származék kand, kend „ua.; nemzetség” 
– magyar had – párjának alán kandak, oszét kandag változata, szóvégi oszét 
-g – arab -dzs-vel). Vagyis a helyes keikend, kékend népnév jelentése „uralkodó 
nemzetség; vezérnemzetség”, jelezve a kavaroknak a törzs szövetségben vitt 
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szerepét (változatát l. pl. az iráni Kokanda, tkp. „fõváros” helynévben, a kand, 
kend, kent származékokat pedig a Szamarkand, Taskent nevekben).

A vizsgált kand, kend „nemzetség; nemzetségi település” származéka 
az alán kandak, perzsa kände „nemzetségfõ”, amely azonos kende, kend 
méltóságunkkal és a belõle alakult vezérnevekkel. Az arab íróknál a magya-
rok szakrális királyi méltósága K.n.d.k (Kandak), K.ndeh (Kende), amely 
pontosan megegyezik az idézett alán és perzsa szavakkal, de Kandak volt a 
neve annak a hunokhoz csatlakozott alán nemzetségnek is, amelybõl Jordanes 
gót történetíró származik, sõt, az avaroknak is volt egy Kandich nevû követe 
(a kende méltóságot összevetik ugyan a kazár K.n.d.r. khagan címmel, ennek 
elõtagja azonban a perzsa kändär „város” szó).

Az arab íróknál az ügyintézõ király, a tényleges magyar uralkodó címe 
dzs.I, Dzs.I.h. Konsztantinosznál is a yulas (olvasata gila vagy gyila) a fejede-
lem után következõ fõbírói méltóság. Anonymusnál a név Gyla, Gyyla 
„Tuhutum vezér unokája” (ezt vö. a történelmi Rusztem eposzi Tehemten 

„nagytestû” nevével). Krónikáinkban ugyanez a harmadik magyar vezér 
és Erdélyben uralkodó unokájának a neve. A méltóság és személynevesült 
párjának alapalakja gila (ennek g- hangjából az arabban dzs- lett), ez pedig a 
köziráni gar- „kiabál; panaszkodik; vádaskodik” ige óperzsa grd- „panasz; vád” 
középperzsa gil folytatójának, ill. grda – gila „panaszló; vádló” származékának 
a pontos mása „vádbíró” jelentéssel (semmi köze a török yula „fáklya” szóból 
feltett méltósághoz).

Konsztantinosznál a magyarok harmadik, szintén bírói fõméltósága a 
karcha. Ezt ismeretlen eredetûnek tartják, összevetik ugyan Tuhutum vezér 
fi ának Horka nevével és a Harka, Harcha nevekkel, de a hangtani eltérést 
nem tudják megmagyarázni. Tudnunk kell azonban, hogy az idegen nevek 
-k- hangját a bizánciban ch-val is jelölik, ez pedig a karcha – Horka alakok 
szóbelsejei ch – k hangváltozatait megmagyarázza. Ami a szókezdõ k-, h- 
hangokat illeti, ezek változását nem a magyarban, hanem az iráni hangtani 
szabályokban kell keresnünk, ugyanis: avesztai, szkíta-szarmata chvar-, 
oszét chwär-, chär- „megsebez¸ bántalmaz; megbüntet; elveszejt”, innen 
összetételben az ud „lélek” szóval az oszét ud-chwär, ud-char és ud-kor (!) 
„lélekveszejtõ”, úgyszintén a chwärgä, korgä (alán chvarka) „bántalmazó; 
büntetõ” származék, amelybõl levezethetõ a „büntetõ (bíró)” méltóság Karcha 

– Horka alakpárja.
A perzsa beütésû kavar-alán nyelvi nyomoknak hosszú sora van, ebbõl 

most csupán három személynevet vizsgálunk meg, az Árpád-házi uralkodók 
kavar voltának további bizonyítékául.

Konsztantinosznál Árpád (akinek neve – amint azt mások is észrevették már 
– az óiráni arya-pati „árja; alán, vezér” középiráni aripad szabályos folytatója) 
második fi ától való unokájának a neve Ezelech. Ezt – az íz, éz szóból kiindulva 
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Ézeleg-nek olvassák és „ízelõ; ínyenc” jelentéssel magyarázzák. Ezzel szemben 
a név az oszét aziläg, azeläg „körüljáró; ellátó; rendtartó” szó alakpárja 
ugyanazzal a jelentéssel (a szó a- eleme igekötõ, äg végzõdése névképzõ, -zil-, 
-zel- tagja pedig a zyr- „forog; fordít; terel; körüljár” ige alakpárja „ua.; ellát; 
rendet tart; elferdít¸ bûnöz; züllik” jelentéssel, amely azonos ismeretlen eredetû 
züllik szavunk tövével és népnyelvi szülik párjával, pl. elszülik „eltekereg: a 
nyájtól elszakad”; oszét -oj képzõs származéka azonos szilaj „korlátot, határt 
nem ismerõ; féktelen” szavunkkal és az õsi pásztorkodás szilaj „szabadon 
kóborló¸ ridegen tartott” szavával).

Konsztantinosz uralkodása idején Árpád dédunokája, Taksony volt a 
magyarok fõfejedelme. Neve Anonymusnál Tucsun (Tuksun), krónikáinkban 
Toksun, a császárnál és Liudprandnál Taksis (Takszi), amely nem más, mint 
a kaukázusi alánok VIII. század eleji királya Itaksis (Itaksi) nevének az 
alakpárja (valamennyi névalak az óiráni, óperzsa tachš-, avesztai thwachš-, 
oszét dächs- „igyekszik; ügyködik; törekszik; feltörtet” származéka, így óiráni 
vi-tachšya, középiráni, alán i-tachši – Itaksi „alán király”; óiráni tachšya, 
avesztai thwachšya, középiráni tachši, tochši – bizánci Taksi-; az alapalak 
másik középiráni származéka tachšan, thochšan, amelybõl az oszétban 
szabályosan dächson, dächsun, a magyarban pedig Toksun, Taksony lett). 
Jellemzõ, hogy Taksony apjának Zolta, Zoltán neve is azonos a mezopotámiai 
eredetû arab-perzsa Soltan személynévvel és szultán méltósággal, amely 
az oszét Eposzban zärond Soltan „öreg Szoltan” szókapcsolatban van 
meg, ennek zärond tagja a tanaidászi Zarand- szkíta-szarmata személynév 
folytatója, s azonos Anonymusnál a Zarand „régi¸ õsi” nevû ispánsággal, ill. 
krónikáinkban Koppány somogyi vezér apjának Zerind nevével, míg a Szár 

Zerind kapcsolatban használt név Szár tagja a köziráni sar, oszét sär „fej, fõ; 
fõségviselõ, vezér” szó pontos megfelelõje.

*  *  *
Nyelvtörténeti vizsgálódással kezdtük, fejezzük is be azzal. Elõször is: 

az elmondottakból nyilvánvaló, hogy az õsmagyar nyelvi ötvözet török 
szórétegének forrása az ász-alán–besenyõ keveréknép Al-Biruninál jelzett 
keveréknyelve, ill. annak besenyõ–török komponense. E szórétegünk 
archaikus jellege pedig nem onnan való, hogy léteztek volna õsmagyar–
ótörök történelmi és nyelvi kapcsolatok, hanem kizárólag abból adódik, 
hogy az évszázadokig alán kötelékekben élõ besenyõk nyelvének termé-
szetes fejlõdése elakadt és archaizálódott, az alán alapokon végbement nyelvi 
konszolidáció rostáján fennakadt török szavak így és alán köntösben kerültek 
az egész konglomerátum nyelvébe, terjedtek el és maradtak fenn mindmáig. 
A nyelvi keveredésnek és archaizálódásnak ugyanezt a tünetét tapasztaljuk 



116

EGYÜTT2007
4

az eltörökösödött alánok mai csuvas utódainak nyelvében, s ugyanezt az 
elszlávosodott dunai bolgárok óbolgár-szláv nyelvében is.

Másodszor: az õsmagyar konglomerátumról és nyelvi ötvözetérõl teljes 
joggal írhatja Konsztantinosz, hogy a kavarok megtanították a magyarokat saját 
„kazár” nyelvükre, s õk maguk is megtanulták a magyarok elütõ nyelvjárását. 
És joggal írhatja ugyanerrõl Kézai éppen a hun származástudatot õrzõ és 
felszító jászkunok adta IV. László királyunk krónikása, hogy a „hunok, 
vagyis magyarok” és Perzsia vidékén élõ rokonaik „testalkatra és színre” is 
hasonlítanak egymáshoz, „csupán beszédjük tér el kissé, mint a szászoké a 
türingiakétól”. Nem férhet hozzá kétség, hogy e rokonság és nyelvi hasonlóság 
alapját az iráni nyelvek adják, amelyekben – a nostratic-rokonságon túl – az 
õsmagyar szókészlet felét kitevõ ismeretlen eredetû szavaink zömének a forrása 
is rejlik, nem utolsósorban a magyar nyelvtudományban hiányzó magyar 
(fi nnugor)–oszét (iráni) nyelvhasonlító munka jóvoltából.

Végezetül hangsúlyoznom kell, hogy az õsmagyarság kialakulásának ezt 
a vázlatos történetét elsõsorban az érdeklõdõ olvasónak írtam le, sokéves 
kutatómunkám eredményeinek töredékes jelzéséül. Nincs benne a magyarokat 
behívó, s a hont velük együtt elfoglaló székely tömegek szaka eredetû hun 
és ugor eredetû avar elõdeinek a története, s nem fért el a tudományos 
apparátus, a szakszerû bizonyítás, méginkább a tömeges magyar (fi nnugor)–
oszét (iráni) szóegyezések ismertetése. A jószemû olvasó nyilván mindezek 
ellenére észrevette, hogy a leírt õstörténet-vázlatban létrejön a szaktudományok 
gyakran bizony ellentmondásos eredményeinek a szintézise, oldódnak az idült 
problémákat és ismeretlen jelenségeket takaró kérdõjelek, s kirajzolódik egy 
új tájolású kutatómunka alternatívája. Ezzel együtt szükségszerûen jelentkezik 
az a követelmény is, hogy más szemmel tekintsünk megmosolygott vagy 
éppen lebecsmérelt gesztáinkra és krónikáinkra, tudván, hogy szellemi 
örökségünknek ezek a felbecsülhetetlen értékû mûvei nem évkönyvek, hanem 
a hunok-magyarok fejedelmeinek és királyainak tetteirõl szóló hagyományok 
írásba foglalt hõsi eposzai, amelyek legfõbb erénye nem a történeti, hanem az 
epikai hitelesség, bár íróik mérhetetlenül többet tudtak eleink történetérõl, mint 
amennyit mi tudunk róla. Tudták a lényeget: népünk származását, genézisét, 
ami megadja a hõsi eposzok történelmileg hû keretét, s ismerték azokat a 
rejtett összefüggéseket is, amelyekrõl nekünk ma éppencsak sejtelmünk van, 
ha van. Dolgunk volna, hogy hiányos ismereteinkbõl eredõ kétke déseink 
és fi tymálgatásaink helyett új alapokon végezzük el e nagyszerû alkotások 
forráskritikai újraértékelését is.




