
319 
 

 

A MAGYAR NÉP EREDETE ÉS ŐSHAZÁJA468 
 

 

Mottó:  Köd előttem, köd mögöttem  

Isten tudja, honnan jöttem […] 

 Szeretőm a titok, ő sem tudja ki vagyok.   

(Szabó Lőrinc) 

 

 

Volt egyszer, hol nem volt… kezdődik minden régi magyar népmese. Árkon-bokron túl, He-

tedhét országon túl, az Üveghegyen is túl, a Kerekerdőn túl, az Óperenciás tengeren is túl, ott, ahol 

a kurta farkú malac túr, volt egy nagy király, aki a Világközepén egy gyönyörű országon uralkodott. 

Hargita, a Nagykirály, az első volt azon a földön, és volt neki három fia, a legnagyobbikat Zabnak, 

a középsőt Árpának, a legkisebbiket pedig Kölesnek hívták469… 

A mese szövege egy nagyon régi világba röpíti a szemlélőt. Egy nagyon régi világ tárul elénk 

a mese által, amely a magyarságot, a hivatalos meddő történelemírással szemben, amely újat képte-

len felmutatni, egy teljesen más fénybe helyezi. Sőt, már a történelmi köd fátylával borított mondák 

világba vezeti a lelkes kutatót. Abba a világba, amiről a székely népmesék szólnak, abba a világba, 

amikor még tündérek és óriások együtt éltek az emberekkel a földön. 

A magyar történelem szerves részét alkotják népmeséink, mondáink és krónikáink is. A hazu-

gok és habzó szájú fecsegőkre, akik a „hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hul-

lámhosszon” jelszó szerint élnek, agygörcsös felböffenéseire odafigyelni nem kell. Sőt, még a ku-

darctól sem kell visszariadni, mert: Minden tévelygés mélyén valami rejtett igazság lappang. (Thi-

erry Amadé)470. És, ami a ma igazsága, az a holnap tévedése (Konrad Lorenz) lehet. 

Amúgy sincs örökigazság. A tudós szellem nem annyira a helyes válaszokat keresi, mint inkább 

a helyes kérdéseket teszi fel – véli a francia C. Levi-Strauss. (Ellis471) 

A történelemírás az a hazugsággyűjtemény, mellyel többnyire mindenki egyetért – vélte találóan 

Napóleon Bonaparte.472 

A magyar nép ősiségéről nagyon sok kutató meg van győződve. Természetesen nem a megél-

hetési finnugrász sztártörténészek. Ezek szlogenje, manapság még ismertebben hangzik: hazudtunk 

reggel, éjjel, meg este. És bizony hazudtak is úgy szóban, minden hullámhosszon, mint írásban, 

minden nyomtatott médiafelületen, mindegy, hogy milyen írógépen írtak, „Germania” vagy 

„Mockoba” típusún. A maguk kreált dogmák erdejéből már nem találták a kiutat, felállítva az örök 

hazugság totemét, amit ők örök igazságra igyekeztek lemeszelni, a dogmákat szent és sérthetetlen-

nek nyilvánítva. Ezek megkérdőjelezése már szentség káromlásnak számít. 

A magyarság ősiségét kutatók számára örök törvény, hogy az árral szemben kell úszni a tiszta 

forrás felé (csak döglött halak úsznak az árral), mert csak így lehet megtalálni a való igazságot.  

Minden ősi nép, így a magyarság eredete is elvész a feledés homályába, és csak az ősi ködön 

túli Tündérvilágban lelhetünk rá újra. Az Árpád-féle Honfoglalás 1000 éves ünneplésekor, a nagy 

Millennium ünnepén, 1896-ban megjelent monográfiájában, Thúry József, magyar nyelvész és tur-

kológus, a következőket írta: Aligha van olyan nemzet, melynek eredetére és őstörténetére vonatko-

zólag annyi és olyan természetű kútforrás maradt volna fenn, mint a magyarokra vonatkozólag, s 

                                                           
468 Első megjelenés a Zürichi Magyar történelmi Egyesület Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont 

Folyóiratában (https://epa.oszk.hu/01400/01445/00060/pdf/) 2020/A: 

https://epa.oszk.hu/01400/01445/00060/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2020_01_008-117.pdf.  
469 Erdélyi népmese: Zab, Árpa és Kőles (Kálmány Lajos mesegyűjteménye). 
470 Csihák György: A hattyú, Züricjh/Budapest, 2019. 
471 Timaru-Kast Sándor: Kelta magyarok, Magyar kelták, Budapest, 1999: Ellis, P.B.: Die Druiden, 9. old. 
472 Timaru-Kast Sándor: A Fehérló fiai, Budapest, 2008. 

https://epa.oszk.hu/01400/01445/00060/pdf/
https://epa.oszk.hu/01400/01445/00060/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2020_01_008-117.pdf
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mégis talán egy nemzetnek az őstörténetét sem borítja olyan sűrű homály mind e napig mint a ma-

gyarokét. Pedig az írásban fennmaradt történeti emlékek ékesszólóan bizonyítják, hogy az egykorú 

és közelkorú történetírás voltaképpen mindig tisztában volt azokkal a dolgokkal, amelyekből az 

újabbkori kutatók kérdéseket csináltak.473 

A magyarság múltja és akkori jelene iránt nagy érdeklődést tanúsító Dzsivandzsi Dzsamgedzsi 

Modi indiai tudós ezt egyszerűbben 1926-ban így adta tudtul: „Mielőtt a magyar magyar lett volna, 

már a hun népben foglaltatott, ez meg a szkíta fajban rejlett.“  

Talán nem véletlen, hogy a XIV. századot megelőzően népnévként a „magyar“ nem is szerepel 

az akkori médiákban, hanem minden nyelvű forrásban az örökölt „hun“ népnévvel illetik eleinket, 

továbbá mindig a „szittya“, azaz a „szkíta“ ősökről szólnak.474 

Az idők során az őshaza meglelése, meghatározása vált a gondolkodók fő kutatási célja. De, 

ahány kutató, annyi őshaza, mondhatnánk kis túlzással. Mégis kinek lehet igaza? Góg és Magóg fiai 

vagyunk-e, vagy a Van-tó környékről jöttünk, a szkíta neuri törzs (Hérodotosz) leszármazottjaiként, 

akiket Diker török történész az ono(g)urokkal azonosít. A Van-tó felett emelkedik a Nemrut Daği 

(Nimród-hegy), és innen kerekedtünk-e fel honfoglalni Hunor és Magor, Nimród fiai népeként. 

Vagy talán, a messzi Ázsiában születtünk, amerre Körösi Csoma Sándor kereste az Őshazát. Jöt-

tünk-e a Csillagösvényen, vagy csak egyszerűen hontfoglaltunk, illetve egy fehér lóért kaptunk egy 

hazát, meg egy koronát (?) – ahogyan egy Bécsben hamisított krónikában megjelenik egy bizonyos 

Zwentibald/Svatopluk képe a Magyar Szentkoronával a fején (sic!). Itt említik meg „Preslavapurc” 

nevű várát is, amit hazaárulóink előszeretettel Pozsonnyal hozzák kapcsolatba. Pedig Pozsony vá-

rának ehhez semmi köze. Ha létezett is valaha ez a Svatopluk, először is soha nem volt a fején a 

Magyar Szentkorona, és ha várát „Preslavapurc”-nak hívták, akkor azt inkább Breslau (Wrocław) 

nevénél kell keresni, ami rendjén is van, hiszen a tótok Sziléziából származtak, Tótországból, azaz 

„Teut’sch ~ Deut’sch-Landból”. 

A frankoknak nevezett, Szkítiából származó kelták, akik azért nevezték magukat „frank”-nak, 

mert a „szabad” szkítáktól származtak (Sebastian Münster: Cosmographia), a Rajna mellé költöztek 

(Nemed népe > nemetek), és a tőlük északabbra lakó germánokat „szolganép”-nek (Unfreien – 

„nem-szabadok”-nak) nevezték: teut. Innen eredt a „teuton” meg a „teut’sch > deut’sch” megneve-

zés, és természetesen a „tót” népnév is. Ezt fordították a középkori krónikások latinul „sclavii”-ra. 

Majd ezt ferdítette a derék Herder mester „szláv”-ra. A híres porosz író-fordító-teológusnak, aki 

vígan elemezte a középkori krónikákat, habár latinul alig tudott (Helmut Schröcke: Indogermanen, 

Germanen, Slawen), szobra van Rigában, a lett fővárosban. Ugyan vajon miért?… 

A témához tartozik még az is, hogy a Dráva – Száva közét a régiek „Sclavoniának” (politikailag 

korrektűl: „Szlavonország”)475 nevezték, és magyarul: Tótországnak. 

A Magyar Szentkoronát annál inkább viselhette Attila Nagykirályunk, akinek Hun Birodalma 

a kínai Nagyfaltól az Atlanti óceánig tartott, és akit életében Keleten és Nyugaton egyaránt nagy 

becsben tartottak. Lásd: Nibelungenlied, Hunaland, az ausztriai Tulln476 városban felállított monu-

mentális Attila szoborcsoport, a „Világura” szobor a francia La Cheppe nevű helységben, Camp 

d’Attila műemlék, Szent Attila (San Atilano), AD 850 – 919,  Zamora (Aragónia) egyházmegye 

első püspökének neve, stb. 

 

 

 

 

 

                                                           
473 Zachar József: Egy az Isten, egy a Nemzet, Budapest, 2009, 7. old. 
474 Zachar József: Egy az Isten, Egy a Nemzet, Budapest, 2009, 12. old. 
475 Czuczor – Fogarasi: A magyar nyelv szótára / T / Tótország (VI. kötet 2. rész, 380. old.). 
476 Tulln a Krimhild-csatájának a színhelye. 
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A Világ közepén 

Hol volt, hol nem volt, az Üveghegyen túl, Hetedhétországon is túl, az Óperenciás-tengeren 

innen, valahol a Világközepén állott egy kacsalábon forgó kastély, a Nagykirály palotája. Neve Hé-

rodotosz Históriájában Thargitaosz, az ófrancia krónikában Turchot. Thargitaosz neve megfelel a 

székelyek Szenthegyének nevével: Hargita, ahol a Világközepe. Ő volt az „első ezen a földön”, 

ahóvá letelepítette népét. Volt neki három fia: Lipoxais, Árpoxais és Koloxais, azaz magyarul Zab, 

Árpa és Köles. Erre az összefüggésre mutatott rá először Grandpierre K. Endre az „Aranytárgyak 

hullottak a Hargitára” könyvében. Ezen felül, van egy székely-magyar népmese is, Kálmány Lajos: 

„Köles” című meséje477. Ennek párhuzamaival találkozunk Arany László: „Fehérlófia”, illetve Be-

nedek Elek: „Táltos kecske” (Magyar mese- és mondavilág) című meséjében. A mesében a három 

fiú neve Zab vitéz, Árpa vitéz és Köles vitéz. A sors fintora, hogy a zab, az árpa és a köles gabona-

félék őshazája éppen az az Anatólia, ahonnan Trója eleste után vándoroltak ki a népek a Kárpát-

medence felé. 

A magyarság múltjának, ősiségének, őshazájánk kutatásakor induljunk most el ősi mondáink-

ból, krónikáinkból.  

 „A világnak bármely sarkán eredtek és bárhonnan jöttek is a hunok, vagyis a magyarok, di-

csőségük híre-neve széles e világon elterjedt, hála viselt dolgaik nagyszerűségének, s e hír minden-

felé hirdeti, (…) hogy dérékségük fényeskedik, erkölcseik ékes tisztességben virulnak, és hogy kato-

nai kiválóságban és fegyveres vitézségben a többi nemzeteket messze-messze felülmúlják.“ – írja 

Thúróczi János, 15. századi krónikájában. 

Első lépésben vizsgáljuk meg Thargitaosz mondáját, amit igaz, hogy Hérodotosz írt le és a 

szkíta eredetmondát két változatban hagyta ránk, Historia (Történelem) művében, de amely monda 

lényegét felleljük az egyik leghíresebb népmesénkben (lásd feljebb).  

Háromezer éves mondák szólnak a szkíták eredetéről. Mondák, minek homályos pontjai, talá-

nyai fölött valahogy átsiklott a kutató szem. Nem csoda hát, ha a szkíták eredte, kiléte, hovatartozása 

körül teljes a zűrzavar. Írja Grandpierre K. Endre: „Aranykincsek hulltak a Hargitára” című köny-

vében. 

Íme a két változat Télfy János: A magyarok őstörténete478 című könyve alapján. 

Az első eredetmondában olvashatjuk, hogy: Amint pedig a szkíták mondják, az ő nemzetük 

mindnyájan a legfiatalabb; s hogy ez így keletkezett: ezen a földön, mely pusztaság volt, született 

először egy ember, kinek neve volt Targitaus. Ezen Targitaus szüleinek mondják lenni – noha ne-

kem hihet(et)lent mondtak, de még is mondják – Jupiter és Borysthén folyójának egyik leányát. 

Ilyen nemzetségből született legyen Targitaus; ebből pedig származott három fiú: Lipoxais, Arpo-

xais és Koloxais, a legfiatalabb. Ezek uralkodván, az égből lehulló arany tárgyak: eke, járom, kétélű 

(harci) fejsze (szekerce) és csésze estek a földre. A legidősebb első volt ki ezt látta s gyorsan oda 

szaladt, fölakarván venni; de az arany, midőn hozzá közeledett, égni kezdett. Ez visszavonulván, a 

második közeledett oda, és ugyanaz történt. A kettőt tehát elűzte az égő arany; midőn a harmadik, 

a legifjabb, hozzálépett, elaludt (az arany tüze) és ő azt elvitte magához. A két idősebb fivér meg-

tudván ezt, átadták az egész országot a legifjabbnak. Lipoxaistól származtak azok a szkíták közül, 

kiket nemzetségre nézve Auchatáknak neveznek; a középső Arpoxaistól pedig kik Katiaroknak és 

Traspiseknek hivatnak; végre a legifjabbiktól, a királytól (erednek), kik Paralátoknak neveztetnek. 

Mindnyájuk neve pedig Skolotok a király melléknevétől. De a görögök szkítáknak nevezték őket.  

Ezen szent aranytárgyakat (az istenek ajándékát) pedig legjobban őrzik a királyok, s évenként 

nagy áldozatokkal látogatják meg, hogy részükön maradjanak. (…) Nagy lévén a föld, Coloxais 

három országot alapított belőle fiai számára; egyiküket azonban legterjedtebbé alkotta, melyben az 

arany őriztetik. Az ország véglakosain túli vidéket illetőleg az éjszaki szél felé, azt mondják, hogy 

                                                           
477 Kálmány Lajos: Köles (Ethn. 1912, Hagyományok I-II, Vác, 1914). 
478 Télfy János: A magyarok őstörténete, 13-17. ill. 24-27. old. 
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nem lehetséges sem távolabbra látni, sem keresztül menni elömlött pelyhek miatt; mert a föld és a 

lég telve van pelyhekkel, és ezek zárják el a továbblátást.  

Így beszélnek a szkíták mind önmagukról mind az országukon túli vidékekről – írja Hérodotosz, 

aki egy másik mondaváltozatot is megörökített számunkra. 

A második mondaváltozatban, a Pontusz vidékén lakó görögök elmondása szerint: Herkules 

elhagyván Geryon ökreit, megérkezett e földre, mely pusztaság volt s melyet most a szkíták foglalnak 

el. Geryon lakta pedig a Pontuszon túli népes szigetet, mely a görögök Erythiának neveznek, a gádok 

szomszédságában az Óceánon túl a herkulesi oszlopokon. És szóval állítják, hogy az Óceán e nap-

kelettől kezdve folyik az egész föld körül, de tettleg be nem bizonyítják. Innen érkezett legyen Her-

kules a most Szkítiának nevezett országba; most zivatar és hideg lepte meg s ő betakarván magát 

oroszlánbőrrel, elaludt; kancái pedig, melyek szekeréből valók voltak, ezen idő alatt legelvén, el-

tűntek isteni végzés által. 

Amint Herkules fölébredt, kereste (lovait, és) bejárta az egész tartományt s végre megérkezett 

az úgynevezett Hyléa földre. Itt talált egy barlangban bizonyos félszűz kéttermészetű kígyót, melynek 

felső része az alfeléig nő, alább pedig kígyó. Látván és csudálván őt, kérdezte, vajon látta-e valahol 

eltévedt lovait. Az pedig válaszolt, hogy nála vannak, s nem adja vissza, mielőtt vele nem közösül. S 

Herkules közösült vele ezen bérért, de az halogatta a lovak kiadását, minél több ideig akarván együtt 

lenni Herkulessel. Ez pedig lovait kívánta elvenni s távozni. Végre visszaadván néki mondá: Ezen 

kancákat, melyek ide jöttek, megőriztem számodra. Te viszont jutalmat adtál; mert három fiam van 

tőled. 

Magyarázd meg, mit kell nekem velük csinálnom, ha fölserdülnek; vajon itt telepítsem-e le, mint 

ahogy én bírom ezen ország uralmát, vagy hozzád küldjem-e? – Az ugyan ezeket kérdezte; ő pedig, 

mondják, erre válaszolt: Ha férfiasodottakká fogod látni a fiukat, nem hibázhatnál ezt cselekedve: 

akit látandsz közülük, hogy ezen íjat így feszíti (mint én), és ezen övvel így övezi magát (mint én 

most magamat), azt tedd ezen országnak lakosául. Aki pedig közülük e munkában, melyeket paran-

csolok, fogyatkozni fog, küld ki az országból. Ezt cselekedvén, magadnak is lesz örömed, s kívánsá-

gaimat is teljesítened. 

Ő tehát feszítvén az íjak egyikét, mert eddig kettőt szokott viselni Herkules, és megmutatván az 

övet (hogy miképp kell azt felkötni) átadta az íjat és az övet, melynek végeresztékén arany csésze 

függött, s ezt átadván, eltávozott. A nő pedig, midőn született fiai férfiasodtak vala, s részint neveket 

adott nekik: az elsőnek, Agathyrsz, a második, Gélon, a legifjabbnak Scythesz (nevet); részint meg-

emlékezvén a megbízásról (melyet Herkulestől kapott), végrehajtotta a parancsokat. Ugyanis fiai-

nak kettéje, Agathyrsz és Gélon, nem lévén képesek kivinni a kitűzött feladatot, elmentek az ország-

ból, kihajtatva anyjuk által; Scythesz pedig, a legifjabb, véghezvivén azt, megmaradt az országban. 

És Scythesztől, Herkules fiától, származtak a szkíták folytonos királyai; s azon csésze emlékezetére 

még mostanáig is az övekről lefüggő csészéket viselnek a szkíták.  

A székelyek még nemrégen is viseltek ilyen csuprot széles szíjúkra akasztva. Csodák-csodája, 

az ókorban az etruszkok is ezt tették, a kelták még a közelmúltban is! 

Az első mondaváltozat, amit a szkíták meséltek el Hérodotosznak, egy Targitaus vagy Thar-

gitaosz nevű király fiairól szól. Thargitaosz király szülei maga az Égisten (Jupiter vagy klasszikus 

írásmóddal Iuppiter) és feltehetően maga a Földanya, víztündér képében  („Borysthén leánya”) volt. 

Thargitaosznak három fia volt: Lipoxais, Arpoxais és Koloxais. 

Hérodotosz két eredetmondát közöl velünk a szkítákról (lásd feljebb).  

Mindkét, az (elő-)szkíták eredetét leíró mondaváltozat arról tanúskodik, hogy Thargitaosz volt 

az első s „szakrális” királya / fejedelme az (elő-)szkítáknak. Róla a mondták egyhangúan azt állítják, 

hogy égi eredetű. A szkíták által Hérodotosznak elmondott eredettörténetben, Thargitaosz (Hargita) 

nemző atyja maga az Égisten (Atyaisten), görög változatban meg a Napisten (Naphérosz, Hérak-

lész). A világra szülő anyja maga a Földanya (Anyaisten), Borysthenész folyóisten leánya, vízi tün-

dér, sellő a szkíták mondaváltozatában, a Fekete-tenger parti, a szkíták szomszédságában élő görö-

gök mondájában pedig, maga a Földanya, aki egy félig asszony, félig kígyó képében jelenik meg. 
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A kígyó a Földanya „állata”, illetve jelképe. Ezt az ábrázolást láthatjuk még manapság is a magyar-

gyerőmonostori (Kalotaszeg) református templom külső falán álló fülkében. A szkíták által elmon-

dott mondaváltozatban a Víz tündére, Borysthenész „vízisten” leánya (vö. székely-magyar és kelta 

BOR víz) megszülte Thargitaosz nagykirályt. Neki három fia született: Lipoxais (Zab), Arpoxyais 

(Árpa) és Koloxais (Köles). A másik, a „görög” mondaváltozat, mintha az elsőnek folytatása lenne. 

Ebben Héraklész, a Naphérosz, a Napisten (az Égisten fia, aki talán éppen maga Thargitaosz) a 

nemző atya, míg a Földanya, a Föld tündére a szülőanya. Isteni ráhatással megszületik a „három 

királyfi”: Agathyrsosz, Gélonosz és Skytesz.  

Ők három utód népnek lesznek első királyai, nevük éppen az addig egységes népből különváló 

három nép /törzs nevét árulja el: agathyrsz (az aga-törzs), gel („gael” – kelta) és szkíta (szaka, szé-

kely). A legidősebb fiú (Lipoxais / Lipó479 (?), a mesében Zab vitéz) lett az „aga” törzs vezére, a 

második fiú (Arpoxais / Árpád480, a mesében Árpa vitéz) a gelek, „kelen” törzsbeliek, a görögök 

KEL-ta (-ta, többes szám jele) és a rómaiak által „gal” néven ismert nép vezére, míg a harmadik , a 

legkisebb fiú (Koloxais / Kolos (Kál)481, a magyar népmesében Köles vitéz), a görögök SKY-ta (-

ta, többes szám jele), azaz „szkíta” és a perzsák pedig „saka” néven ismert nép vezére. 

Egy „törzsi” ünnepen megtörtént egyszer, hogy „lángoló” arany tárgyak hullottak az égből: eke, 

iga, fejsze (szekerce, fokos?) és csupor (csésze, kupa). A szkíták ezt az istenek ajándékának tekin-

tették. A három királyfi megkísérelte megszerezni őket, miután az égi aranytárgyak lángja kialudt. 

Elsőnek a nagyobbik (idősebbik) királyfi akarta felemelni a földről, de az arany tárgyak, újra lángba 

borultak, és így a Lipoxais meghátrálni kényszerült. Majd a középső (második) királyfi kísérelte 

meg az aranytárgyak megszerzését. De, ő sem járt több sikerrel. Amikor Arpoxais az aranytárgyakat 

fel akarta venni, ezek ismét fellángoltak. Majd a harmadik, a legkisebb (legfiatalabb) így szólt ap-

jához, Thargitaosz nagykirályhoz: kedves édesapám, bátyáim mind pórul jártak, had próbáljak én 

is szerencsét. Ez nyílván fikció, de valahogyan így is történhetett, a magyar népmesékben bizonyára 

így. Miután atyjától engedélyt kapott, odament ő is, hogy felvegye az istenek küldött ajándékát, az 

égből hullott aranytárgyak nem lángoltak fel, engedelmeskedtek annak, hogy Koloxais (Kolos / Kál) 

felemelje, kezébe vegye őket. Ezt az (elő-)szkíták népe úgy értékelte, hogy az istenek akarata szerint 

történt minden, mert az istenek őt, Koloxaist akarták a szkíták vezérének. Ő maradt az Anyaország-

ban, a szülőanyja országában, ott ahol ő megszületett, vagyis az Őshazában, a Világközepén, örö-

kölve atyjától az uralkodó székét, a fejedelmi címet (koronát?). Így ő lett a szkíták ősatyja. Azért 

mondták magukról a szkíták, hogy ők a világ legfiatalabb népe, mert őtőle, a legfiatalabb királyfitól 

származtatták magukat, és itt a Világközepén születtek meg, alakultak néppé. Koloxais-Kolos (Kál) 

lett a szkíták első királya-fejedelme-uralkodója. Koloxais-Kolos egyben Kál is volt, a legkisebb fiú, 

a háztűz őrzője, a „horka”.  

Ez a történet, tehát azt jelezte Thargitaosz népének, hogy ő, a legkisebb királyfi, Koloxais (Kál), 

a horka az, aki az apai „jogot” (az uralkodói széket) örökölheti, az istenek akaratából, és áldásával 

az őshazában, az Anyahonban. A másik két fiú meg elfogadva az istenek döntését, népével tovaköl-

tözött, és külön-külön alapított országot. 

Horka a „honfoglaló” magyaroknál is ismert, és használt méltóságnév volt. A horka vagy harka, 

Bíborbanszületett Konstantinnál karkhas (καρχας) az „államalapítás” előtt a magyar törzsszövetség 

harmadik legmagasabb méltósága volt a nagyfejedelem (kende) és a gyula után. Erről a bizánciak 

császára a 948. év táján nála járt magyar küldöttségtől értesült. A követség egik vezetője Bulcsú 

harka volt, a másik az Árpád-házi Termecsü (Tormás) herceg, a „gilasz” (gyula)482. A császár a 

„horka” méltóság bírói jellegét említi. 

                                                           
479 Lásd: LIPPA (LIPO-va) egy településnek a neve a Bánságban, ahol hajdan agathyrszek éltek. 
480 Lásd: Árpád a „honfoglaló” magyarok vezére (fejedelme) és település neve a Partiumban.  
481 Lásd: Kolozsvár, Székelykál (marosszéki falu), Kál a horkát adó nemzetség őse a „honfoglaló” magyaroknál. 
482 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/Gyula (méltóság). 
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 Bulcsúnak már apja, Kál is e tisztség képviselője volt. Róna-Tas András feltételezi, hogy 

Kurszán fejedelem a harka címet viselte korábban. A horka méltóságnév kapcsolatban lehet a szkí-

ták egyik istensének, Harag, háborúság (harc) megszemélyesítőjének nevével. Az istenség neve 

különböző görög nyelvű forrásokban Targitaosz (Ταργιτάος), Targitész (Ταργιτης), Targitiosz 

(Ταργιτιος), Tergazisz (Τεργαξις) alakban szerepel. Idegen szavakban a görög, nem lévén ilyen 

hangja, a h hangzót írásban théta (θ), kappa (κ), tau (τ), khi (χ) jellel helyettesíti, élőbeszédben pedig 

az ezeknek megfelelő hanggal ejti, vagy erős hehezettel pótolja. A görögösített szkíta szavak végére 

illesztett -osz (-ος), -ész (-ης) stb. toldalék, a görög nyelvben a névszó kötelező jelölése.  

Dr. Selahi Diker, török történész, „And the Whole Earth Was Of One Language” 1996-ban 

illetve 1999-ben kiadott könyve, „Türk Dili’nin Beş Bin Yılı” (A török nyelv öt évezrede) című 

hetedik fejezetében írja, hogy az ógörögben nem ejtették ki a kezdő „h” hangot (ma sem teszik, ezért 

áll „Ellas” a „Hellas” helyett), csak ha ezt egy kemény mássalhangzóhoz (T, K) kapcsolták. Így a 

kezdő H-hangot TH vagy X (kh) betűre cserélték, ami egyszerűen az „érdes kilégzést” jelölte. Írás-

ban sokszor ez átalakult Q betűre, ami ugyancsak a „h”-hang kemény kiejtését jelölte. Így nyilván-

való, hogy „Thargitaosz” király nevében, ha a görögösített végződést elhagyjuk, valójában a „Har-

gita” neve olvasandó.(483) 

A nemzőatya, Thartgitaosz-Hargita volt az „elő-szkíták” első fejedelme, az ide vándorolt és itt 

letelepedett nép (kaukonok?) ősatyja, szakrális uralkodója,. Az atya székét a legkisebbik királyfi 

örökölte, az istenek akaratából, és népével (a szkítákkal) az anyaföldön maradhatott. A két idősebbik 

fivér népével odébb költözik, elhagyja a Világközepét.  

Thargitaosz nevében a Hargita nevét kell érteni, annak a Hargita hegynek nevét, amely hegy a 

Székelyföld kellős közepén áll, a Világközepén, és amely a székelyek „szenthegye”. Ide a Szent-

hegyre estek az égből az istenek ajándékai, az a négy aranytárgy: eke, iga (járom), kétélű harci fejsze 

(csatabárd vagy fokos)484 és serleg vagy kehely (kupa, csésze vagy csupor). Az istenek ajándéka, az 

égi arany ereklyék a szkíta királyok legjobban őrzött kincse volt, és nagy becsben tartottak. Évenként 

nagy ünnepségek keretében, áldozatokkal látogatják ezeket meg, hogy részükön maradjanak – ol-

vashatjuk Hérodotosznál. (Télfy)485 

A három fiú népe külön utakon járva, külön történelmet írt. 

A legidősebb királyfi az agathyrszek, az aga-törzs fejedelme, először Dél-Erdélyben és Dél-

Magyarországon telepedett le népével; majd hirtelen elhagyja a Kárpát-medencét, hátrahagyva te-

lepüléseit és sírjait, és átköltözik Észak-Itáliában, ahol thyrsenoi, etruszkoknak ismeri meg a törté-

nelem. Az etruszk civilizáció éppen ilyen hirtelenséggel jött létre a mai Toszkana területén, de foly-

tatta az agathyrszkok Erdélyben kialakult műveltségét. Még Rómát is ők alapították, és tették nagy-

gyá486. 

 A második (középső) királyfi a gelonok, gelek (kelták, gallok) törzsének lett az első királya. 

Népével Észak-Erdély, Észak-Magyarország felé vándorolt. Innen terjedt a kelta műveltség Nyugat-

Európa felé. Első lépésben a vaskor hajnalán, vagy a réz-vaskor átmeneti időszakában létrehozták 

az un. hallstatti műveltséget487, amelynek népét a történészek még elő-keltának tekintenek, és érős 

szkíta behatásokkal írják le: ilyenek a temetkezési szokások (kurgánban temetkezés, a halottat sze-

kérre fektetve, ékszerek és/vagy fegyverek kíséretében, küldték szeretteiket a másik, a szebbik vi-

lágra. Ez az a vidék, amelyet később, a római korban Noricumnak hívták. Noricum kelta ország, a 

későbbi római provincia neve, a latinos toldalék ellenére, erősen összecseng a szkíta neuri 488 törzs 

nevével. 

                                                           
483 Timaru-Kast Sándor: A Fehérló Fiai, 10. old., Budapest, 2008.  
484 Ancient History Encyclopedia (ancient.eu): A trójaiakat kisegítő kis-ázsiai népek (szkíták), amazonok egyik jelleg-

zetes fegyvere volt a fokos > Achilles és Penthesileia lukániai vörösalakos harangedény, Kr.e. 5. század. 
485 Télfy János: A magyarok őstörténete, 13-17 old. 
486 Timaru-Kast Sándor: Az etruszk rejtély > blog: sandortimarukast.blogspot.com / előadás ZMTE, 2018 
487 Hallsatt (Felső-Ausztria) – itt fedezték fel, és utána nevezték el a halstatti műveltséget. (Wikipédia) 
488 A neuri / nairi szkíta törzset Hérodotosz írja le először az őshazájukban, Anatólia keleti részen a Van-tó környékén, 

Nimrud-hegy aljában. Őket a török történészek az onogurokkal, az elő-magyarokkal azonosítják. 
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 A harmadik, a legkisebb (legfiatalabb) királyfi helyben maradt népével az Őshazában, az 

Anyaországban, a Világközepén. Ő lett a szkíták vezére, amelyik keletfelé terjeszkedett, a Kárpáto-

kon túlra, és létrehozva az Erősd-Kukutyin, majd a Kukutyin-Tripolje műveltséget, amit még elő-

szkítának neveznek a történészek. Itt háziasították meg a lovat is. A népesség hátramaradt része 

alkotta a székelynek nevezett erdélyi magyarság első csiráját. 

Trója eleste után, a tengeri út (Vergilius Maro: Aeneis) – (elő)etruszkok vándorlása – mellett, a 

trójai menekültek egy része a szárazföldön indult el Európa felé. Több középkori krónika is meg-

emlékezik róluk. Őket a krónikaírók, és nyomukban a régi történelemírók, a keltákkal és a frankok-

kal kapcsolta össze. Itt említésre kerül, hogy Makedónia területén a menekülők nagy tömege ketté-

válik, az egyik csoport a Balkánon, a déli balkáni úton, az Adria északi partján haladt Gallia felé, a 

másik meg Turchut vezetésével északra vándorolt. Ő lett majd a turkok első királya. A turkok alatt 

a középkorban a szkítákat, illetve a magyarokat értették. Turchut nevével találkozunk Hérodotosz-

nál is, a szkíták eredetmondáját megörökítő Historia (Történelem)489 művében. Nála az addig isme-

retlen és lakatlan (értsd: gazdátlan) területre, a Kárpát-medencébe letelepedett előszkíták első kirá-

lyának neve Thargitaosz volt. Neve alapján azonosítható letelepedésének helye: a Hargita vidéke. 

Itt születtek meg a szkíták, a magyarok ősei, ez a vidék lett tehát az előmagyarok (szkíták) Őshazája. 

Kenneth J. Dillon, a Georgetown University történésze szerint a trójaiak eredetileg sztyeppei 

nép voltak, a magyarok rokonai. A Phaistos korongot trójainak vallja, amely ugor nyelvtannal író-

dott. Ebből kifolyólag maga a trójai nyelv is az urál-altáji nyelvcsaládba tartozott. Sokat mond, hogy 

az etruszk nyelven íródott Magliano korong az egyedüli, amely a Phaistos koronggal hasonlóságot, 

rokonságot mutat490.  

Mindkét eredetmonda változatban felelevenedik előttünk a mennyei menyegző, az asztrális, a 

mennyei ősnemzés képe. Ez az, amit Hérodotosz nem értett, és ezért nem tudta elhinni a szkítáktól 

– azaz első forrásból – hallott ősrege eredetmagyarázatát. Az ősnemzés képét végig kísérhetjük úgy 

a szkíták, mint a szkíta utódnépek (magyarok, kelták, etruszkok) művészetében, freskóin, dombor-

művein, kancsóin, halottas urnáin, nemesfémből készült dísztárgyain stb. Az ősnemzés szkíta képe 

a két isteni erő egyesülését, az égi atyai fényerő ráhatását a földi, anyai „anyagra” ábrázolja. Ettől 

az égi (Nap) ráhatástól az Ősanya/Földanya áldott állapotba kerül, és megszüli gyermekeit, a „Föld 

fiait”. Ez az ősnemzés egyetlen és örökké ábrázolt motívuma az égi fényerő, a Nap, a Napisten, azaz 

a szellemi jellegű atyai erő (energia) ráhatása a földi, de mégis másvilági (mennyei) Ősanyára, és 

az anyagi jellegű Ősanya/Földanya megtermékenyítése. Ez mindkét mondaváltozatban nyomon kö-

vethető.  

Atyai ágon Thargitaosz (Jupiter fia) és Héraklész (Zeusz fia) szerepeltetésével, kirajzolódik a 

szkíták „égi” beavatkozással történő megszületése. A két égi személy a fény, a Nap, az égi erő 

hatását jelenti a Földanyára. Az ősi szimbolikában az atyai őserő, az ős nemzőerő jelképe egy vegyes 

állatalak, egy fénylény, a Nap szimbóluma, a „griff”, a Sárkány, a magyar Turul. A keltáknál is a 

Sárkány idővel sólyommá „szelídül” (Matthew491). A magasan repülő sólyom az Isten képe, jelképe. 

Ő az égi világ urának megjelenési formája. 

Mindkét mondaváltozatban megjelenik az Ősanya képe, egy vízi-(BOR)-tündér (Borysthén le-

ánya), illetve „egy félig kígyó és félik nő” képében (ezt megtekinthetjük a magyarvistai templom 

külső falának egyik domborművén is): a szimbólumok világában a kígyó a Földanya képe. A Föld-

anya a földi, emberi világ úrnője, akit a szarvasagancsokkal ábrázolt szarvasünő képe olyan nagy-

szerűen megelevenít. Ez az ábrázolás részévé vált úgy a szkíta, mint a szkíta utódnépek (magyarok, 

kelták, etruszkok) művészetének.  

 

A Földanya és a Turul (griff/sárkány) szerelmes egybekelése, a két másvilági, azaz mennyei 

erő egybeolvadása jelzi azt a pillanatot mikor a szkíták – isteni sugallatra, égi beavatkozással – 

                                                           
489 Hérodotosz: Historien, 4. könyv, 268 – 272. old., Stuttgart, 1971. 
490 Világháló: www.scientipress.com/Scientia Press: Kenneth J. Dillon: The Phaistos Disk Seems To Be Trojan. 
491 Matthews, Caitlín és Matthews, John: Das groβe Handbuchder keltischen Weisheit, München, 1999. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
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megfogantatnak, mint a Földanya fiai. Ez az ősnemzés képe: a griff és a gyöngéden, szerelemesen 

hátratekintő szarvasagancsos szarvasünő szeretkezése492. A Turul (sólyom, sas/griff/sárkány) a 

felső, mennyei fényerő, az ős nemzőerő, melynek ráhatása áldott állapotba hozza a Szarvasünő/Fe-

hérló-Ősanyát. A Napistentől megtermékenyített Földanya megszüli gyermekeit, a „Föld(anya) fi-

ait” – vagyis a „Föld fiait”. A német Pia Steinbauer a „Die Magyaren und das ungarische Reich” 

című írásában (1995) állítja a magyarokról, hogy: A névük, Magyarok (a „Föld Fiai”), máig fen-

maradt, mint a Hungarok megnevezése – „Sogar ihr Name, Magyaren (Söhne der Erde), hat sich 

bis heute als Bezeichnung für die Ungaren erhalten.” – a „magyar” népnév értelme tehát: a „Föld 

Fiai” (Söhne der Erde)493. 

A második mondaváltozat szerint ezeket a fiukat (Héraklész fiait) úgy hívják, hogy Agathyr-

szosz, Gélonosz és Skythesz.  Az ősi haza fejedelmének kiválasztása megtörténik itt is, de itt az 

atya, Héraklész, visszacsapó (reflex-)íját kell kifeszítsék, illetve övét kell ügyesen feltegyék. A mon-

dából ismeretes, hogy ezen a szíjún aranycsésze lógott, és ennek emlékére – írja Hérodotosz – a 

szkíták mindig is övükre egy csészét aggattak. A székelyek még ma is ezt teszik. Természetesen 

ebben a mondaváltozatban is a legkisebbik fiú a legerősebb és a legügyesebb, s ő maradhat az ős-

hazában, az Anyahonban, az Ősanya (Földanya) oltalma alatt. A legkisebbik fiú neve itt Skythesz, 

ezért íjfeszítő népét a görögök „szkítáknak” neveznek. Az  első mondaváltozatban ugyanannak a 

népnek a neve „szkolot”, amit Koloxaisz/Kolaxaisz nevéhez kötik (mai nyelvészek az ógörög skolt 

nyílhegy szavából származtatják). A szkíta, tehát ugyanaz a nép, mint a skolot > szkolosz > siculus 

> székely nép, és a két népnév felcserélhető, sőt a két népnév váltogatja is egymást, még a középkori 

krónikákban is. 

Nyilvánvaló, tehát, hogy a szkíta eredetmonda görög változatában Hargita három fia elvesztette 

már valódi nevét, amit felcserélt az általuk vezérelt nép neve. Így tehát érthető, hogy a legnagyobbik 

fiú az agathyrszek, a második a gelonok (kelták), míg a harmadik, az őshazában maradt szkíták/szé-

kelyeknek lett a fejedelme. S mivel a szkíták a legkisebbik Hargita-fiú népe voltak, őtőle „származ-

tak”, ők saját magukat a világ legfiatalabb népének tekintették (Hérodotosz).  A két nagyobbik fivér 

elköltözik népével az őshazából. 

Az agathyrszekről tudjuk, hogy régészetileg is igazoltan Erdélyben éltek, a középső és az alsó 

Maros mentén, egészen a Tiszáig, tehát a Hargitától, a mai Székelyföldtől nyugatra. Az Kr. e. 4. 

században – a régészeti anyag tanúsága szerint – az agathyrszek végképp eltűnnek Magyarországról. 

Nyomuk vész. Ugyanakkor Kr. e. (1200)-800-400-ban is ómagyarországi Etrúriába és a Pó völ-

gyébe történő kivándorlásokról számol be a régészet (Mesterházy)494.  

Az aga-thyrszosz / aga-törzs (a legidősebb fiú törzse) neve öröklődött át a „thyrszenoi” nép (az 

etruszkok) nevére. 

Az etruszk kronológiáról olvashatunk Marcella Vasconi „Legenda degli etruschi (una civiltá 

spirituale, misteriosa)” című könyvében. Az olasz történésznő azt írja, hogy igazoltan etruszk jelen-

léttel az Kr. e. 8. század végétől, a 7. század elejétől lehet számolni. Ekkor kivirágzik az a különös 

és egyedülállóan gyönyörű, keleties jellegű etruszk civilizáció, és ez a folyamat robbanásszerűen, 

minden előzmény nélkül megy végbe. (Vasconi, 1998)495 

Az etruszkokat a görögök „thyrsenoi”-nak hívták. Ebből a görög elnevezésből lett a latin „tu-

rusci” > „etrusci” > „tusci” népnév, illetve a Tuscana / az olasz Toscana, az etruszkok országának a 

neve, valamint a „tirreni” népnév, a Tirrénia (vidék) és a „Tirrén-tenger” neve.  

A görög THYRS-(en)- szógyök azonos az ugyancsak görög (aga)-THYRS- szógyökkel. Az 

előbbi népnév az utóbbinak lehetett „modernebb” változata. Az agathyrszek (a legidősebb Thargita-

osz fiú törzse) áttelepednek az olasz félszigetre, és etruszkká váltak: az (aga-)thyrszból –  thyrszén 

lett. Az ógörög thyrszosz és az ebből eredő latin thyrsus magyarul törzset jelent. Magával vitte a 

                                                           
492 Nagyszentmiklósi kincs, 2. számú korsó képe (amit egyesek „állatküzdelmi” jelenetnek hisznek). 
493 Steinbauer, Pia: Die Magyaren und das ungarische Reich, Ingelheimer Zeitung (1995. április 28.). 
494 Mesterházy Zsolt: Honfoglalások kora (Kr. e. 2200 – Kr.u. 1250), 115. old. 
495 Vasconi, Marcella: La leggenda degli etruschi (una civiltá spirituale, misteriosa), 8-9. old. 



327 
 

Kárpát-medencéből nemcsak szkíta (ősmagyar) tudását, építészetét, művészetét, nyelvét, temetke-

zési szokásait (kurgánok), de háziállatait is, a magyar szürkemarhát és a kuvaszt496.  Czuczor Ger-

gely és Fogarasi János (A Nagyar Nyelv Szótára, 1845) említik meg, hogy Pláton szerint a kutyát 

jelentő küón (κυων) szót a görögök a szkíta nyelvből kölcsönözték497. 

Thargitaosz (Hargita) második fiának a neve Arpoxaisz, illetve Gélonosz volt. Ő lett a gelonok 

fejedelme. A gelonokról keveset tudunk. Én a gelon népnévben a gael, „kelen” (lásd még: Kelen-

föld, Kelenhegy), vagyis a gel / gall / galata / kelta népnevet vélem kiolvasni.  

 „Az első, e földön [Magyarországon] lakó nép, melynek neve megmaradt, a kelta nép volt, 

mely Krisztus születése előtt 5 - 6 száz esztendővel rajzott ki Ázsiából. Ez a nép már ismerte a kőnél, 

bronznál tökéletesebb vasat. Ez már vasból kovácsolt fegyverrel foglalta el a földet, lett ura ennek 

a hazának. Művelte a földet, foglalkozott állattenyésztéssel, űzte a kereskedést...“ – írja Benedek 

Elek (498). 

Az Ősanya kelta neve Anu. Emiatt az őshazájuknak Annwn (ejtsd: annún), azaz Anyaország 

volt a neve, vagyis szó szerint „Anyahon”. Ezt a vidéket még úgy is hívták, hogy az „Asszony-

országa”, az „Öregasszony-országa” azaz Bannwn (ejtsd: bannún). Ebből lett majd a római kori 

„Pannónia” – az „Ősanya” (Anu), a „Jóanya“ (Danu), a mindenkori „Szűzanya“ (Boldogasszony) 

országának – neve is. 

A lovas kultúrával megjelenik a kurgános temetkezés is. A „szkíta” jellegű kelta halomsírok 

nyomon követhetők Nyugat-Európában egészen a Brit-szigetekig. 

Ezzel párhuzamosan, az Kr. e. 8-6. század folyamán „a Kárpát-medence keleti fele egy hatal-

mas kiterjedésű lovas-nomád (lovas-íjfeszítő és nagyállattartó) népi konglomerátum nyugati perem-

vidéke lett. (…) A fazekaskorongot is ismerő nép (…) intenzív lótenyésztést honosított meg az Alföl-

dön.” (Fodor, 1992)499 

A szkíta területekről viszont Kr. e. 500 körül sem szakadt meg a bevándorlás (Noricum), né-

pek/törzsek behatoltak Európa nyugati tájaira is. Kialakult a marne-mosel-i harcos-lovasok köre, 

amely létrehozza a La Téne-kultúrát. Ezzel megindult Nyugat-Európa rohamos nyelvi „keltásítása”, 

ahogyan a francia régésznő Christiane Éluére fogalmaz, a művészetek terén pedig beindul, Her-

mann Kinder és Werner Hilgemann német történészek szerint, ennek „keletiesítése” (Orientalisie-

rung Europas)500.  

Keleten, az őshazában, a Hargita lábánál, vagyis a Világközepén, a mai Székelyföldön felvi-

rágzik a harmadik fiú, Koloxais (Kolaxais) népének műveltsége (Erősd-műveltség), amely áthajlik 

a Kárpátokon, létrehozva az Erősd-Kukutyin műveltséget.  

 Minden nép számára az a hely, ahol megszületik vagy ősei megszületnek, főleg ha ez, mint 

a szkíták esetében, isteni akaratból, isteni beavatkozással történik, az a hely a Világközepe. A szé-

kelyek számára a Világközepe a Hargita, a Szenthegy. A „szenthegy” eszméje az irániaknál is jelen 

van: Hara. A Hara-hegység a világ közepén áll. „Hercules” nevének eredeti alakja Hari-cul-es lehe-

tett, azaz a „Hari faj vezetője” („cul” = gyulája)501. 

  

Mindhárom műveltségi területen azonos a temetkezés, a népi összetartozás bizonyítékául, Er-

délyben és az Alföldön egyaránt. Sírjaikban kétfülű edények (tejesköcsögök) és virágcserép alakú 

edények, harang alakú csészék („bell beaker”) körítik a felhúzott lábbal, oldalt fektetett halottakat. 

Ebből a korszakból származik a marosvásárhelyi ellentett élű harci-csákány (fokos) vagy a keleti 

rézbalta (Sáromberke), a „csatabárd”. 

                                                           
496 A szürkemarha (maremmana) és a kuvasz (maremmano) ma is él Toszkanába. 
497 Világháló: hu.wikipdia.org > wiki > Kuvasz. 
498 Benedek Elek: Hazánk története, 5. old. 

499 Fodor I. [et al.]: A Magyar Nemzeti Múzeum (Múzeumi kalauz), 46-47. old. 
500 Kinder, H. – Hilgemann, W.: dtv Atlas Weltgeschichte (Kőln, 1987). 
501 Grandpierre K. Endre: Attila és a hunok, 62. old. (> Metcalfe, C.T.: The Rajput Tribes, 1982, I. 38.). 



328 
 

 

 
Erdély az óskorban és az ókorban: kései neolitikum és rézkor. 1=Petresti-kultúra, 2=Cucuteni–

Erősd-kultúra, 2=Tiszapolgár-, Bodrogkeresztúr-kultúra, 4=Cernavoda III.-kultúra. 

 

A neolitikum végére, az ún. kőrézkorban, az addig egységes Kárpát-medencei kultúra három 

részre szakadt. Ezt főleg Erdélyben502 követhetjük nyomon, itt a Hargita lábánál válik láthatóvá. A 

szétvált kultúrák éppen a Hargitán érnek össze. A Hargitától délre kialakul az a műveltségi övezet, 

ahol későbbiekben az Agathyrszekről beszélünk (Lipoxais népe). Észak-Erdélyben (és Magyaror-

szág északi területén) létrejött Tiszapolgár-Bodrogkeresztúr-kultúra, a gelonok (kelenek ~ gelek) 

lakta vidéken (Arpoxaisz népe). Innen indultak majd el a későbbi kelták Nyugat-Európa meghódí-

tására. Tőle keletre találjuk az Erősd-Kukutyin kultúrát (Koloxaisz népe), amelynek egyenes foly-

tatása a Kukutyin-Tripolje kultúrkör, ahol a lovat is háziasították, és a lovak tenyésztése is elkezdő-

dött. 

A késő-neolitikum és a rézkor átmeneti szakaszában jól kirajzolódik Erdélyben, mind már rá-

mutattam, a Hargita – a Világközepe – körül egymásba fonódó hármas műveltségi terület: a dél-

erdélyi csoport, az északnyugati irányban terjeszkedő Tiszapolgár, és ezt felváltó Bodrogkeresztúr 

népe, valamint a Délkelet-Erdélyben és Etelközben virágzó Erősd-Kukutyin-Tripolje-műveltség. 

Erősdön Kr. e. 5500 körül már többhelyiségű, központi kályhával ellátott kőházakban laktak. Ilyen 

házakat építettek később az etruszkok is az itáliai Toszkánában. 

A déli-erdélyi népcsoport halottait – elsőként Európában – elhamvasztja, bevezeti a hamvasz-

tásos, urnás temetkezés szokását. Egyre több fegyver is bekerül a sírokba az elhunyt mellé: lapos-

balták, balták, tőrök (Kálnok). 

Az erdélyi és a felvidéki rézbányákat már a neolitikum végén művelni kezdték és megindul az 

érc feldolgozása is.  A rézkorban, Kr. e. 3500 körül kialakul az egész Kárpát-medencére kiterjedő 

és ismét egyesülést jelentő (Baden-)péceli műveltség, ezerszáz évvel megelőzve a minoszi kultúrát. 

A korszak világhírű lelete, az első európai kocsi-modell, Budakalászon került elő.  

Anatóliából, a Balkánon át szakadatlanul érkező telepesek egyre nagyobb tömegei, nem változ-

tatnak Erdély etnikai összetételén. Akkoriban itt rokon népek éltek, melyek gyarapították és erősí-

tették az ókori Erdély népét. A Tárih-i Üngürüszből tudjuk, hogy már „Hunor népe” (ezek nem a 

                                                           
502 A térkép az Erdély története I. kötetéből származik. 
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későbbi hunok) betelepedése idején, itt, a Kárpát-medencében egy velük azonos nyelvet beszélő 

népet, egy rokon népet találtak. Kiszeli István szerint a Kárpát-medence népességének leszármazot-

tai folyamatosan lakták ezt az országot („uru-szág”-ot, vagyis a Földnek ezt a szegletét). Az ősnép 

jelenléte évezredeken át folyamatosan máig kimutatható. Ezt igazolták a nemzetközi ethno-geneti-

kai vizsgálatok is.  

 A bronzkor a Közel-Keleten, Kr. e. 2500 körül kezdődött, majd Kis-Ázsián keresztül meg-

érkezik a Balkánra és a Kárpát-medencébe. Kr. e. 2. évezred második felében Mykene felváltja 

Krétát, és a korszak kiemelkedő művelődés-kisugárzó központja lesz. Magyarország már nagyon 

korán „mykenei” hatás alá kerül, majd később követi őt a germán, az akkor még kelta vidék. Íror-

szági aranyleletek, arra engednek következtetni, hogy az ír szigetnek is szoros kapcsolata lehetett 

Mykene-vel. A korabronzkori Dunamenti-műveltségek kisugároznak az Apennin-félszigetre is 

(Kinder/Hilgemann)503. 

A történészek, most már az archeogenetika segítségével is, bizonyítják az ősi mondák és a fenn-

maradt hagyományok, a nép emlékezetének igazát. Beigazolódik a felvázolt Kárpát-medencei ki-

vándorlás úgy Itália, mind Nyugat-Európa fele. 

Minden Trója alatt kezdődött, a trójai „Világháborúval” (Mesterházy)504. A régi világ elpusz-

tulásával, annak a rendjének a végével, amely addig egyensúlyban tartotta a Világot. Trója a civili-

zációk harcának jelképévé vált… 

A trójai háború alatt legalább két fegyveres konfliktust értünk. Az első az Kr. e. XIII. század 

közepén, a második az Kr. e. 1180-as években tombolt. Trója ostromának kezdete, összefügg a ten-

geri népek inváziójával. Ez a kis-ázsiai bronzkor utolsó szakasza. Később, a második felvonásban, 

a dórok, a valódi görögök, is beavatkoznak, és elpusztítják a Várost.  

A homéroszi Ilion városa nagy valószínűséggel azonos a hettita és asszír forrásokból ismert 

Taurisza várossal, a nyugat-kisázsiai Vilusza (Homerosznál „Íliász”), azaz Iyalanda fejedelemség 

fővárosa. A Város a fekete-tenger külső bejáratánál állott, és a Dardanellák védelmezője volt. Aki 

a Dardanellákat ellenőrizte, annak gazdag bevételi forrásai voltak. A görögök trójai kalandjának 

nem csak „szerelmi”, hanem jól megfogható „anyagi” oka is volt. 

Az első rablóhadjárat-hullámot az akhájok vezették. Ők a tengeri népek közé tartoztak, akik 

elözönlötték Kis-Ázsia partjait, és sorra pusztították az útjukba esett országokat, civilizációkat. Így 

esett el a Hettita Birodalom is. A tengeri népek Egyiptomba is betörnek. Az akhájok különösen 

aktívak voltak Iyalanda (Ilion) fejedelemség kirablásában, és Atrija (Trója) várának elpusztításában. 

Ez lenne a rövid, száraz és tragikus történelem. 

Ennek van egy sokkal izgalmasabb és szebb változata is. Homérosz költeményében, az Iliasz-

ban, a háború oka, a casus belli, Szép Helené elrablása, elcsábítása volt.  

Itt, ezen a ponton elhagyjuk e földi világot, így nem tévedünk, és nem vétkezünk, ha ezen túl 

magyarul egyszerűen Tündér Ilonáról, a Tündérkirálynőről beszélünk. Tündareósz Helené a magyar 

mondák világában Tündér Ilona. A görög „Népvezér” (Menelaosz) az a gonosz sárkány, aki elra-

bolja és várába zárja Tündér Ilonát. Párisz, a trójai királyfi, pedig a jó királyfi, aki Tündér Ilonát 

kiszabadítja fokságából. Párisz volt Priamosz, Trója királyának kisebbik fia. Őt azonosítják a törté-

neti Alakszandusz vilusszai királlyal. Neki két fivére volt, Hektór, aki elesett Trója ostrománál, és 

Troilosz, akit Achilles csapdába ejt és megöl, mikor lovát itatni hozta egy a váron kívüli kúthoz. 

Kasszandra volt a húga, akit a görögök elhurcolnak az Anyaisten szentélyéből, miután ledöntik az 

Anyaisten bálványát. A trójaiak lovak imádói voltak, és ehhez kapcsolódik a „Trójailó” története 

(mondája?). A jövendölés szerint csak akkor lesznek a görögök képesek Tróját legyőzni, ha elpusz-

títják az Anyaisten szentélyét és ledöntik szobrát, meg ha Troilosz már nem él. Ezért kellett őt orvul 

megölni. A szentélyt kirabolják és szétverik, majd ledöntik Anyaisten szobrát. Troiloszt meg orvul 

legyilkolja Achiles, és Trója elesik. 

                                                           
503 Kinder, H. / Hilgemann, W.: Atlas zur Weltgeschichte, I. kőtet, 19. old. 
504 Mesterházy Zsolt: Honfoglalások kora. 



330 
 

Trója lángokba borult, lakossága elmenekült. A menekülésről több ókori (Vergilius) és közép-

kori (ófrancia, angol, ír és magyar)505 krónika is megemlékszik. 

Gregorius de Tour-t (540-594) tartják számon, valamint a Fredegar gyűjtemény és a Frankok 

története a 7-8. századból, ismeretlen szerzőktől feljegyezve. A régi krónikások a keltákat "fran-

koknak" nevezik, és Trójából származtatják őket. Az ófrancia krónika megjegyzi, hogy: „a frankok 

(a bretonok) rokonai a magyaroknak és a törököknek, mert mindhárman ugyanattól a Troillustól, 

Trója királyától származtak.” 

A Fredegar gyűjtemény szerint, a Trójából, ennek eleste után elmenekült frankok Macedóniá-

ban kettéválnak. Az egyik csoport Francio király vezetésével Galliába megy, és ott letelepszik, a 

másik meg Turchot vezetésével északra vándorol és létrehozza a „turk” népet!506 

Geoffrey Monmouth (1100 – 1155), avagy Gruffudd ap Arthur vels eredetű angol krónikás 

nevéhez fűződik a Historia Regnum Britanniae megírása, amely részletesen foglalkozik Arthur ki-

rályságával is. Az ajánlásában Geoffrey azt állítja, hogy a könyv egy régi breton nyelvű könyv for-

dítása, amely rendezetten meséli Britannia királyainak történetét és amelyet Walter, oxfordi főes-

perestől kapott 507. 

Írország Honfoglalásának Könyve (Leabhar Gabhála na hÉireann) beszámol egy sorozatos és 

többszörös (öt vagy hét) honfoglalásról, illetve honvisszafoglalásról. Az ír mondák több keletről 

jövő honfoglalásról beszélnek. 

A Tarih-i üngürüsz avagy a Magyarok Története arról számol ben, hogy miután a trójai mene-

kültek Páris vezetésével megérkeznek a Kárpát-medencébe, elhatározták, hogy letelepednek a Du-

nakanyarba, és megépítették Sicambria várát: "Ezt a paradicsomi vidéket ő [Páris] azonnal megked-

velte, és megparancsolta, hogy a Szikan hegy tetejére egy hatalmas várat építsenek."  

Erről a történetről a Képes krónika is megemlékezik: "A franciákat egy bizonyos Francióról, 

Paris fiáról hívják így; Paris pedig Priamusnak, Trója első királyának volt a fia. Ezek Trójából, 

annak pusztulása után Pannoniába jöttek…, és a Sican-hegy tövében, az Ister folyó mellett … egy 

igen erős várost alapítottak, és a Sican-hegyről a Sicambria nevet adták neki." 508 

A trójai háborúk idején Anatólia északi részén éltek a kaukónok. Őket Homérosz az Iliászban 

a trójaiak szövetségeseként említi. Róluk nevezték el a Kaukázus-hegységet is. Az Erősd-müveltség 

létrejöttét a kaukónok Kárpát-medencei jelenlétével kapcsolják össze (Kr. e. 14-12. század)509, és 

az európai Mykenéi kor kezdetének mondják (mykenéi aranyleletek megjelenése Magyarországon 

és a kelta Nyugat-Európában, illetve Britanniában és Írországban), amely Gordon Childe szerint az 

európai műveltség hajnalát jelentette.510 Hasonlóan vélekedik Haarmann Harald a „Das Rätsel der 

Donauzivilisation – Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas” (magyarul: A Dunamenti 

műveltség relytéje – Európa legidősebb magas műveltségének felfedezése) című könyvében. A kau-

kónok Kis-Ázsiából települtek át a Kárpát-medencébe, Trója eleste után. Minden a vidéken élő 

„szkíta” nép, így a kaukónok is, Trója szövetségeseként harcoltak a „görög” (akhajok, dórok) táma-

dók ellen. A Világháború (Mesterházy Zsolt), a Világok háborúja után, amely a „régi” rend felbom-

lásával járt, a kaukónoknak sem volt maradásuk, és távozniuk kellett Európa felé.  

Erdély legrégebbi nevét a gótok hagyták ránk: Kaukaland, azaz a kaukónok országa. Ők, meg-

érkezve a Kárpát-medencébe, az Erősd, majd Erősd-Kukutyin műveltség területére telepedtek le, a 

                                                           
505 Gregorius de Tours püspök (538-594) krónikája, Fredegar-krónika (7. szd.), Liber Historiae Francorum (Frankok 

törénetének könyve), 7-8. század / Geoffrey Monmouth avagy Gruffudd ap Arthur (1100 – 1155) vels eredetű angol 

krónikás: Historia Regnum Britanniae / Leabhar Gabhála na hÉireann (Írország Honfoglalásának Könyve), 9-11. század 

/ Tarih-i üngürüsz / Kálti Márk: Képes krónika (Chronicum Pictum), 14. század. 
506 Wikipédia (angol): The Franks - Mythological origins. 
507 Világháló: en.wikipedia.org/wiki/ Historia regnum Britanniae. 
508 Képes krónika, Budapest, 2004, 9. old. 
509 A trójai háborút a görög krónikások: Számoszi Duris Kr. e. 1334., Hérodotosz Kr. e. 1250., míg Eratosthenes Kr. e. 

1184-re helyezik. A homéroszi legendák Trójája erre a legutóbbi időszakra tehető (Kr. e. 1193-1183). 
510 Childe, Gordon: The Dawn of European Civilisation, New York, 1925 / 1996, X. The people of the stepps, XI. The 

agriculturalists of the Black-Earth region: Erősd and Tripolye A, XII. Danubian Civilisation. 
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Keleti-Kárpátok mindkét oldalára. Emiatt a Nestor-féle orosz krónika ezt a hegységet Kaukázus-

hegy néven említi. A román régészek a Tatros völgyében, Etelközben (a mai romániai Moldvában) 

találtak a kaukónok hagyatékára. Róluk többet nem hallunk, feltehetően beolvadtak az itt őshonos 

előszkítákba. Szerepüket az Erősd-Kukutyin műveltség létrehozásában nem ismerjük. Nevük (és 

emlékük) a Keleti-Kárpátok aljában nem tűnt el. 

Kis-Ázsiában a hettiták (a "Teremtés könyvé"-ből ismert Japhet „hét fia”) közvetlen említésé-

vel ismét, Trója vidékén vagyunk. A dolog pikantériája, hogy van török történész (Diker)511, aki a 

szkíta neurok őshazáját Kis-Ázsiába helyezi, Urartu és a hurrik vidékén élő nairi ősi néppel azono-

sítja őket.  

Amikor átkelnek a Kaukázuson és megjelennek a Fekete-tenger feletti pusztákon, nevet válta-

nak. Innentől neuri néven ismeri őket a történelem. Diker a neuri nevűket Hérodotosz elírásának 

tekinti, hallás után való lejegyzés szerintinek, valódi nevük pedig onogur lehetett. Mivel törökül a 

g-hangot kihagyják, nevük kiejtve „onour”. Ezt érthette a görög történész „neur”-nak. Törökül az 

onogur népnév értelme: „Tíz-Nyíl” illetve átvitt értelemben „Tíz-Törzs”. Ők voltak a magyarok 

ősei, véli a török történész. Őshazájuk Kis-Ázsia volt, a Nimród-hegy lábánál, a Van-tó partján, de 

a „kígyók” (ótörök ylan) túlságos elszaporodása miatt költöztek a Kaukázuson túlra, talán éppen 

Hunor és Magor vezetésével a Csodaszarvast követve, a Meotiszba. Az ótörök ylan (kígyó) szóval 

kapcsolatban, írja Diker, hogy ez alatt az alánokat kell érteni. Az alánok (szarmaták) a Kígyó (Sár-

kány) képét tűzték lobogó gyanánt kopjáikra. Hérodotosz a szkíta eredetmondában említi, hogy 

Thargitaosz harmadik fiának a mellékneve skolot volt, ami miatt népét, a szkíták, szkolotoknak 

nevezték. Az ógörög nyelvben skolt nyílhegyet jelent. Tíz „skolot” – tíz „nyíl” törzse az onogur. A 

magyar honfoglalásban is tíz törzs „vérszerződéssel” megpecsételt szövetségével számolunk: hét 

szkíta és három alán-szarmata törzs szövetségével. 

A székely nép neve a középkori latin krónikákban és hivatalos okmányokban egyaránt, a „sicu-

lus” volt, amely név tökéletesen megegyezik a Hérodotosz szkíták „skolotos” nevével: 

SKOL (népnév) + -OT (többes szám) + -OS (görög főnév jele)  

SICUL (népnév) + -US (latin főnév jele)  SZÉKELY (népnév). 

Ez is igazolja a székelyek ősi voltát, bizonyítja ősiségét a Kárpát-medencében, a Hargita aljá-

ban, a Világközepén. A mi világunk közepén! 

A székelyek természetesen „magyarok” (a Földanya fiai). 

 A székelyek természetesen a hunok „maradéka” – mert a hunok azok ázsiai szkíták, akiknek 

elődei mind „szkíták” vándoroltak keletre, a kínai Nagyfal alá, és majd innen mind „hunok” tértek 

vissza a Kárpát-medencébe. 

 A székelyek természetesen „szkíták” (ősszkíták). Az ősszékelyek, az Erősd-műveltség lét-

rehozói, majd keletre terjeszkedéssel, először az Erősd-Kukutyin-, majd a Kuktyin-Tripolye-mű-

veltség megalakítói. Erre a vidékre helyezik az elő-szkítákat, amelyből a szkíták kialakulhattak, és 

majd további keleti terjeszkedéssel Belső-Ázsiát is elfoglalták. Innen jöttek az ázsiai-szkíták, szkíta-

türkök, akik hunoknak nevezték magukat. A nyugat-európai krónikákban Attila Hun Birodalmát 

sokszor Szkítiának, a hunokat pedig szkítáknak nevezték. 

A „hun” népnév feltehetően saját névadás eredménye (török: hun ember, kün nép). A hun név 

elsőként egy 311. évi csetepatéról hírt adó szogd nyelvű dokumentumban bukkan fel. A hunoknak 

nevezett szkíták a Kr.u. 375. évben lerohanták az Amianus Marcelinus, római krónikás szerint, ál-

tala tanaitáknak (Don-mellékiek) mondott alánokat, és ezzel megjelentek Európa határánál. Majd a 

Kárpát-medencébe helyezik át központi szálláshelyüket. Az itt lelt kelták lesznek az egyik fő szö-

vetségeseik, még Attila galliai hadjáratában is. 

Hun köznépi temetőket nem ismer a régészet, mivel a hunok valójában egy fiatal férfiakból álló 

mozgó, folyamatosan változó, gyarapodó hadsereg voltak… – Bóna István szerint. Feltehetően osz-

tódással szaporodtak. Továbbá: nem ismeretesek bizonyítottan hun temetők, így bizonyítottan hun 

                                                           
511 Diker, Selahi: And the whole Earth was of One Language, 1996/1999 (Wikipédia). 
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genetikai anyag sem létezik, amely a hun-magyar rokonságot igazolná! – Bálint Csanád szerint. De 

mégis bizonyítottan nincs hun-magyar rokonság. Mégis felsejlik a kikelet: Megalakult a Magyar-

ságkutató Intézet. A Szegedi Tudományegyetem genetikusainak, Neparáczki Endre, Török Tibor, 

Pálfi György és munkatársaik legújabb kutatási eredményei alátámasztani látszanak a hun-magyar 

rokonságot, azaz a honfoglaló magyarok „hun” eredetét.  

Az archeogenetikai vizsgálatok eddigi eredményei két fontos dolgot bizonyítottak:  

1. A magyarság semmilyen biológiai rokonságban nem áll a finnugorokkal, és 

2. Megkülönbözhetünk Kárpát-medencei őshonos magyarokat, akik feltehetően már 

bronzkortól lakták ezt a vidéket, és „honfoglaló” magyarokat, a hunok genetikai ro-

kona, akik Árpád vezetésével, a középkor hajnalán (4. – 9. század), a hunok (Attila) 

örököseiként érkeztek ide, a Világközepére. 

Ennek ellenére, feltehetően mindkét magyarság a szkíta ősökre megy vissza, a korábbi idők, 

„trójai” (elő-)szkíta népre, illetve a középkor hajnalán, a Keletről visszatérő „ázsiai”-nak mondott 

szkítákra. Emiatt, első lépésben tekintsük át a szkítákról szóló ismereteinket. 

A Kárpát-medencébe megszületett „új” nép, amit ma magyarnak, az ókorban pedig szkítáknak 

ismer a történelem, terjeszkedik kelet felé, az Altáj vidékéig, ahol griffek őrizték a szkíták aranyát, 

és helyenként még azon is túl, majd a későbbiekben felépült kínai Nagyfaltól hunként térnek haza. 

A többszörösen hazatérő „honfoglalók” a őslakosokkal, és a későbben érkezőkkel egymásra tele-

pedve, és egymással szövetkezve, hisz egy nyelvet beszéltek, itt a Kárpát-medencében mind ma-

gyarrá váltak, mert mint a a Föld(anya) Fiai (ma-gyar)512 voltak. 

 

A Bábel tornya aljában 

NIMRÓD 

 

Az Őshaza 

Az Őshaza keresése az egyik legfontosabb kutatási célja a magyar őstörténelem kutatásnak. 

Minden kutató máshol keresi, és máshol találja is meg. Óvakodj olyan embertől, aki folyton az igaz-

ságot akarja megtalálni, de menekülj attól, aki azt állítja, hogy ezt meg is találta – véli egyik köz-

mondásunk.  

A magyar Őshaza természetesen a Világközepén van, mert minden ősi nép számára az a hely, 

ahol isteni beavatkozással „megszületik” – főleg ha ez, mint a népünk esetében ez meg is „megtör-

tént” amit nem más mind Hérodotosz, a történelem atyja, dokumentált és Históriájában ránk hagyo-

mányozott – az a Világ közepe. Itt a Világközepén, a Napistentől megtermékenyített Földanya meg-

szüli gyermekeit, a „Föld(anya) fiait” vagyis, az ősmonda tanúsága szerint, a „Fehérló fiait”. A né-

met Pia Steinbauer a „Die Magyaren und das ungarische Reich” című írásában (1995) állítja a ma-

gyarokról, hogy: Akár nevük, Magyarok (a „Föld Fiai”), máig fennmaradt, mint a Hungarok 

megnevezése – „Sogar ihr Name, Magyaren (Söhne der Erde), hat sich bis heute als Bezeichnung 

für die Ungaren erhalten.” – a „magyar” népnév értelme tehát: a „Föld Fiai” (Söhne der Erde)513. 

A székely hagyományban Hargita a Világközepe. Ennek minden székely góbé tudatában van, 

és erről meg is van győződve. A Hargita a szenthegy az a hely, ahol még ma is egy rejtélyes, mitikus, 

isteni titkokkal belengett, mágikus hangulat árad. 

Érdekes és csodálatos találkozás történt meg velem. Budapesten jártam 1994 őszén, egy bús és 

esős novemberi napon. Aznap a ZMTE514 éves ünnepségén vettek fel egyesületi tagnak, neves tör-

ténészek, nyelvészek, régészek társaságába. Az ünnepségre tartva, gyalog tettem meg az utat az 

                                                           
512 Steinbauer, Pia: Die Magyaren und das ungarische Reich, Ingelheimer Zeitung (1995. április 28.). 
513 Steinbauer, Pia: Die Magyaren und das ungarische Reich, Ingelheimer Zeitung (1995. április 28.). 
514 Zürichi Magyar Történelmi Egyesület. 
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Asztóriától a Vörösmarty térig, hogy onnan majd a Földalattival folytassam utamat a Benczúr Szál-

lóig, az ünnepség helyszínéig. Az Asztóriánál az aluljáróban történt velem valami, ami meghatá-

rozta gondolkodásomat, további cselekedeteimet, úgymond: felnyította lefátyolozott szememet. 

Láss, ne csak nézz, volt a pillanat parancsszava. Az aluljáróban mellém szegült egy, amolyan hét-

nyolcéves legényke. Szegény koldult, mert nagyon éhes volt. Elvittem egy gyorsétterembe, mert 

„forrókutyát” akart enni. Sajnos nem emlékszem nevére, de ez talán nem is lényeges. Egy kis an-

gyalkát küldött elém a Jóisten, hogy látni segítsen, hogy magyarságra tanítson. Útközben szóba 

elegyedtünk. Megtudtam, hogy erdélyi, és megkérdeztem tőle, hogy Erdély melyik tájáról szárma-

zik. El is mondta, hogy honnan jött, de nem ismertem a falut, és ismét megkérdeztem, hogy merre 

van a falucskája. A válasz azonnal jött: a Világközepe felé! Mintha villám hasított volna belém… 

Tovább érdeklődtem, már átszellemülve kérdeztem tőle: mond kisöcsém, hol a Világközepe? Há’ a 

Hargitán csendült fel biztos válasza!…  

Másnap már hazautaztam, de egyedül az éjszakai országúton, mind ez a találkozás motoszkált 

az agyamban. Mi volt ez? Valóban egy angyalkával találkoztam, aki megmutatta nekem az utat a 

ködben? Eszembe jutottak Szabó Lőrinc szavai: „Köd előttem, köt mögöttem, Isten tudja, honnan 

jöttem. Szél hozott, szél visz el. Minek kérdjem, mért visz el?” – mert ez és ennyi a „sztártörténészek” 

mondanivalója a magyar történelemről. Ezzel szemben a legényke sokkal többet tud a magyar múlt-

ról. Ez a kisfiú tudta, hogy ő a Világközepén született és ott is lakik. Még ma is, huszonöt év után 

is szinte hihetetlennek, látómásnak tűnik ez a találkozás. A Hargitán van a Világközepe! – cseng 

még ma is fülemben.  

Hérodotosz szkíta eredetmondája igazolja a Hargita központi szerepét a szkíták (székelyek) 

hagyományában. A szkíták első királya, Thargitaosz neve, a Hargita nevében tükröződik vissza. Itt 

hullottak arany kincsek az égből, istenek ajándékaként515.  

A királynak (harkának) volt három fia: Lipoxais, aki az agathyrszek vezére lett, Gelonosz, aki 

a keltáké és Kolaxais, aki a szkíták vezére címet viselte. Mind ismeretes, úgy az agathyrszek, akik 

innen vádoroltak dél-nyugatra és lettek etruszkok, mint a kelták is a Kárpát-medence szülöttei. A 

kelták nyugatfelé terjeszkedtek, addig míg idővel elérték a Világvégét: Penn ar Bed a Bretagnéban 

(Finistère) és Galiciában (Finisterre). Ez is bizonyítéka annak, hogy ha van Világvége, kell hogy 

legyen egy Világközepe is. Itt születtek meg a szkíták a Világközepén és terjeszkedett a Világ min-

den irányában. Itt született meg a magyar nyelv is, és terjedt, illetve vitték a világ minden irányába. 

Ezért van az, hogy nincs ma Európában egy olyan beszélt nyelv, amely ne állna valamilyen kapcso-

latban a magyar nyelvvel. 

A magyar krónikák, a Kárpát-medencébe egy sorozatos beköltözésről, második bejövetelről 

vagy honfoglalásról beszélnek. Közös bennük, hogy minden „bejövetel” alkalmával az újonnan ér-

kező honfoglalók, itt a Kárpát-medencében egy olyan népet találtak, amely egy azonos nyelvet be-

széltek az újonnan érkezőkkel.516 

Az ismert „honfoglalások” sorát, jelen ismeteteink szerint, a kaukának nevezett anatóliai nép 

kezdte. Hogy ők, már eleve itt találtak-e egy olyan nyelvet beszélő népet mind ők maguk, azt ma 

még nem tudjuk megmondani. A kauka – caucones (Hérodotosz) honfoglalás (Kr. e. XIII. század) 

az első lehetett, amely a bejövetelek sorozatát bevezette.  

Ezt a bevándorlást hamar követte a második trójai háború veszteseinek menekülése (Kr. e. 

1180). Ők részben a tengeren hagyták el a felperzselt hazát (Vergilius: Aeneis utazása), hogy majd 

megalapítsák Rómát, másfelől a szárazföldön keresztül vándoroltak északfelé. A későbbi Makedó-

nia területén megpihentek, majd kettéváltak. Az egyik részük folytatta vándorlását az Adria-tenger 

partján a „Balkáni-úton” amíg megérkezett a későbbi Galliába, ahol letelepedtek („trójai”-kelták). 

A másik csoport a Kárpát-medencefelé vette útját, Turchot vezetésével, ahol letelepedett és államot 

alapított. A Fredegar és más ófrancia krónikák szerint a vezér neve után nevezték népét „turk”-nak. 

                                                           
515 Grandpierre K. Endre: Aranykincsek hullottak a Hargitára. (1990) 
516 Lásd még Mesterházy Zsolt: Honfoglalások kora (Kr. e. 2200 – Kr. u. 1250). 
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Az ófrancia krónikák Turchot vezér neve összecseng a Hérodotozs által említett Thargitaosz (harka) 

nevével, és nyilvánvalóan azonos személyt jelöl. 

Összegezve az eddigieket, biztosra vehető, hogy az a krónikás megjegyzés, miszerint az újon-

nan érkezők, itt a Kárpát-medencében egy olyan népet találtak, amely egy olyan nyelvet beszélt, 

mint ők maguk, ez a „kaukák” bejövetelére is vonatkozhat, mert itt találták az ősi erősdi-műveltség 

népét. Erősd területén a Tyiksz-hegyen egy őskori erődített település maradványait tárták fel a ré-

gészek. Ez a műveltség Kelet felé terjedt, először kialakítva az „Erősd-Kukutyin” műveltséget, és 

még azon is túl, a „Kukutyin-Tripolje” (Kr.e. 5800-3000) kultúrkört. Itt történt meg a ló háziasítása. 

Innen már csak egy ugrás az „Andronovo” műveltség (Kr.e. 2000-től), amit a szkíta nép bölcsőjének 

tekint a fősodratú történelemírás. 

A kaukák tárgyi hagyatéka tanúsága szerint a Keleti-Kárpátok (Kauk-áz-us) vidékén telepedtek le. 

Erre rá érkeztek a „turkok”, akik feltehetően a Hargita (Világközepe) vidékét szállták meg, és indí-

tották el a szkíta nép kialakulását. Itt váltak szét az agathürszek, akik Dél-Erdélyben telepedtek 

meg, délre a Hargitától, a kelták, akik Észak-Erdély lakói lettek, észak-nyugatra a Hargitától, és a 

szkíták, akik a Világközepén, az Ősanya országában, az Anyaországban maradhattak. Idővel, majd 

kelet felé terjeszkedtek, és a Kelete-Európai pusztákat vették birtokba. 

 

A rejtélyes Őshaza (Eviláth) 

Kézai Simon 1282 körül irt krónikájában közli, hogy Nimród (Ménrót) a magyarok ősatyja, a 

bábeli nyelvzavar után, Eviláth (Havilah) földjére költözik, ahol felesége, Enéh két fiút szül neki, 

Hunort és Magort. 

„Sokféleképpen és sokféle módon megírták már a különböző írók a különböző népek történe-

tét.(…) Ezek a nemzetségek, mint Josephus517 írja, héberül (értsd: egy nyelvet)   beszéltek, mígnem 

a Jáfet törzséből származó Ménrót518, az óriás, Thana519 fia a vízözön utáni tizenegyedik esztendő-

ben egész rokonságával együtt torony építésébe kezdett, tekintettel a korábbi veszedelmekre, hogy 

ha vízözön megismétlődne, a torony oltalmában kikerülhessék a bosszúálló ítéletet.(…) Maga a to-

rony  négyszögletesre épült: hozzá egyik sarkából a másikig tizenötezer lépés volt és ugyannyi a 

szélessége is. Magassága ugyan még nem épült meg teljesen, de elgondolásuk szerint egészen a 

Hold kérgéig kellett volna emelkednie, ahová nem ért el a vízözön hulláma. Alapjának vastagsága 

háromszáz lépésnyi volt, ám fölfelé lassanként keskenyedett, hogy az alsó vastagabb rész a föléje 

nehezedő terhet elbírhassa.(…) – Kézai.520 

Érdemes kiemelni, hogy Kézai egy tökéletesen kitervelt és kivitelezett magas tudású mérnöki 

teljesítményről beszél. Itt nem kerül említésre semmilyen gőg, nagyravágyás, netán Isten hatalmára 

törés, sem Isten elleni lázadás – mint a zsidó hagyományban. Nimród a Bibliában meglehetősen 

homályos körvonalakkal felrajzolt alak, a későbbiekben azonban Josephus, ill. a Midrást összeállító 

rabbik szerint számtalan legenda vette körül. Ezek közül a leghíresebb, hogy ő építtette a Bibliában 

szereplő Bábel tornyát, bár ezt a Biblia nem erősíti meg. A Biblia szerint az özönvíz után életben 

maradt Noé három fiától származik az emberiség. Noé rakoncátlan fia, Kám utódai közül Kús (vagy 

                                                           
517 Josephus Flavius (Titus Flavius Josephus), első századi (élt Kr.u. 37 – 95) római-zsidó történész, Jeruzsálemben 

született, születési neve: Yosef ben Matityahu. (Wikipedia: en.wikikipedia.org/wiki/Josephus). 
518 A „Menrod” bibliai névvariáns átvétele lehet. (Györffy Gy.: Krónikáink és a magyar őstörténet, 207. old.). 
519 Justinus (Marcus Iunianus Iustinus, római történetíró, Kr.u. 2 –4. század) és Isidorus (Sevillai Szent Izidor / Isidorus 

Hispalensis, Kr.u. 560 – 636, Sevilla püspöke): Etymologiae könyve említi Tanaus nevű szkíta királyt. Regino (Prümi 

Regino, 842 – 915, trieri német krónikás, aki a „szkíta-magyarok viselt dolgairól” ír) Szkítia földrajzi leírásában me-

gemlíti a Thanais nevű folyót, aminek névadója Izidor szerint is Tanaus szkíta király volt. (> Györffy György: 

Krónikáink és a magyar őstörténet, 206. old., Budapest, 1993). 
520 Kézai Simon: A magyarok cselekedetei (Gesta Hunnorum et Hungarorum), 90 old., Budapest, 1999, Milleniumi 

Magyar Történelem . 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Josephus&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Midr%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rabbi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Legenda
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1bel_tornya
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96z%C3%B6nv%C3%ADz_(mitol%C3%B3gia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/No%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1m_(No%C3%A9_fia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kus_(Biblia)
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Khús) nemzette Nimródot, aki hatalmaskodni kezdett a Földön. Országa először a babilóniai Bábel-

ben volt, amit aztán Asszíria vidékére kiterjesztett. Őt, a görög nyelven írt zsidó Biblia (Septua-

ginta)521 Shinar/Sennaar (Sumér, Mezopotámia) ország (egyik) királyának nevezi.   

 

 
Id. Pieter Breugel: Bábel tornya építése (1563). 

 

Mózes I. könyve 10.8-12 (Károli Gáspár fordítása szerint): „Khús nemzé Nimródot is; ez kezde 

hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: »Hatalmas vadász 

az Úr előtt, mint Nimród.« Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád, és Kálnéh a Sineár 

földén. E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht. És Reszent 

Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.”  

 

 
Nimród szobor, Nimród-hegy 

 

Ő volt Nimród, az országépítő nagykirály, aki a zsidó hagyomány szerint Isten ellen lázadott. 

A Jubileumok könyve522 szerint, Nimród volt az, aki népét felbuzdította erre az Isten elleni 

támadásra, és Isten megvetésére szolgáló istentelen toronyépítésre. Ő eleve gonosz volt, mert a go-

nosz Cham unokája volt, azé az arcátlan Chamé, aki Noé leggonoszabb fia volt. Nimród azt mondta 

népének, hogy megbosszulja Istent az özönvízért, mert elpusztította őseit, és ezért egy égígérő tor-

nyot szándékszik építeni, amely magasabbra emelkedik majd, mint valaha a vizek felérhetnek. És 

                                                           
521 Ez alatt a Ószövetséget kell érteni. 
522 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/ Jubileumok könyve: ószövetségi apokrif írat. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Babilon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Assz%C3%ADria
https://en.wikipedia.org/wiki/Shinar
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi_G%C3%A1sp%C3%A1r
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elkezdték építeni az istentelen tornyot, nem törődve testi fájdalmakat, nem kímélve a megfeszítése-

ket, és a nagy számban foglalkoztatott szorgos kezek segítségével magasra nőtt a torony, hamarabb 

mind azt gondolták. A tornyot olyan erősnek építették, hogy megtarthassa a hatalmas magasságot. 

Égetett cseréppel építették, habarccsal összekötve, amit földszurokból (aszfalt, bitumen) állítottak 

elő, aminek a víz nem tehet kárt. Amikor Isten látta ezt az eszelős cselekedetet, elhatározta, hogy 

ezt az őrült építkezést megakadályozza. Ezért összezavarta nyelvüket, mindegyiknek más és más 

nyelvet adva, és ezzel a nyelvi sokasággal, a munkások tömegében nagy kavarodást okozott. Azt a 

helyet, ahol a tornyot építették ma Babylonnak nevezik, és ezt a nyelvi felfordulást nevezi a zsidó 

Biblia babiloni nyelvzavarnak vagy babiloni zűrzavarnak.  

A bibliai történet elemei felbukkannak a magyarok eredetét taglaló művekben is. Anonymus 

például ekként ír népünk származásáról: „Szcítiának első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a 

nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet.”523 

Kézai Simon szintúgy Jáfet leszármazottainak tekinti a magyarokat, ám nem mondja meg, Jáfet 

melyik fia volt a szkíták őse. „S midőn azon nemzetségek, mint Josephus mondja, zsidó nyelven 

beszéltek, az özönvíz után a kétszázegyedik esztendőben a Jáfet magvából eredt Menróth óriás, 

Thana fia.”(524) Szerzőnk leírásában a bibliai alakokon kívül szerepel Thana, Menróth és Eneth, 

valamint Hunor és Magor is. E nevek mondai vagy valóságos személyekre, illetve az általuk meg-

testesített népekre utalnak.  

 

 
Eviláth: „Édentől keletre”. 

 

Majd Kézai, visszatérve Ménróthoz, így folytatja: „Ez az óriás, a nyelvzavar kezdete után Ha-

vilah földjére költözött, melyet ekkor Perszsisz525 (Perzsia) vidékének neveztek, és ott két fiút nemzett 

a feleségével Enethtel, nevezetesen Hunort és Magort, akiktől a hunok és a hungarusok erednek. De 

mert Ménrótnak, az óriásnak – a hagyomány szerint – Enethen kívűl több felesége is volt, akikkel 

Hunoron és Magoron kívűl több más fiút és lányt nemzett, ezek fiaik és azok utódai lakják Persziszt; 

termetükre és bőrük szinére hasonlóak a hunokhoz, csupán beszédükben különböznek valamelyest, 

                                                           
523 Anonymus: Gesta Hungarorum / A magyarok celekedetei, Budapest, 1999, 10.old. 
524 Kézai Simon mester Magyar Krónikája (mek oszk.hu, 3. old.). 
525 Isidorus (Sevillai Izidor): Chronica majora. 
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mint a szászok és a türingiak. De mert Hunor és Magor előszülöttei voltak Ménrótnak, apjuktól 

különváltan éltek sátraikban.”(526) 

Kézai a krónikájában kihangsúlyozza, hogy a Perzsiában maradt, és az ő idejében még ott elő 

testvérek utódai (irániak), ugyan olyan alkatúak és bőrszínűek voltak, mint az onnan Magyaror-

szágra költöző hunok és magyarok. Ezt nyilván, azért hangsúlyozza ki, hogy az ottmaradt rokonok 

nem sötétbőrűek voltak, mint a perszák, hanem fehérbőrűek, mint a hunok és a magyarok. Csak 

nyelvük különbözött valamelyest(!), mint a szarmatáké a szkítákéhoz. 

 „Történt pedig, hogy egy nap vadászni igyekeztek Meótisz ingoványaiba, amikor is a puszta-

ságban egy gímszarvas jelenet meg előttük; ők üldözőbe vették, az meg menekült előlük. Ott azután 

végérvényesen eltűnt a szemük elől, s noha sokáig keresték, képtelenek voltak bármiképp rátalálni. 

Végül, miután bebarangolták az említett ingoványokat, úgy találták, hogy azok alkalmasak barmok 

táplálásra. Ezt követően visszatértek az apjukhoz s beleegyezését elnyerve, minden ingóságokkal 

együtt a Meótisz ingoványai közé költöztek, hogy ott telepedjenek el.” (Kézai527) 

Majd rátalálnak az alánok fejedelmének Dulának két lányára, és „egyiküket Hunor, a másikukat 

Magor vette feleségül. Az összes hun ezektől a nőktől veszi eredetét.”(uo.) 

Végül pedig beköltöznek Szkítiába, az Etul (Etil)528 folyó vidékére. Innen indulnak majd a Kár-

pát-medencébe (vissza)költözni. 

 

Hetedhétország 

A Hetedhétország egy visszatérő motívuma a magyar tündér- és népmesékben.  

Hetedhétország neve egybecseng a Hettita ország (birodalom) nevével. A zsidó Biblia, ponto-

sabban Mózes első könyve vagy a Teremtés könyve, másik nevén a Genezis, felsorolja Noé fiainak 

nevét (Sém, Khám és Jáfet). Majd, a 10. fejezetben fiainak nevét is, és leszögezi, hogy Japhetnek 

hét fia volt. HÉT: Gómer, Magóg, Madai, Javán, Tubál, Mesek és Tirász. Jáfet abban a Kelet-Ana-

tóliában uralkodott, ahol majd a hettiták országa (a „Hét Fiú” országa?) is kialakul. A középkori 

írók őt tekintették az európai népek atyjának. Magógtól származtatják a szkítákat (magyarokat) és 

részben a keltákat (íreket) is.  

„A magyarok tehát, miként a Szentírás és a szent atyák mondják, Magógtól, Jáfet fiától szár-

maztak, akik a vízözön utáni ötvennyolcadik évben – ahogyan azt Szent Sigilbertus antióchiai püs-

pök mondja a keleti népek krónikájában – bevonult Hevilath földjére, és feleségével, Enével nem-

zette Hunort és Magort, akikről a magyarokat és a hunokat elnevezték. (Képes krónika)529 

A középkori ír „Honfoglalások könyvében” (Lebor Gabála Érenn) szerint az ír nemzet Szkítia 

urától, Magogtól származtak, pontosabban Magóg egyik fiától. Magógnak fiai még Szkítiában éltek, 

majd a brit szigetekre költöztek a honszerző (honalapító) Partholón, Nemed (Nimeth) és leszárma-

zottai, Fir Bolg és Tuatha Dé Danann vezéreinek, vezetésével. Ők mind Magógtól, Szkítia urától 

eredtek.530 

 

                                                           
526 Kézai Simon: A magyarok cselekedetei, 91. old., Budapest, 1999, Milleniumi Magyar Történelem. 
527 Kézai Simon: A magyarok cselekedetei, 91-92. old., Budapest, 1999, Milleniumi Magyar Történelem. 
528 Kézainál a Don régi magyar neve. 
529 Millenniumi Magyar Történelem: Képes krónika, 10-11. old. 
530 Világháló: en.wikipedia.org/wiki/Lebor Gabála Érenn. 
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Szkíta feldíszített paripa, „táltos” ló  

 

A „Hetedhétország” fogalmat valószínűleg a hettiták országára vonatkoztatták. 

A hettiták neve már a zsidó Bibliában is szerepel (bny-ht), Heth (Hét?)531 fiai. Heth, a hettita 

ősatya, a teremtés könyve szerint Kánaán, Khám második fiának, Noé unokájának, azaz a „megát-

kozottnak”, a fia.  

 Itt a hettiták földjének keleti határán áll a Nimród-hegy (Nemrud-Dagh). Itt, a Nimród-hegy 

és a Van-tó közötti területen szkíták éltek. Ez az a vidék, ahol Nimród is letelepedett népével a 

babiloni „nyelvzavar” után, ahol felesége Eneth megszülte fiait, Hunort és Magort, és ezek testvé-

reit. A zsidó Biblia szerint a hettitáknak és Nimródnak (Kézai), azaz  Nimrud népének, azonos őse 

volt: Cham. 

A hettiták Istenanyját Istanunak hívták, a hatti Estan párja. Ő Arinna (Aranyanya) napistennő-

vel azonosult. Ezt az „Estan”/„Istanu” nevet örökölte meg a magyarság is: „Isten” névalakban.532 

Arinna egy fontos kultuszhely neve is volt, a hettita Napkultusz istennőjének városa. A kultusz-

hely a főváros, Hattusa, közelében állott. Arinna nevének vizsgálata a hattik nyelvéhez vezet vissza 

(amiből a hettita nyelv is kialakult), és feltehetően a Napanya nevét viseli.533 

Érdekes a hettiták Napkultusza. Talán énekkel üdvözölték a Napfelkeltét.  

Édesanyám megtanított még kisóvódás koromban egy régi versikére, amit – ahogy mondotta – 

ő és játszótársai gyerekjátékok elején, mint „kiszámolós” versikét mondtak el, még a tündérek nyel-

vén. Íme szószerint, ahogyan kisgyermekkoromba őtőle tanultam: 

Antan ténusz, szorraka ténusz, szorraka, tiki-taka, ala-bala, bim-bam-busz. 

„Süss fel Nap, fényes Nap, felragyogjál, báránykáim kertek alatt megfagynak.” 

 

                                                           
531 Arcanum: Keresztény bibliai lexikon /Kánaán. 
532 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/Isztanu. 
533 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/Arinna. 
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Napkultusz 

A fenti sorok helyesen: Anta Temuz / Tammuz (Napisten), szur-raga Tammuz, szur-raga digi-

daka ala-bala Barbúz.(534) Magyarra fordítva: „Kelj föl Dunguz (Napisten), szülj reggelt Dunguz, 

szülj reggelt, áradj, terjedj, vágjad, űzzed Barbúzt (Sötétség istene)!”  

Pass László szerint egy Nap-köszöntő zsoltár ez, ami gyerek versikében maradt meg. Marton 

Veronika sumerológus szerint az Antanténusz eredetileg sumér szövege egyeztethető a „Süss fel 

Nap!” mondókával (énekkel)535. 

 

Szkíták a Nimród-földjén 

Az ógörögben „skolt” nyílhegyet jelent. A szkíták nevét ebből származtatják. Így kialakult nép-

nevük igen beszédes: 

Először is azért, mert a „skolt” nyílhegy > „skolot” (> „skolos”) a szkíták elnevezése, egybe-

cseng a középkori latin hivatalos írásokban, dokumentumokban szereplő „siculus” népnévvel, ami-

vel a székelyeket illették. A Dózsa felkelés után összeállított Verbőczy "Hármas Könyve" egyetlen 

paragrafussal tisztázza a jogi helyzetet: „A szkíták, akiket székelyeknek is neveznek, saját törvényeik 

szerint élnek.” (Barabási)536 

 Másodszor azért mert, az ógörög „nyílhegy” (skolt) üzen a múltból. A nyílhegyet törökül 

OGUR-(OĞUR)-nak hívják. Ha tíz van belőle, akkor ON-OGUR, azaz „onogur”, a griffes-indás 

(elő-)magyarok vagy a magyarok másik neve: „hungarok”.  

Maga Hérodotosz írta róluk: A Neurok scytha szokásokkal élnek. Egy nemzedékkel Darius had-

járata (6. század vége) előtt kényszerültek kígyók miatt elhagyni az egész országot; mivel országuk 

sok kígyót hozott elő s még többen csaptak reájok a fölöttök lévő pusztákból, úgy hogy szorongat-

tatva elhagyták földjeiket és a Budinokhoz költöztek. (537) 

                                                           
534 Világháló: Magyarok vagyunk.com/Antantenusz-mondóka. Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/Antanténusz 
535 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/Antanténusz > Pass László: Nimrúd népe (1941); Marton Veronika: „Az Antan-

ténusz…” című mondóka megfejtési kisérlete rovás- és ékjelek segítségével. (olasható a Világhálón). 
536 Barabási László: Hol vagytok székelyek, 15. old. 
537 Télfy János: Magyarok őstürténete, 39-40. old. 
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A neurokról írja Diker538, hogy nevükben az elgörögösített „on-o(g)uri” vagyis onogur, a „tíz-

nyílhegy” (tíz-törzs) népét kell érteni, a magyarok elődeit. A török szerző továbbá jelzi, hogy ótörö-

kül a kígyó neve: ılan (ylan), amely szó az alánok nevét rejti. Az alánok, és a szarmaták, harci 

lobogója a szárnyas kígyó volt.539 

Neur(i) – Hérodotosz szerint Etelköz lakói –a török On-Ogur / On-Oğur „Tíz-Oghur” népe, a 

későbbi magyarok. Róluk írja Diker, hogy ők azonosak az asszír feljegyzésekben szerepelő „Nairi” 

néppel, amely az Urartu-i szövetséghez csatlakozott, pár évszázaddal Hérodotosz ideje előtt. A ne-

urokat, Hérodotosz könyvében: Egy emberöltővel a Dareiosz vezette háborúk előtt, kígyók támadják 

meg, és olyan sok kígyó lepte el országukat, hogy kénytelenek voltak elhagyni a Van-tó környéki 

hazájukat, és a budinok földjére áttelepülni. Azaz áttelepednek a Kaukázus északi vidékére, a 

Meotisz partjára. Ekkor magukkal ragadták a szarmata alánok egy részét, és letelepítették őket a 

Dontól keletre. A török történész feltételezi, hogy Hérodotosz a szarmata alánok jelenlétét közli az 

útókorral. (Lásd: ótörök kígyó neve: ylan / ılan   „alán” népnév).  

Az alánokról azt írják a történészek, hogy az Észak-Kaukázusból támadták meg Örményorszá-

got Kr.e. 65-ben, s ma is létezik Kelet-Törökországban egy Alan nevű törzs. Az alánok lobogója 

egy sárkányfejű hosszú kígyó alakja. Kr.u. 1. században, a Don keleti partján elő alánok átlépik a 

Vaskaput és betörnek Észak-Iránban s leverik Pacorus, Média királya és Tridates, Örményország 

királya, egyesített seregét. Mindkét uralkodó I. Vologeses, Parthia királyának testvére. A támadást 

még maga I. Vologeses is feljegyezte. 

A Neuri (Nairi) > „Onouri” (Onogurok) > Magyarok népéről, Diker megjegyzi, hogy őshazája 

valahol a Dél-Kaukázusban, a Van-tó környékén, Nimród-hegy aljában lehetett. Innen költözik át 

az Etelközbe. Lásd: Csodaszarvas mondája, Hunor és Magor mondája. 

Eredetileg – írja Diker –, mielőtt még felfedezték volna a csodálatos szkíta művészeti tárgyakat, 

egyaránt Európában és Ázsiában, a történészek hajlamosak voltak, a szkítákat törökül beszélő bar-

bároknak tekinteni, és minden szkítául beszélő népet turáninak tartottak. Egyes török történészek, 

mind többek között Zeki Velidi Togan, a szkítákat továbbra is törököknek tekintette, főleg a kultú-

rájuk alapján. Valóban, a temetkezési szokások, lovas-harcos hagyományok, állattenyésztés, harcá-

szat, fegyverek, ezek nemes és gazdag díszítése majdnem azonosak a későbbi török népek hagyo-

mányával, vagyis a hunok, avarok, magyarok, kunok, gúzok vagy oguz-törökök és a türk-mongolok 

hagyományával – Originally, before the discoveries of the magnificent objects of Scythian art both 

in Europe and Asia, the historians were inclined to consider the Scythians Turkish-speaking barba-

rians. (…) all these nations were called Scythic-speaking peoples of Turanians. Some Turkish his-

torians, among them Zeki Velidi Togan, continued to consider the Scythians Turkish specially on 

the basis of their culture. Indeed, buruial customs, nomadic traditions, stock breeding, battle tactics, 

weapons, their noble and proud bearings were almost identical to the later traditions characteristic 

of the Turkish nomads, Huns, Avars, Hungarians, Cumans (Cumanians), Guz (Oghuz) and Turco-

Mongols. Diker így folytatja: A kultúra természetesen nem minden, amiben egyetért a legtöbb ku-

tatóval, hogy a végső ítéletet, a tudományos bizonyítás és a nyelv szabja meg. Hérodotosz, akit a 

„történelem atyjának” tekintenek, hagyta ránk a szkíták nyelvének legjobb bizonyítékait. Így, átvi-

lágítás alá veti könyvében Hérodotosz Históriájában közölt szkíta nyelvi elemeket, és a bemutatott 

eredmények véglegesen igazolják a szkíták török nyelvűségét. – Culture of course is not enough, 

and I agree with most of the researchers that the final verdict in such cases must rest on scientific 

evidence, and the language. Best evidence on the languge of the Scythians is given by Herodotos, 

who is considered to be the „Father of History”. Thus, I give his book a thorough screening, and 

the results as shown in the following paragraphs prove definitely that the Scythians spoke a Turkish 

language.  

                                                           
538 Diker, Selahi írása a világhálón olvasható. 
539 Timaru-Kast Sándor: A Fehérló Fiai, 10. old., Budapest, 2008. [> Dr. Selahi Diker: And the Whole Earth Was Of 

One Language, 1996, Türk Dili’nin Beş Bin Yılı / A török nyelv öt évezrede, 1999. 
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A szkíták eredetével kapcsolatban Diker megemlíti, hogy Hérodotosz azt írta róluk, hogy saját 

elbeszélésük szerint ők a világ legfiatalabb népe. Ez megegyezik azzal az eredetmondai ténnyel, 

hogy ők Koloxaisztól, Thargitaosz legkisebbik fiától származnak. 

A középkori írók, a kor szellemének megfelelően, bibliai köntösbe bujtatták a „legfiatalabb” 

nép hagyományát.  A zsidó Biblia szerint a szkíták ősatyja Magóg, Jáfet második fia. Jáfet pedig 

Noé legkisebb fia, akitől a szkítákat származtatták. Sevillai Izidor (Kr.u. 548) térképén Szkítiát és 

általában Európát Japhet nevével jelölte.  

Az asszírok a szkítákat Iskuza vagy Skudha névvel illették, amely név azonos a bibliai Ashke-

naz, Japhet unokája nevével. Ez azt látszik igazolni, hogy a szkíták délről származtak. Hérodotosz 

úgy fogalmazz, hogy: A vándorló szkíták egykor Ázsiában laktak, és miután a Massagetákkal harc-

ban alul maradtak, átkeltek az Araxeszen és behatoltak Kimmérorzságba. Ázsia, itt Kis-Ázsia keleti 

részét jelenti, az Araxesztől délre. Az Araxes folyó, Hérodotosz szerint: a Matieniak földjéről ered 

(Mitanni), és a Káspi-tengerbe folyik. Ezt a területet a hagyomány Muski országának tartja. Muski 

a Biblia szerint Mesekh, Japhet fia, akit az asszír feljegyzésekben Mita királynak neveznek. Népét 

a frígekkel azonosítják. A Bibliában szereplő Mesekh, ugyanakkor Gomár fivére. Gomár népét az 

asszírok Gimirrai-nak nevezték; ők a kimmerek, akik Cymru, Wales saját nevét is adták. Togan 

professzor meggyőzően bizonyítja, hogy a „Masszagéta” szó a „Mesekh” többes száma. Később, 

Cyrus, perzsa császár idejében, a masszagéta szövetség látszólag terjeszkedik a Káspi-tó keleti part-

jára is, ahogyan ez kiderül Cyrus a masszagéták elleni hadjárata leírásában, ahol elmeséli, hogyan 

állt bosszút a masszagéták királynője, Tomyris, fia Spargapises haláláért. Tény, hogy Hérodotosz 

arról ír, ahogyan Cyrus átkelt az Araxes folyón, amivel arra enged következtetni, hogy a csata a 

Káspi-tenger keleti partjainál zajlott le. Ebben az esetben, ő összetévéztette az Araxest az Oxus 

(Jeyhun vagy Amu-Daria) folyóval. Másképpen, ha ő valóban az Araxest értette, akkor ezt a csatát 

a Káspi-tengertől nyugatra kellett, hogy megvívják. (Diker)540 

 A szarmata és a szauromata nevek ugyan arra a népre kell, hogy utaljanak: lásd török Sar-

mata vagy Saur-mata fejedelmi-/királyi-méd vagy sarı(ğ)-mada „sárga, szőke méd”. Figyelemre 

méltó, hogy Mada(i) Japhet egyik fia, Ashkenaz vagy Ashkuza nagybátya, és Meshek (massza-

géták), Gomár (kimmerek) és Magóg (szkíták) testvére. 

 

A szkítákról 

 

Általánosabb értelemben az eurázsiai puszta ókori lovasnépeinek összefoglaló neve ez.  

A történettudomány meghatározása szerint a szkíta szövetség kötelékébe tartozó, szkíta nyelvet 

beszélő kelet-európai és közép-ázsiai népesség elnevezése. A szkíták nyelvét a szakemberek több-

sége – közmegegyezéssel – az indoeurópai nyelvcsaládba, az indoiráni nyelvek csoportjába, a kelet-

iráni nyelvek közé sorolja.(541) 

Legtöbbször azonban csak a kelet-európai pusztán egykor honos királyi szkítákat (baszileioi 

szküthai: βασιλειοι σκυθαι) – saját nevük görögösen iürkai (ιυρκαι), ourgoi (ουργοι), urogi (υρογι) 

– nevezték és nevezik szkítáknak. Hérodotosz szerint a perzsák minden szkítát szakának neveznek.  

Ferenczi Enikő a görögös szküth szótövet a magyar „eskü” szóval kapcsolja össze. Szerinte: 

„A szkíták nevezhették magukat ama megszólítás szerint, mely visszaállítható a mai magyar es-

küsző(k) vagy esküző(k) szóból, és jelentése »a személy, aki esküszik« vagy »az eskü népe« szóösz-

szetételhez állhat közel. Az eredeti népnév ismeretlen, csak a szomszédos nemzetek által elrontott 

elnevezést ismerjük. Legvalószínűbben az asszír változat, az Aškuza(i) vagy Iškuza(i) áll legközelebb 

a magyar nyelvből alkotott népi névhez.” Eszerint a szkíta népek szövetségének neve összefüggés-

ben lehet az eskü kifejezéssel, illetve az esküvéssel, gondoljunk pl. a magyar vérszerződésre.  

 

                                                           
540 Diker, Selahi: And the Whole Earth Was Of One Language, 1996, Türk Dili’nin Beş Bin Yılı / A török nyelv öt 

évezrede, 1999. 
541 Rüdiger Schmitt: Compendium Linguarum Iranicarum. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Indoir%C3%A1ni_nyelvek
https://hu.wikipedia.org/wiki/I%C3%BCrk%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rodotosz
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rszerz%C5%91d%C3%A9s
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Vérrel megpecsételt eskü [542] 

 

 
Esküdtek. Kul Oba halomsírban talált arany szobrocska. 

 

A vérrel megpecsételt eskü, amint ezt ókori tudósítók nem egyszer leírták, kitüntetett szerepet 

játszott a szkíta szövetség népeinek életében. A hunok, illetve szövetségeseik is ragaszkodtak az 

esküvés eme formájához. Az esküvési szertartás lefolyását ekként írja le Hérodotosz:  

„Szerződéseket pedig igy kötnek a scythák, legyen az akárki, a kivel megkötik: nagy agyag ser-

legbe bort öntvén hozzávegyitik a szerződő felek vérét, árral megszurván vagy késsel megvágván 

kevéssé testöket; azután belemártanak a serlegbe kardot, nyilakat, két élű fejszét s hajító dárdát. S 

miután ezt megtették, hosszasan imádkoznak és azután mind magok a szerződő felek, mind legelő-

kelőbb kísérőik isznak belőle.” – IV. könyv, 70. szakasz (Télfy János fordítása). 

Lukianosz, illetve az általa megszólaltatott Toxarisz nagyjából ugyanígy nyilatkozik a baráti 

szerződéssel kapcsolatban:  

„Ha pedig barátul választottunk már valakit, következik a szövetség s a legnagyobb eskü, hogy 

bizonyára egymással fogunk élni, s ha kell, egymásért meghalni. És igy teszünk is; mert mihelyt 

bemetszvén ujjainkat serlegbe csöpögtetjük a vért s kardjaink hegyét bemártván egyszerre iszunk 

mindketten belőle; semmi sincs mi ezután minket szétválaszthatna.” – Toxarisz, avagy barátság 

(Télfy János fordítása). 

Toxarisz mindehhez hozzáteszi még: legfeljebb három jeles férfiúval szabad efféle szerződést 

kötni, mert kinek sok esküdt barátja van, szabados erkölcsű nőszemélyhez tartják azt hasonlónak. 

A vérszerződés szokása a pusztai népek körében a középkorig fennmaradt. A vérrel megpecsé-

telt eskü a magyarok történelmének is meghatározó fejezete.  

 

Szkíta népek voltak a perzsák által említett „avarországi” (parthava), „turáni” dahák, Európában 

a Dnyeszter környezetében élő türegeták, a Keleti-Balkánon és a Havasalföldön letelepedett géták, 

az Erdélyi-medencét és környékét birtokló dákok, valamint az Alföldet és a Kisalföld északi felét 

megszállva tartó szkíták (saját nevüket nem ismerjük), továbbá a kelet-európai szkíta népeket kép-

viselték a Donyec és a Déli-Bug, illetve az Al-Duna között honos királyi szkíták, valamint az Urál 

folyó és a Donyec közötti pusztát birtokló thüsszageták. Utóbbiak egy-egy csoportját alkották a 

                                                           
542 Wikipedia: hu.wikipedia.org/wiki/szkíták. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1921)._c._29.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1921)._c._29.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hunok
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lfy_Iv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lukianosz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Toxarisz
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCreget%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9t%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1kok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1lyi_szk%C3%ADt%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCsszaget%C3%A1k
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Don mellékén élő melankhlainok és az Obscsij Szirt, illetve a Szamara folyó vidékén honos névadó 

thüsszageták. Szkíta vezető csoportjai voltak a Don folyótól keletre letelepített iráni szauromaták-

nak is. A délkelet-európai szkítákat a régészek korai-, avagy preszkíták nevezik, akiket még hely-

telenül kimmerek-nek is neveznek.  

A szkíták a Dnyeszter, a Prut és a Szeret vidékét, a Keleti-Balkánt, a Havasalföldet, az Erdélyi-

medencét és környékét, valamint az Alföldet (délen nagyjából a Maros vonaláig), és a Kisalföld 

északi részét tartották megszállva. Erdélyben a kezdeti időkben (i. e. 8–5. század) az agathüreszek 

(αγαθυρσοι) népével találkozunk, később (i. e. 6–4. század) ezek „eltűnnek” a Kárpát-medencéből. 

Az Alföld, a Kisalföld és az Erdélyi-medence északi tájainak lakói ebben az időben, bizonyítottan 

az i. e. 4–3. században, a kelták voltak.  

 

Királyi szkíták 

A királyi szkíták – saját nevük görögösen ourgoi (ουργοι), urogi (υρογι) –, illetve elődeik Kelet-

Európa keleti felének, a Déli-Urál vidékének őstelepesei voltak. Jelek szerint legalább a középső 

kőkorszak óta helyben, a Volga középső szakaszánál laktak. Birtokaikat keleten az Urál folyó, nyu-

gaton a Don határolta. Eme kelet-európaiak elődei pedig az eurázsiai puszta mamutvadászai voltak.  

A szkíta népek közül elsőként a királyi szkíták szerepelnek írott forrásokban. Urartui, illetve 

asszír feliratok említik őket az i. e. 8-7. században, amikor betörtek Elő-Ázsiába. 

  

Az i. e. 8. században elhagyták ősi lakóhelyüket, és a kelet-európai puszta nyugati felét vették 

birtokba. A Donyec és a Déli-Bug között elterülő pusztát (a tenger mellékén a Don torkolata és az 

Al-Duna közötti vidéket, az Etelközt) birtokolták. Székhelyük a Dnyeper középső szakaszánál volt. 

Egyik elpártolt csoportjuk, a iürkák a Déli-Urál vidékén élt az ősi lakóhelyen, az Urál folyó és a 

Donyec között visszamaradt thüsszageták társaságában.  

Az i. e. 7. és a 6. század fordulóján az Elő-Ázsiában portyázó szkíta hadak visszatértek Kelet-

Európába, kisebb csapataik azonban Urartu területén, a mai Gjumri város környékén, Észak-Anató-

liában, a Zöld folyó (Yeşilırmak) – az ókorban Irisz – környezetében telepedtek le. A visszatérők a 

Kaukázus északi előterét, a Kubány folyó környékét szállták meg. A magukkal ragadott madaiak-

nak, avagy szauromatáknak, a Don mellékén, a bal parton jelöltek ki lakóhelyet.  

Az i. e. 4. század végén a szauromaták fellázadtak uraik ellen, és az i. e. 3–2. században a királyi 

szkíták, illetve a görögök birtokait dúlták. A királyiak vezető törzsének népessége a meg-megújuló 

támadások nyomán a Krím-félszigetre, illetőleg a Dnyeszter és a Déli-Bug alsó szakaszának kör-

nyékéhez tömörült. Kisebb országuk – Mikra Szküthia (Μικρα Σκυθια), Scythia Minor, Kis-Szkítia 

(i. e. kb. 250–i. sz. kb. 200) – neve utóbb a mai Dobrudzsa területére szállott át. Az i. e. 2. században 

elvesztették önállóságukat. A nép egy része valószínűleg az alánok közé vegyült, s velük együtt az 

Alföldre vándorolt.  

A királyi szkíták, Harmatta János iranistánk szerint, az iráni népek csoportjába tartozó ókori 

lovasnépek közé tartoztak. Nyelvük – állítja Witzel – indoiráni eredetű, tehát az indoeurópai nyelv-

család tagja, a mai perzsa nyelvhez áll (sic!) közel.  

A királyiak az i. e. 8. században elhagyták ősi szálláshelyüket – eredetileg az Urál folyó és a 

Don, illetve a Donyec között laktak –, és elfoglalták a kelet-európai puszta nyugati felét, a Don, 

illetve a Donyec és az Al-Duna közötti területet, a korai szkítáknak, vagy helytelenül kimmereknek 

nevezett rokon népesség korábbi lakóhelyét. A királyi szkíták nagyurainak központi szálláshelye a 

Dnyeper alsó szakaszánál volt.  

A korainak nevezett szkíták egy része nyugat felé vonult, s Délkelet-Európában telepedett le. 

A Kárpát-medencébe vélhetően legalább két hullámban – legkorábban az i. e. 8. században, Dénes 

György szerint az i. e. 560-as években – nyomultak be, pontosabban költöztek vissza, elfoglalva 

annak keleti felét (Erdélyt).  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szarmat%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szarmat%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dnyeszter
https://hu.wikipedia.org/wiki/Prut
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeret
https://hu.wikipedia.org/wiki/Havasalf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi-medence
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi-medence
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Maros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisalf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9li-Ur%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9ps%C5%91_k%C5%91korszak
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9ps%C5%91_k%C5%91korszak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Volga
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1l_(foly%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Don
https://hu.wikipedia.org/wiki/Urartu
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Donyec
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Dnyeper
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 Hérodotosz leírása szerint a királyi szkíták az Al-Duna, a Fekete-tenger és a Kaukázus határolta 

pusztán éltek. Az Olbia Pontiké (ma Parutyino) városából keletre induló szkíta kereskedők a Ta-

naisznál (Don) hagyták el saját felségterületüket, s a folyón túl már a szauromaták birtokai követ-

keztek.  

A királyi szkíták keleti szomszédai – nagyjából a Don és a Volga között elterülő füves pusztát 

birtokolták – az i. e. 6-2. században a madai származású szauromaták voltak. Ez időben Közép-

Ázsia pusztáit is szkíta népek, a szakák csoportjába tartozó isszédok, ászik, avarok, kangarok és 

szakaurak tartották megszállva. A Szamarkand köré tömörülő oázisok, illetve városok lakói ellen-

ben nagyrészt iráni szogdok voltak.  

A királyiak, pontosabban szövetségük neve első ízben urartui feliratokon (Išqigulu), valamint 

asszír évkönyvekben, ékiratos táblákon – II. Sarrukín, asszír király uralkodásának idején – jelenik 

meg (Aškuza, Iškuza). Szövetségük nevét a Biblia is említi: Aškuz (אשכנו: ’askūz), illetve rontott 

alakban Aškenáz (אשכנז: ’askənaz) (Jeremiás 51: 27). A feljegyzések szerint a szkíták nagyobb cso-

portja i. e. 700 körül tódult be északról, és a Kura, valamint az Araksz folyó völgyében, illetve az 

Urmia-tó környékén telepedett le. A szkíták egyik központja az Araksz völgyében, a mai Gjumri 

város környékén – egykor Szakaszene, illetve Aszkánia, ma Azerbajdzsán –, a másik az Urmia-tó 

vidékén, Saqqez város környékén volt.  

Az asszírok és a szkíták i. e. 676. körül szövetségre léptek. Assur-ah-iddína, asszír király ekkor 

jóslatot kért Šamaš papjaitól. Kérdése ez volt: vajon megtartja-e adott szavát Bartatua, Iškuza ország 

királya, ha leányát adja hozzá feleségül. Az i. e. 653. évben az asszírok elleni csatában esett el 

Khsathrita, a Méd Birodalom megalapítója, kit a Hérodotosz által említett ifjabb Phraortésszel azo-

nosítanak. Az asszírok és a szkíták szövetsége az i. e. 653–652. évben legyőzte az Asszíria ellen 

lázadó médeket, és az asszírok Média és Mannai irányítását szkíta hűbéresükre bízták. Bartatua – 

Hérodotosz munkájában Protothüész – halála után fia, Madüész őrködött a médek és mannaiak fö-

lött. Az i. e. 625. évben Uvakhsatra, méd király megfosztotta a szkítákat hatalmuktól. A szkíta de-

rékhad ezek után visszatért a kelet-európai pusztára, és a Kaukázus északi előterében, a Kubány és 

mellékfolyóinak völgyében telepedett le. A szkíták a magukkal ragadott hűbéres szauromatáknak a 

Don alsó szakaszánál, a bal parton jelöltek ki lakóhelyet.  

Az i. e. 611. év előtt, a szkíták egy csoportja hadjáratot vezetett Egyiptom határáig, I. Pszam-

metik fáraó azonban, latba vetve kincstárának javait is, rábírta őket a visszavonulásra.  

Az i. e. 516–512. évben I. Dárajavaus, perzsa király vezetett a királyi szkíták ellen (lényegét 

tekintve eredménytelen) hadjáratot. Seregeinek egy részét elveszítve kellett visszafordulnia az ösz-

szecsapásokat elkerülő, az ellenség számára hasznos javakat elpusztító szkíták földjéről. A szkíták 

– állítja Vásáry István – nem alkottak egységes birodalmat. Törzsi szövetség keretében éltek, s kö-

zösségüknek más, nem szkíta népek is részesei voltak.  

 

 Szkíta leletek a Kárpát-medencében 

A Kárpát-medencében elsősorban a Vekerzug-kultúra (Szentes-Vekerzug lelőhely), illetve az 

erdélyi Csombord (Alsó-Fehér megye, Nagyenyedtől 4 km-re keletre) vidékének népességét szokás 

a szkítákkal összefüggésbe hozni. Jelentős leletanyagú temetőket tártak fel például Hetény, Kustán-

falva, Szentes-Vekerzug határában. Kiemelkedő szkíta leletek például a tápiószentmártoni és a zöld-

halompusztai aranyszarvas.  

 

Szauromaták 

A szauromaták (szarmatai: σαρμαται, szauromatai: σαυρομαται, szürmatai: συρμαται) a királyi 

szkíták által a Dontól keletre letelepített, nagyobb részben iráni, közelebbről madai, avagy méd ere-

detű népességet képviselték. Kezdetben (i. e. 6–4. század) a szkíták hűbéresei voltak: a szkíta ve-

zérlő törzsek szállása a Kubány, illetve a Don folyó torkolata környékén volt. Az i. e. 4. század vége 

felé a szauromaták elpártoltak uraiktól, és a királyi szkíták rovására terjeszkedtek nyugat felé. Ne-

vük átszállott az általuk lakott tartományra (Sarmatia), és az i. e. 2. században az ott felbukkanó 
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szkíta alánokra is ráragadt. Idővel a szauromaták elvesztek a keletről érkező alánok (ászik, rhoxo-

lánok, aorszok) tömegében. 

 A szauromaták, tehát az i. e. 4. század végén fellázadtak szkíta uraik ellen, és a görög gyar-

matvárosokra is rátámadtak. A királyiak szállásterületének nagyobb részét végül, az i. e. 2. század-

ban, rokon nép – a helytelenül szarmatának nevezett ászik, az alán szövetség részesei foglalták el. 

A királyi szkíták ekkor a Dnyeper és az Al-Duna közötti pusztára, illetve Dobrudzsa területére vo-

nultak vissza. Székhelyük a Krím-félszigeten volt. Függetlenségüket az i. e. 2. században elvesztet-

ték. A pontoszi görögök, illetve VI. Mithradatész, pontoszi király alattvalói, majd a Római Biroda-

lom hűbéresei lettek. Mintegy négyszáz év múlva, az i. sz. 3. században tűntek el végleg a híradá-

sokból. 

 

Ászik 

Az ászik (iazügesz: ιαζυγες; asii, astacae; jászok) – a régészek nevezéktana szerint szarmaták 

– írott történelmük hajnalán (i. e. 2. század) a Szir-darja és az Amu-darja alsó szakaszánál laktak. 

Három törzsüket ismerjük: ászik, aorszok, rhoxolánok. Szövetségük neve kezdetben – görögösen – 

Masszagetai (Μασσαγεται) volt. Egyik csoportjuk neve (aorszoké) perzsa királyi sziklafeliratokon 

Sakâ tigraxaudâ, azaz hegyes fövegű szakák.  

Az ászik a jüecsik vándorlása (i. e. 166–129.), s ennek kapcsán a kangarok hódításai nyomán 

függetlenségüket (i. e. 130. táján) elvesztették. Szövetségük nevét ekkor megváltoztatták (Alanoi: 

Αλανοι), és egy részük Európába költözött. Alföldünket időszámításunk második évtizedében érték 

el.  

A Közép-Ázsiában visszamaradt ászik szabadságukat az i. sz. 3. század elején visszanyerték, 

ám a Belső-Ázsiából kirajzó törökös népek a 4. század közepén leigázták őket, és velük egybeve-

gyülve a kelet-európai pusztán élő ászi és germán csoportokra törtek. Egy részüket elűzték lakóhe-

lyükről, más részüket uralmuk alá hajtották, s ezekkel egyesülve Délkelet- és Közép-Európát fenye-

gették. A szkíta eredetű vagy szkíta elemeket is magába foglaló hunok és a keleti-ázsiai türk népek 

összekovácsolódtak, s ekképpen született meg a bolgár, illetve a besenyő, az eszkil, a kazár, a szabar 

stb. nevű nép.  

Az i. sz. 4. század közepén Közép-Ázsiát megszállták a Belső-Ázsiából kirajzó hunok, s a szá-

zad végén, szkíta népekkel egyesülve, Kelet-Európa pusztáit is uralmuk alá vonták. Ez időtől fogva 

a szkíta név kezd kikopni a forrásokból, s utóbb, a hun szövetség oszlása nyomán a hun, ogur, ono-

gur, türk stb. elnevezés is. A rovásírás azonban nem veszett el. Még a „népvándorlások kora” utáni 

időkben – a Kárpát-medencében például jóval a honfoglalásnak nevezett esemény után is – haszná-

latban maradt. Az i. sz. 4. századtól kezdődően azonban a szkítáknak tulajdonított rovásfeliratok 

már nem csupán a szkíta nyelv szavait rejthetik, hanem az ótörökét is.  

A hunok szövetségébe betagozódott ászik részt vettek az Onogur-bolgár Birodalom és a Kazár 

Birodalom megalapításában is. A Kaukázus északi előterében tanyázó alánok ellenben megőrizték 

függetlenségüket, s bár később szorongatták őket a türkök, a kazárok és az arabok, országuk a mon-

gol hódításig fennállott.  

A 830. év táján vallási belháború ütött ki a kazárok országában. A lázadásban részt vevő ászik 

– arab forrásokban nevük al-Arsiyya, al-Arsiya, As-yah, al-Ursiyya, al-Larisiya, al-Orsiyya és Ors 

– elpártoltak a kazároktól, kavaroknak (καβαροι) nevezték magukat, és csatlakoztak a szabarok egy 

csoportjához, kik ugyanekkor szakadtak el a birodalomtól. A két csoport szövetsége madzsar, ma-

gyar (arab forrásokban al-Maggariya, badzsgird, bajdzsirt, basgird, basgurd stb.) néven írta be ma-

gát a történelembe, a bizánciak azonban leginkább csak türköknek nevezték őket.  

Alániát, az alánok kaukázusi országát végül a mongolok számolták fel. A fegyverforgatók egy 

csoportját Kínába hurcolták, a nép egy része pedig a kunok egyik csoportjához csatlakozott, és velük 

a Kárpát-medencébe költözött. Leszármazottaik, a mai jászok – az ókori szkíta népek közül egyedül 

ők – mai napig fenntartották nevüket.  
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Avarok 

Az avarok (abaroi: αβαροι, abioi: αβιοι, aparnoi: απαρνοι, apasziakai: απασιακαι, daai: δααι, 

daoi: δαοι, parnoi: παρνοι, parthoi: παρθοι, paszianoi: πασιανοι, pszeudo-abaroi: πσευδο-αβαροι; 

dahâ; dahae, kidaritae, uarkhonitae) szálláshelye kezdetben a Kopet-dag északi előterében volt. Első 

ízben az asszírok tudósítanak róluk az. i. e. 7. században. A Partukka (a perzsák nyelvén Parthava) 

nevü országrész bizonyára lakóhelyükre hivatkozik. Előbb valószínűleg a médek hűbéresei voltak, 

majd az Óperzsa Birodalomé, s azután a makedón görögök igája alá jutottak. Az i. e. 247–231. 

évben kivonták magukat a Szeleukidák uralma alól, és megalapították a parthusok birodalmát (i. e. 

247–i. sz. 224).  

Országuk bukása után az Újperzsa Birodalom adófizetői lettek. Később elvették a perzsáktól 

Baktriát (367–368.), elfoglalták Szogdiát, és az Indiai-félszigeten is egy határ földet, és a kusánok 

örökébe léptek. Népüket (kidarita hunok: κιδαριται ουννοι) és birodalmukat, a Kidarita királyságot, 

Kidara nevű uralkodójuk szerint nevezték meg a nyugati források. Nyugaton (örmény kútfők) ku-

sánoknak, kínai források jüecsiknek is nevezik őket.  

Avarjaink az i. sz. 457. év táján csatlakoztak a hunok szövetségéhez, közelebbről a heftaliták 

kötelékéhez. Nevüket, és bizonyos mértékben függetlenségüket is – ellentétben a közép-ázsiai 

ászikkal és kangarokkal – megőrizték.  

A 6. század közepe táján (554–555.) a türkök hódításai nyomán elhagyták közép-ázsiai hazáju-

kat, és a Kárpát-medencében telepedtek le (567.). Az 568. évben a Dunántúl területét is birtokba 

vették, uralmuk alá hajtva a Kárpát-medence ászi, germán, illír, kelta, trák stb. eredetű lakóit.  Az 

avarok országuk összeomlása után (9. század eleje) a magyaroknál találtak menedéket. Az avar sírok 

többsége az Alföldön (Szarvas, Kubány, Tiszafüred) találhatók a dél-alföldi magyar lakóság több-

sége ma is feltehetően avar származású. Az avarok egy része az adriai tengermelléken letelepedett 

horvátok népét gyarapította. 

 

Kangarok 

A kangarok (kakhagai szküthai: καχαγαι σκυθαι) kezdetben a Szir-darja középső szakaszának 

alföldjét, valamint a Talasz és a Csu folyó lapályát birtokolták. Országuk neve kínai forrásokban 

Kang, Kangcsü, Kangkuo alakban szerepel. Az i. e. 130. év táján hódításokba kezdtek, s az ókori 

Közép-Ázsia egyik legjelentősebb és legnagyobb befolyású államát hozták létre. Elfoglalták 

Szogdia nagyobb részét, valamint az ászik és az isszédok országát, s ők uralták a Selyemút egyik 

szakaszát. A 4. század végén a kangarok is betagozódtak a hunok szövetségébe. Későbben az úzok, 

illetve ujgurok kötelékébe tartozó besenyők, kunok és palócok (polovecek) között tűntek fel, s részt 

vettek a szeldzsukok birodalmának megszervezésében is. A mongol hódítás után karakalpakok, ka-

zakok, üzbégek, nogaji tatárok közé vegyültek. Nagyobb csoportjuk a magyarok országában telepe-

dett meg. Ma kun, palóc, besenyő és csángó néven ismerjük őket.  
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Szkíta aranyszarvas (Zöldhalompuszta) 

 

A szkíták nyelvéről 

 

A szkíta nyelvet543, pontosabban a szkíta népek nyelvét – közmegegyezés alapján – az indoeu-

rópai nyelvcsalád indoiráni ágán belül az iráni nyelvek keleti csoportjába osztják be. E csoportban 

csupán az oszét és a jagnobi él, a többi ide sorolt nyelvet (avesztai, baktriai, szkíta, szarmata, alán, 

szogd és khoraszmiai) a nyelvészek kihaltnak tekintik. Az iráni nyelvek változtak az idő múlásával, 

s feltételezések szerint a szkíta népek nyelve is hasonlóképpen. Ezzel kapcsolatban – a bizonyítás 

teljes mellőzésével – szkíta nyelvjárásokról, illetve önálló szkíta nyelvekről is beszélnek.  

 

A szkíta népek nyelvét – összefüggő nyelvemlékek híján – töredékeiből próbálják egésszé szer-

keszteni. Valójában csupán néhány tucat hitelesnek tekinthető szkíta kifejezést, illetve egy-két nyúl-

farknyi, különböző jelekkel és ábécékkel rögzített – megfejtetlen vagy vitatott tartalmú – szkíta 

feliratot ismerünk.  

Jószerével semmit sem tudunk a szkíta nyelv hangzóiról – ezzel kapcsolatban egyelőre minden 

csak feltételezés –, és azt sem tudjuk megmondani, vajon hajlító vagy ragozó stb. volt-e a szkíták 

nyelve. Következésképpen a szóban forgó népesség, illetve nyelvük iráni mivolta szintén csak fel-

tevés, melyet eddig még nem ellenőriztek minden oldalról. Más szóval a szkíták nyelvének hova-

tartozását egyelőre csupán találgathatjuk. Előfordulhat, hogy a szkíta nyelv egyenesen folytatódik 

az ómagyarban (és esetleg az etruszkban és a keltában). 

 

A szkíta kifejezés – ez valójában a szkíta népek szövetségének neve – e helyen a kelet-európai 

és közép-ázsiai pusztán egykor – a nyelvészek szerint az i. e. 4. század előtt – honos szkíta népeket, 

illetve nyelvüket jelöli. Alán az ászi nép szövetségének neve, és őket illeti a jász megszólítás is. A 

szarmatának nevezett nyelv meghatározása fölöttébb bizonytalan. Szauromatáknak, szarmatáknak 

a szakemberek jobbára a királyi szkíták által a Don mellékére letelepített madai, avagy méd eredetű 

népességet nevezik. A szarmata nevet azonban a szkíta ászikra is ráaggatják, vagyis a nevüket joggal 

viselő, méd eredetű szauromatákat, illetve a (helytelenül) szarmatának címzett ászikat rendszerint 

egy kalap alá veszik. 

 

                                                           
543 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta nyelv. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szk%C3%ADta_nyelv#cite_note-Schmitt_1989_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szk%C3%ADt%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Indoeur%C3%B3pai_nyelvcsal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Indoeur%C3%B3pai_nyelvcsal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Indoir%C3%A1ni_nyelvek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1ni_nyelvek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osz%C3%A9t_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avesztai_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Baktriai_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81szik
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szarmat%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1lyi_szk%C3%ADt%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Don
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dek
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Életfa, „feltámadás”, i. e. 5.sz. 

 

A szkíta világ 

 

Ruházat 

Előkelő szkíta férfiak és nők, elöl összefogott köntöst (kandüsz: κανδυς) viseltek, nadrágot, 

illetve oldalt hosszan behasított (lovagláshoz is alkalmas) hosszú inget, pontosabban ingruhát. 

Utóbbi legalább a térdeket eltakarta. Finom hölgyek körében a hosszú, elöl összefogott szoknya is 

divatban volt. Az alán asszonyok az i. sz. 2. század végén leginkább az ujjatlan, mindkét vállon 

kapoccsal rögzített ruhát kedvelték. A szkíta ünnepi viseletet finomabb anyagok és gazdagabb dí-

szítés jellemezte. A tehetősebbek vállukra esetenként köpenyt is kanyarítottak. A szkíta köntöst, bő 

ujjú felöltőt – ha nem számítjuk az ujjakat – két részből, a vállaknál és az oldalakon összevarrt és 

beszegett szövetdarabból állították össze. Az ujjas szárnyait általában nem rögzítették, hanem elöl 

egymásra hajtották, s derékban övvel összefogták. A köntöst gyapjúszövetből, kendervászonból, 

szarvasbőrből vagy vastagabb nemezből szabták. A nadrág alighanem a szkíták találmánya. Eme 

ruhadarab szkíta neve iráni közvetítéssel jutott a görögökhöz, s ők anaxüridész (αναχυριδης) alak-

ban rögzítették. Nadrágban járt minden szkíta, nem különben atyafisága (pl. dák, géta, kelta, hun és 

török), valamint hűbérese (pl. az iráni szauromaták és harcias hölgyeik, az amazonok). A nadrág 

viseletét eltanulták keleten a médek, a perzsák, továbbá a kínaiak, nyugaton a germánok. Vagyis 

utóbb a fél világ szkíta nadrágot viselt.  

A szűrruha, avagy gúnya (kaunakész: καυνακης) például gyapjúból, nemezből, és legfeljebb 

hímzéssel, rojtokkal, rátétekkel ékesítették. Hétköznapi bőrruhákat a pásztorok nyilván maguk ké-

szítettek. A kevésbé tehetősek, illetve a harcosok általában jellegzetes szkíta (fríg) föveget hord-

tak.544 

                                                           
544 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/cite-note – Yatsenko, S.A. (1992). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A1nok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fibula
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https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9t%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hunok
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k%C3%B6k
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A Napkirály (Issyk kurgán, Kazahsztán) 

A szűr – Hérodotosz, Alexandriai Hészükhiosz, illetve Xenophón munkájában görögösen zeira 

(ζειρα), zirai (ζιραι) – a leírás szerint a szkíták bő felsőruhája volt, a lovas harcos lábait is védő 

hosszú köpönyeg. (545) 

A ruházaton nem voltak zsebek. Szkítáink nélkülözhetetlen tárgyaikat – asszonyok például nye-

les tükröt, varróeszközöket, férfiak fegyvereiket, késüket, borotvájukat, fenőkövüket, tűzszerszá-

mukat – övükre függesztették, tarsolyukban hordozták. A szkíta eskü kelléke, az áldozati csésze – 

a szabad ember egyik jelvénye – szintén az övről függött alá.  

A hosszabb vagy rövidebb szárú bőr- vagy nemezcsizmát a bokánál, illetve a térdnél szíjjal, 

zsinórral tekerték körbe. A cipőt egy vagy két darabból varrták, és fűzővel kötötték meg. A lábbeli 

puha talpú volt. Szegényebbek bizonyára egyszerűbb alkalmatosságot, pl. bocskort viseltek. Szkí-

táink ismerték a harisnyát is: bőrből vagy gyapjúból készítették.  

A puszta lakói által viselt alsóruha anyaga elsősorban vászon, legfontosabb darabja pedig az 

ing volt. A rövidebb fajta csak annyival ért derékon alul, hogy a nadrág stb. kötésével rögzíthessék. 

A hosszú ing általában féllábszárig fedte a testet. Az ing egyben felsőruhaként is szolgált. A szkíta 

ingnek nem volt gallérja, ellenben létezett hosszú és rövid ujjú válfaja is. A hosszú szárú és testhez-

álló alsónadrágot derékban szíjjal, zsinórral kötötték meg. Az ingruhát vagy szoknyát viselő nők 

alsóruhaként ingaljat aggattak magukra: vászonleplet, melyet oldalt összevarrtak s derékban meg-

kötöttek.  

 

Hajviselet, testfestés 

A királyi szkíták előkelői nem ritkán kontyba fogták hajukat, s arcukat két oldalt egy-egy hajfürt 

keretezte. Az alán főemberek hajukat általában két fonatban viselték. A felnőtt férfiak többsége 

                                                           
545 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/cite-note – Schmidt, M. > Hesykhios (1867). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1r_(ruh%C3%A1zat)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alexandriai_H%C3%A9sz%C3%BCkhiosz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Xenoph%C3%B3n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cip%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Harisnya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ing
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pendely
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1lyi_szk%C3%ADt%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A1nok
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hosszú hajat és dús arcszőrzetet növesztett. Az avar harcosok a 6. században „összefont és szala-

gokkal hátrakötött igen hosszú üstököket viseltek” (Theophanész). Valamennyi szkíta nép gyako-

rolta a bőr- és hajfestés szokását. A bőrre festett minták bősége viselőjének rangját is jelezte. Az 

agathürszök hajukat kékre (Plinius).  

 

Hatalmi jelvények, ékszerek 

A főembereket elsősorban fejdíszeik, valamint ékszereik – nevezetesen nyakpereceik, karkö-

tőik, aranyveretes öveik – alapján lehet azonosítani. A királyi hatalom jelképe volt még a vörös szín. 

Fejedelmek és hadurak ruházatát minden elemében e szín uralta.  

A királyi szkíták uralkodójának fejdísze, koronája, nagyjából félgömb alakú volt, és aranyból 

öntötték. A leginkább jellemző női fejdísz a párta volt, melyet állatalakokkal díszített arany lemezek 

borítottak. Előkelő szkíta hölgyek magas, kúpos fejfedőt is viseltek, s ehhez lengő szalag, valamint 

arany függők is tartoztak.(546) 

A közép-ázsiai szakáknál a királyi hatalom jelképe volt a magas, csúcsos föveg. Ilyen a szaka 

„aranyember” (Issyk kurgán – lásd feljebb) fejdísze is.  

A ruházat, ékszerek stb. díszítése a szkíták hiedelemvilágát tükrözi. Istenségeiket jelenítették 

meg, mesebeli külsővel felruházott állatokat, valamint indáival a világot behálózó Életfát. Az Életfa, 

másképpen Égig érő fa gyümölcse és nedve táplál minden állatot s embert. Szkítáink testükre, ru-

házatukra stb. bajt, szerencsétlenséget elhárító, varázserejűnek vélt tárgyakat, bálványokat is aggat-

tak. Ilyen szerepet töltöttek be a szkíta aranyszarvasok is.  

 

Fegyverek 

A szkíta harcos felszereléséhez tartozott – ókori források szerint is – a kard és a rövid tőr, a 

dákos. Az Kr. e. 8. században ezen fegyvereket már rendesen vasból készítettek. Markolatukat 

bronzból öntötték vagy agancsból faragták. A markolat végét ragadozó madár fejéhez hasonlatosra 

formálták.547 A fokos, a szigony és a pányva is a szkíták fegyvertárához tartozott, és használták a 

buzogányt is.548 A szkíta fokos vagy szekerce (szagarisz: σαγαρις) és a szigony nevét (szigünész: 

σιγυνης, szigünon: σιγυνον) ókori görög forrásokból ismerjük.  

 

 
Szkíta harcos íjjal és fokossal (Tiszadob). 

 

                                                           
546 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/cite-note – Yatsenko S.A. (1992). 
547 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/cite-note – Kemenczei T. (2003, História 7). 
548 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/cite-note – Bakay K. (2004). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Avarok
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https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89gig_%C3%A9r%C5%91_fa
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lv%C3%A1ny
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A harcosok tegzei bőrből, vékonyra gyalult fából, fakéregből készültek, bronz csatjaikat több-

nyire állatalakokkal díszítették. Az íjak alapanyaga rugalmas fa volt. A fára rostos állati inakat saj-

toltak, az íj szárnyaira halenyvvel szarulemezeket ragasztottak, a középrészt, valamint a szárnyak 

végét csontlemezekkel erősítették meg, s az egészet kötésekkel is rögzítették. A kovácsok által ké-

szített tompa, háromélű nyílhegyeket alighanem a harcosok fenték élesre.  

 

 
Kul Oba kurgánban talált arany edény, Krím-félsziget, Kr. 4. század. 

 

A könnyű fegyverzetű szkíta harcos pajzs gyanánt jobbára fakeretre feszített bőrt használt. A 

nehéz fegyverzetű lovas bronz- vagy vassisakot és szaru- vagy fémlemezekből összeállított vértet 

viselt.  

A szkíták (és a rokon népek, pl. a dákok) hadi jelvénye, zászlaja nyitott szájú sárkánykígyó volt. 

Feje jobbára ezüstből vagy bronzból készült, s egy rúd végére erősítették. Teste részint bőrből, ré-

szint színes szövetből állott. Kezdetben a (helytelenül) szarmatának címzett szkíta alánok lovascsa-

patai különböztették meg magukat ilyen jelvénnyel.549 

A szkíta sárkánykígyó megjelenését Arrianus – Tekhné taktiké, 35. – így írja le:  

„A scytha hadjelek (zászlók) sárkányok, melyek arányos hosszuságú póznákon függnek. Ké-

szülnek pedig összevart szines ruhadarabokból, fejeik és egész testök egész a farkig kigyókat ábrá-

zolnak.” – Télfy János fordítása550.  

 

Családi élet 

A szkíták fejedelmei – valószínűleg csak a hatalmasabbak, akiknek vagyona ezt lehetővé tette 

– többnejűek voltak. A királyi szkíták Ariapeithész (Αριαπειθης) nevű nagyurának Hérodotosz sze-

rint három felesége volt – görög, trák és szkíta –, s ezektől egy-egy fiúgyermeke született. Egyik 

fiáról (Szkülész: Σκυλης) tudjuk, hogy görög feleséget is vett maga mellé. A királyi családok közötti 

szövetséget gyakorta házassággal pecsételték meg, máskor pedig a béke, a jószomszédi viszony 

biztosítéka volt a házasság. Más szóval a királyi hitvesek jobbára kezesként kerültek idegen házba.  

Az agathürszökről Hérodotosz úgy tudja, asszonyaikat közösen birtokolták. Hasonlót állít – s 

ugyanezt mondja Sztrabón is – az ászikkal (Masszagetai: Μασσαγεται) kapcsolatban: egynejűek 

voltak, de feleségeikkel közösen éltek.  

                                                           
549 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/cite-note – Nickel, H. (1989, Metro.Museum Journal 24).  
550 Télfy J.: Magyarok őstörténete – Görög források a scythák történetéhez, Pest, 1863. (mek.oszk.hu). 
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A szkítákról a legigazságosabb jelző felbukkan már Homérosz Iliász című hőskölteményében 

is. Ez esetben tehát alighanem a szkíta népekhez kapcsolódó történelmi közhelyről van szó, melynek 

elemeit megtaláljuk több ókori szerző, pl. Aiszkhülosz, Hérodotosz, Sztrabón, Arrianus munkájában 

is. „Ők továbbá a legigazságosabbak is, közösen bírva a jószágokat és nőket, úgy hogy az öregeb-

beket atyáiknak, a fiatalabbakat fiaiknak, az egykorúakat testvéreiknek nevezik. Mondják, hogy 

ezeknél még senkiről sem beszélték, hogy irigykedett, gyűlölt vagy félt volna, életök közössége és 

igazságuk miatt. Nejeik nem kevésbé harcziasok mint a férfiak, s együtt mennek ezekkel a háborúba, 

midőn szükséges.” (Télfy)551. 

 

Hitvilág 

A szkíták természethívők voltak. Számos istenséggel (tündérrel) népesítették be világukat. Né-

hánynak ezek közül nevét is ránk hagyományozták az ókor tudósítói, s feljegyezték a szkíták ere-

detmondáját is. A szkíta neveket azonban (szabályozás híján) ki-ki saját hallása szerint rögzítette. 

Különböző szerzők munkáiban – sőt ugyanazon szerző különböző kézirataiban – a nevek gyakorta 

eltérő lebetűzéssel szerepelnek. S ehhez jön még: a szkíta szavakat rendszerint átgyúrták, s a görög, 

latin névszókhoz hasonlóan toldalékolták stb. A szkíta szavak visszafejtésével – elsősorban iráni 

nyelvekre alapozva – többen is kísérleteztek, meggyőző eredményt azonban tudósainknak ez ügy-

ben még nem sikerült felmutatniuk. Az újabb és újabb próbálkozások is a kétségek jeleként értel-

mezhetők.  

Hérodotosz szerint a szkíták legfőbb istenségei Tabiti (Ταβιτι), Papaiosz (Παπαιος), Api (Απι), 

Goitoszürosz (Γοιτοσυρος) és Argimpasza (Αργιμπασα). Rendre a tűz, az ég, a föld, a Nap és az 

érdem megszemélyesítői. Jeles történetírónk a szkíta hadistenségről, a harag és háborúság uráról is 

értekezik: neve görögösítve Targitaosz (Ταργιταος).  

A királyi szkíták, mondja Hérodotosz, Thagimaszadasz (Θαγιμασαδας) személyében a tengert 

is tisztelték. Utóbbi neve Plinius könyvében Temarunda vagy Temerinda. Lukianosz írásából kide-

rül, a szkíták istenségként tisztelték az életadó szelet, valamint a halált jelképező kardot. Utóbbi 

bizonyára a Hérodotosz által is említett hadistenség jelképe volt.  

A szkíták hitvilágáról, s mellékesen eredetmondájukról, valamint művészetük lényegéről ava-

tottként beszél László Gyula történész: 

„Mi lehet az értelme annak, hogy a szkita ember s ló díszítése tele van a puszták egész állatvi-

lágával? A szkiták eredetmondája szerint egy nagy hős (kit a görögök Heraklessel azonosítottak) a 

pusztában bolyongva találkozott egy félig asszony s félig kígyó lénnyel s kettejük nászából született 

a szkita nemzet. Velejében ez a monda sem más, mint az Emese álmában megismert ősi elképzelés 

egyik változata. Az a félig emberi nő, akivel az ősapa találkozott, nem földi lény volt, hanem minden 

élet szülőanyja, az ősi istenasszony. Ő adott életet nemcsak az embernek, hanem minden teremtett 

lénynek, ő a világban lévő női elem, az anyaföld. Ennek az istenasszonynak képét meg is találjuk 

mind a lószerszámon, mind pedig az emberek s asszonyok ruházatán. E szerint a ruházat vagy a 

lószerszám arra való, hogy általa az életet és a termékenységet védő istenanya oltalma alá helyezze 

a szkita ember. Olyanféle szerepe van, mint a sámánruhának vagy a sámándobnak, amely önmagá-

ban is kis zárt világmindenség. A szkita hitvilág sem volt azonban egyrétű. Sok helyt látjuk a veze-

tőszarvast. Aranyból készítik, mesterműként díszíti a szarvasnemzetség fejedelmeinek pajzsát. Lovuk 

fejére aranyból való szarvasálarcot húznak, hogy hátaslovuk olyan legyen, mintha szarvason ülné-

nek. Rövidre bogozzák a ló farkát, hogy olyan legyen, mint a szarvasé. Üstökét csokorrakötik s az 

úgy lobog a szélben, mintha agancs lenne. Az állatalakok meg nemcsak az istenanya tiszteletét fe-

jezik ki, hanem egyúttal felruházzák azt, kire kerülnek, mindazokkal a tulajdonságokkal, gyorsaság-

gal, bátorsággal, szívós küzdőképességgel s így tovább, amelyekkel az ábrázolt állatok jelesked-

nek. (…) A szkitáknál tehát a díszítés nemcsupán iparművészeti ténykedés, nem a hideg fényt és 

                                                           
551 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/cite-note – Télfy János (1863). 
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pompát szolgálja, hanem belekapcsolja az embert a világmindenségbe, felfegyverzi őt s beleötvözi 

az ő életét is a többi teremtmények életébe. Mi más ez, mint a legmagasabbrendű művészet?”  

(A honfoglaló magyar nép élete)552 

 

Szkíta istenek 

 

 
A szkíta népek a természeti erőket tisztelték, és nagyszámú istenséggel (helyesebben: tündér-

rel) népesítették be világukat. Néhányuknak nevét is feljegyezték az ókori tudósítók.  

 

Tabiti (Ταβιτι) – a Tűz megszemélyesítője (istennője, tündére) – a fenti képen látható.  Müllen-

hoff e nevet a szanszkrit tap (égés, izzás) szóval egyezteti. Nincsen különösebben nehéz dolga, hi-

szen e kifejezés gyöke jószerével minden indoeurópai, uráli, altaji stb. nyelvben megtalálható vala-

milyen formában, például minálunk a használatból kikopott (tapolik?) gyaponik (gyullad, gerjed), 

illetve tapló szavunkban is.553 A magyar Tapolca helységek neve is ezekre a fogalmakra vezethetők 

vissza. Georgia fővárosának (Tbiliszi) neve a grúz tipli-ből ered, amely meleget, meleg helyet, átvitt 

értelemben hőforrást jelent.554 

 

Papaiosz (Παπαιος) – az Ég megszemélyesítője, a szkíták „Égi-Atya”. Az ászik egyik nagyurá-

nak (Babai) a névadója. Müllenhoff555 e nevet az újperzsa bâbâ, bab (apa) szóval rokonítja. Ez 

esetben sem kell a párhuzamokat feltétlenül iráni nyelvekben keresgélni, hiszen a magyarban (apa) 

és a törökben (baba) is, hasonló hangsorral nevezik meg az apákat. S hozzá még nyelvünkben él a 

Babai családnév is.556 

 

Api (Απι) – a Föld megszemélyesítője, Földanya. A szkíta Abarisz (Földanya táltosa), valamint 

az avarok népének névadója: „Földanya fiai”. Api nevét viselte Abiria országrész – ma Gudzsarát 

állam része –, a szakaurak egykori birtoka az Indiai-félszigeten.  

 

                                                           
552 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/cite-note – László Gyula (1944). 
553 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta nyelv/cite note – Czuczor-Fogarasi, 1864 / Nagy, 1909. 
554 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/Tbiliszi. 
555 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta nyelv/cite-note – Müllenhoff, K. (1866). 
556 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta nyelv/cite-note – Czuczor-Fogarasi, 1864 / Hajdú Mihály, 2010. 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1li_nyelvcsal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Altaji_nyelvcsal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abarisz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gudzsar%C3%A1t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szakaurak
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Goitoszürosz (Γοιτοσυρος), Goitoszüron (Γοιτοσυρον), Gongoszürosz (Γονγοσυρος), 

Oitoszkürosz (Οιτοσκυρος) – a Nap megszemélyesítője. Müllenhoff e szkíta istenség nevének első 

elemét (goito) nem értelmezi, magyarul ellenben a „gyújtó” (tüzet fakaszt, világít) szóra emlékeztet, 

ami igen közel áll a Nap szerepköréhez.  

 

Argimpasza (Αργιμπασα), Arippasza (Αριππασα), Artimpasza (Αρτιμπασα), Artimpaszan 

(Αρτιμπασαν), Igdampaiész (Ιγδαμπαιης), Értém (Ηρτημ) – az Érdem, az érdemekben bővelkedő 

életút, régiesen „érdempálya” megszemélyesítője.  

 

Targitaosz (Ταργιταος), Targitész (Ταργιτης), Targitiosz (Ταργιτιος), Tergazisz (Τεργαζις) – a 

Harag, háborúság megszemélyesítője. Ezen istenség nevét viselte, eredetmondájuk szerint, a királyi 

szkíták első nagyura, s az ixomatai nevű törzs fejedelmének leányát illették még Tirgataó Maiotisz 

(Τιργαταω Μαιοτις) e névvel. Szádeczky-Kardoss Samu szerint a Targitész név az avarok (és más 

szkíta népek - magyarok) mindenkori hadurának címe lehetett (harka).  

 

Thagimaszadasz (Θαγιμασαδας), Thageszmana (Θαγεσμανα), Thamimaszada (Θαμιμασαδα); 

Temerinda, Temarunda – a Tenger megszemélyesítője, Tengeranya. 

 

Régészeti leletek szerint a puszta lakói rendszeresítették az ökrös fogatot, a négykerekű szeke-

ret, háziasították a lovat, először Kelet-Európában i. e. 4600. körül.557 Ők találták fel a könnyű, 

küllős kerekeken gördülő szekeret, alkalmazták először a nyerget, a kengyelt, a nagy erejű összetett 

íjat stb. A nadrág és az alsóruha viseletének gyakorlata is tőlük származik. A nadrágot a puszta lakói 

már az őskőkorban viselték. E népesség körében jelent meg először a bronzművesség, s az ezzel 

kapcsolatos ismeretek innen terjedtek szét.  

 

 
Szkíta üst a Kr. e. 5. századból (Erdély) 

 

Európa nyugati felében, illetve a Kárpát-medencében a kelet-európai puszta lakói honosították 

meg a vasművességet, csakúgy, mint korábban a bronz használatát, s még korábban például a négy-

kerekű szekérét. A kárpát-medencei vaskor megteremtőit a régészek korai szkítáknak nevezik, ők 

magukat pedig (a görögök hallása szerint lejegyezve) agathürszoi címmel illették. Ők hozták ma-

gukkal a Kárpát-medencébe a fazekaskorongot is.  

A görögök stb. történetírói – bár beszámolóikat nem feltétlenül kell betű szerint vennünk – 

jelentőségüknek megfelelően foglalkoznak a szkíták találmányaival, felfedezéseivel:  

Hésziodosz szerint a rézöntés feltalálója szkíta volt.  

Az acél Aiszkhülosz szerint „szkíta jövevény”. 

                                                           
557 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Bakay Kornél (2005). 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Aiszkh%C3%BClosz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakay_Korn%C3%A9l
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A vas fegyverek első készítője Hellanikosz szerint Szaneunosz, szkíta király volt558.  

A kovácsfújtató, a kétágú horgony és a fazekaskorong feltalálója Ephorosz szerint a szkíta 

Anakharszisz. Ő a királyi szkíták uralkodócsaládjának sarja volt.  

Caius Iulius Hyginus szerint az ezüst felfedezője is szkíta volt. 

 

 
Csörgő vagy csengettyű, egy marosmenti kurgánból, Erdély 

A szkíták, nevezetesen az alánok, szerepet játszottak Artúr király mesés történetének kialaku-

lásában is.559 

 

Szarmaták 

 

A szauromatáknak vagy szarmatáknak nevezett ókori, kelet-európai népesség elsődleges 

források szerint iráni, közelebbről madai, avagy méd származású volt. Gyakran szarmatáknak cí-

mezik még – helytelenül – a masszageta, később alán szövetség népét, az ászikat is.  

 

A szarmata szó eredete 

A szarmaták neve eredetére nézvést különféle magyarázatok adódnak. A régi magyar nyelvben 

a sár szó egyik jelentése: sárga. Bakay Kornél – sár szavunkat alighanem a törökös sari, sarig 

(sárga, sárgásfehér stb.) kifejezéssel egyezteti – ekként nyilatkozik a szarmata névről: „A szár sza-

vunk azonban talán még mélyebb gyökerek jelzője, hiszen első, legkorábbi népnevünket sejthetjük a 

szár-mata névben.”(560) Használatból félig-meddig kikopott szár szavunk egyébként kopár, kopasz, 

tar értelemmel bír, de fehér jelentésű is lehet561.  

                                                           
558 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Phillips, E.D. (1968). 
559 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Littleton, C.S. és Malcor, L.A. (2000 / 2005). 
560 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Bakay K. (1997). 
561 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Pais D. (1938). 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9d_Birodalom
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Forrásaink a szarmatákat szőke, világos bőrű embereknek írják le. A mata szó pedig a meta-

nastae, materoi, madaroi, matari, matzari, meterea turba népet is jelölhet, akikről Klaudiusz Pto-

lemaiosz, Caius Plinius Secundus és Publius Ovidius Naso is beszél, s akikben többen – például a 

finn T. Pekkanen562 – a magyarokat vélik felfedezni. 

Tuomo Pekkanen, Helsinki-i egyetemenen működő finn történész 1973-ban angolul megjelen-

tetett írásában azt taglalja, hogy a magyarság a szarmaták egyenes leszármazottja. Kutatásának célja 

volt megvizsgálni a Sztrabón által említett Urgoi (Οργουι) szarmata törzs etnikai hovatartozását, 

akik az ókorban a Fekete-tenger feletti pusztákon éltek, az Al-Duna és a Dnyeper közötti vidéken.  

Sztrabón (Kr.e. 63 körül – Kr.u. 23 után), ókori utazó, író, az ókor egyik leghíresebb művében, 

a Geógraphika hüpomnémata azaz Földrajzi feljegyzések, 17 könyvből álló monumentális munká-

jában megemlíti a Fekete-tenger feletti, a Borysthenes (Dnyeper) és Ister (Al-Duna) vidékén, elő-

ször a géták pusztáját (az angol szövegben: Desert of the Gaete), amely a az Ister (Al-Duna) és a 

Tyrasz (Dnyeszter) között húzódik, majd Tyregaetae (feltehetően a Dnyestermenti géták) országát 

és majd a szarmata jászok országát, meg azon népét akit Basileioi és Urgoinak hívnak, akik általában 

mind nomádok, de egyesek a földet is művelik.  A Borysthenes (Dnyeper) és a Tanais (Don) között 

élnek a roxolanok. A jászok történelmi szerepe megnő, miután a Kárpát-medencébe költözik. Őket 

Iazyges (Jazigok) néven ismerjük. A magyar jász népnév kapcsolatban állhat az ókori nép nevével. 

Plinius (Gaius Plinius Secundus, i.u. 23/24 – 79), római krónikás, Naturalis Historia írásában, 

arról számol be, hogy Fekete-tenger felett, a Tanais (Don) vidékét a szarmata Spali, Spalae, Palaei, 

Pali nevű törzs lakta. Ők Diodorus szerint a szkíta Palus király, Scythes fia népe, a királyi szkíták 

keleti ága. Tadeusz Sulimirski (1898 – 1983), lengyel történész, aki 1939-ben Angliába menekült, 

és a londoni egyetem régészeti intézetében dolgozott, vallja, hogy az említett Spali/Pali törzs tulaj-

donképpen maga a roxolánok népe563. 

A Spali név, amellyel a gót hagyomány (Jordanes) a roxolankat nevezi meg, ismét megjelenik 

Bíborbanszületett, VII. Konstantinosz bizánci császár De Adminstrando Imperio (A birodalom kor-

mányzásáról, 948 – 952 között írta) könyvében. Itt, a magyarokról szólva megemlíti az Asphaloi 

népnevet: Asphaloi (Aσφαλοι) volt a régi neve annak a népnek, akiket ő turkoknak (Τουρκοι) nevez, 

de más bizánci források Ugroi (Ουγγροι) névvel írják le.  

A roxolánok és a proto-magyarok nagyon korai kapcsolatára kell hogy gondoljuk a Spali/As-

phali szavak hallatán is.  

A roxolán – magyar kapcsolatot vélhetjük felfedezni a magyar „Aladár” (kapitány) név, illetve 

személynévben is (lásd: oszét aldar vezér). Aladár volt Attila nagyobbik fiának a neve, aki a Nagy-

király halála után átvette a hatalmat, és aki ellen fellázadtak fiatalabb fivérei (Krimhilde csatája). 

A szarmata – magyar kapcsolat még Kr.u. 1. század előtti időkből származhat, írja Pekannen, 

és ezt bizonyítja a Materi / Mattzari nép említése (Klaudiosz Ptolemaiozs, Kr.u. 85/90 – 168, Geo-

gráfia 150 körül írta). Lakhelyüket, az Egyiptomban élő görög író, a Volga mögé helyezi, de amely 

nép az Iazygesekkel (jászokkal) együtt megjelenik az Al-Dunánál, és majd Magyarországon is. A 

fentemlített népnév nem választható el a bizánci forrásokban szereplő Μαζαροι (Const. Prorph. De 

adm. Imp. 37, 1 ff.) népnévtől. Ennek értelmében, az említett Μαζαροι népnevet a Magyar népnév 

első írásos megemlítésének kell tekinteni. 

Az ókori források aprólékos tanulmányozása arra a következtetésre vezetett, hogy a Spali és 

Ουργοι (Ugroi) kifejezések a királyi szkíták két különböző megnevezése. Másrészről pedig, a „Bí-

borbanszületett” bizánci császár az Ασφαλοι (Asphaloi) névvel az Ουγγροι (Ugroi) népnek egy má-

sik megnevezését hagyta ránk.  

A Spali – Asphaloi (Ασφαλοι) azonosságát alátámasztja neves kutatók, mind Gregoire, Vek-

nadsky, Haussig és Szemerényi munkássága, és ebből kifolyólag bizonyítottnak vélhetjük az Ουργοι 

(Urgoi) – Ουγγροι (Ugroi) népnevek azonos voltát is. 

                                                           
562 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Pekannen, Tuomo (1973): On the Oldest Relationship 

between Hungarians and Sarmatians: from Spali to Asphali (Ural-Altaische Jahrbücher, 45, 1-64). 
563 Sulimirski, T.: The Sarmatians (Anciant People and Places, Vol. 73), London, 1970. 
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A szarmaták óiráni nyelvében a *-gr- megjelenik, mint -gr- vagy -rg-, és emiatt előfordulhatott, 

hogy az eredeti Urgoi (Ουργοι) valamikor Ugroi (Ουγγροι) alakra váltott.564 

 

 
Szkíta harcosok: „hát-társak”  (komák). 

 

A szár-mata kifejezés Bakay szerint fehér magyar jelentéssel bír. A fehér szín a keleti eszme-

világban jelenthet égtájat is (Kelet), jelenthet bőr- vagy hajszint (szőke), de jelenthet még előkelő-

séget, nemességet is, szemben a köznépet jelentő feketével (pl. fekete magyarok). Harmatta János 

ellenben a mata = magyar azonosítást elutasítja. Harmattának itt nincs igaza, mert a fent említett 

népnevek: Mattzari (Ptolemaiosz) vagy Μαζαροι (Bíborbanszületett Kónstantinosz) éppen a ma-

gyarságot jelölték. A korabeli arab utazók feljegyzéseiben szereplő mazar/madzar/madzsar népnév 

is a magyarságot jelölte. 

A szarmaták – görögösen szauromatai (σαυρομαται), szürmatai (συρμαται) stb. – nevének ere-

detére mindazonáltal kézenfekvőbb magyarázatot is találhatunk. A szüromadai, szuromadai nép jó 

eséllyel Média ama tartományának nevét – Szüromedia (Συρομεδια) – örökölte, ahonnan származik. 

Az egykori Szüromedia nagyjából a mai iráni Kermánsáh és Kurdisztán tartomány területével azo-

nos. Egy ideig az asszírok birtokolták, innen a neve.  Kurdisztán vidéke a Van-tó és Urmia-tó kör-

zetében terül el, ahová a szkíták letelepedtek.  

 

A madai szauromaták 

A királyi szkíták – szövetségük neve urartui feliraton Išqigulu, asszír ékiratos táblákon Aškuza, 

Iškuza, görög és latin forrásokban Szküthoi (Σκυθοι), illetve Scythae – az i. e. 8. században beha-

toltak a Kaukázuson túli területekre. Az Araksz, illetve a Kura folyó völgyében, valamint az Urmia-

tó környékén ütöttek tanyát, a Van-tótól kb. 250 km-re keletre. Jelenlétük a környék földrajzi neve-

iben is nyomokat hagyott.  

A szkíták az asszírok szövetségeseként huszonnyolc éven át (Kr. e. 653–625.) uralták a médek 

országát (Szüromedia: Συρομεδια). Az Asszír Birodalom összeomlása után derékhaduk – szirákok-

nak (szirakoi: σιρακοι) nevezték magukat – visszatért a kelet-európai pusztára, és a Kaukázus északi 

előterében, a Hüpanisz (Υπανις: Kubány) és mellékfolyóinak lapályán telepedett le.565 Szkítáink a 

magukkal ragadott méd népességnek (szarmatai: Σαρμαται, szauromatai: Σαυρομαται, szürmatai: 

Συρμαται) és a Dontól keletre jelöltek ki lakóhelyet. A szirákokon kívül szkíták uralta népesség 

                                                           
564 Pekannen, Tuomo: On the Oldest Relationship between Hungarians and Sarmatians: from Spali to Asphali.  

(izvornik.fandom.com./wiki). 
565 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Alemany, A. (2000): Sources on the Alans. 
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lehetett még az Azovi-tenger (Maiétisz: Μαιητις) öblénél, illetve a Manyics folyó síkságán élő ixi-

batai (ιξιβαται) nevű csoport is. Polüainosz szerint nevezett törzs királyi székét Tirgataó Maiotisz 

(Τιργαταω Μαιοτις) családja birtokolta.  

Szauromaták nemzetségei – pl. szouardenoi (σουαρδενοι), materoi (ματεροι)566 – laktak a 

Volga (Oarosz: Οαρος) mentén, a torkolattól a Nagy-Irgiz, illetve a Kis- és Nagy-Uzeny folyó vi-

dékéig, s valószínűleg a Medvedica és a Hopjor torkolata táján is.  

A médek közül kiszakított, szauromatának nevezett népesség, a kelet-európai pusztán eltöltött 

mintegy három évszázad során, szokásaiban, nyelvében hasonult szkíta hűbéruraihoz, többségük 

azonban, úgy tűnik, valamilyen mértékben megőrizte anyanyelvét is. Törzseik jobbára iráni nevet 

beszélhettek (pl. materoi, szaioi, szaudaratai, szouardenoi, thiszamatai), fejedelmeik, amennyire 

tudjuk, iráni nevet választottak maguknak, pl. Szaitapharnész.  

A szauromaták kezdetben (Kr. e. 6–4. század) a szkíták hűbéresei voltak. Az Kr. e. 4. század 

végén fellázadtak szkíta uraik ellen, és a királyi szkíták, valamint a görögök birtokain pusztítottak. 

A Don jobb partján, illetve a Donyec alsó szakaszánál ütöttek tanyát, és onnan indultak hadjáratokra. 

Királyi törzsük – baszilikai szarmatai (βασιλικαι σαρμαται), aszaioi (ασαιοι), szaioi (σαιοι) – a Don 

mellékén verte fel sátrait.567  

A Protogenész-feliraton (Kr. u. 3. század) rögzített szaioi nevet Harmatta János568 iranistánk az 

óiráni *xšaya (király, uralkodó) szóból vezeti le.  

A szauromaták időről időre rátörtek a Boszporoszi Királyságra. Szándékuk jobbára a zsák-

mányszerzés volt, de úgy tűnik, a városi élet kényelme és biztonsága is vonzotta őket. Fennállásának 

utolsó századaiban a királyság, illetve a görög gyarmatvárosok lakóinak jelentős részét madaiak 

tették ki. Letelepedésük tényét többek között a sírfeliratokon rögzített nagyszámú iráni név is bizo-

nyítja. Az első kétségtelen utalás jelenlétükre Gatalosz o Szarmatész (Kr. e. 179.) király említése 

Polübiosz, Kr.e. 2. század görög történetíró munkájában569. A Boszporoszi Királyságnak több madai 

származású, Róma által pártfogolt uralkodója is volt.  

A madaiak a Donyec és a Dnyeper közötti füves puszta szkíta lakóit a Kr. e. 3. század elejéig a 

Dnyeperhez, illetve a Krím-félszigetre szorították vissza. A királyi szkíták ez időben több erősített 

települést is alapítottak.  

A szauromaták neve utóbb átszállott az általuk lakott tartományra (Sarmatia Europaea és Asia-

tica), és a Kr. e. 2. században az ott felbukkanó, Közép-Ázsiából kivándorló ászikra is ráragadt. A 

madaiak végül szétszóródtak a környező népek között, illetve elvesztek a keletről érkező alánok: 

ászik, rhoxolánok, aorszok tömegében.(570/571) 

 

A szkíta ászik 

A helytelenül szarmatáknak is címzett ászik, avagy jazigok, jászok a szkíta szövetség kötelé-

kébe, a szkíta népek, közelebbről a közép-ázsiai szakák közé tartoztak. Szövetségük neve (görögö-

sen) masszagetai (μασσαγεται), a Kr. e. 130. év tájától pedig – amikor a kangarok alárendeltjei, 

alanyai lettek – alanoi (αλανοι). Három törzsükről van tudomásunk: a névadó ászik (ασιοι, ιαζυγες), 

valamint aorszok (αορσοι) és rhoxolánok (ροξολανοι).  

Hadseregük, hasonlóan más szkíta népekéhez, lovasokból állt. A tehetősebbek, például a törzs-

fők felvértezett nehézlovasságot állítottak ki, a közrendűek pedig a könnyűlovasságot alkották. Bu-

zogánnyal, dákossal, íjjal, pajzzsal, pányvával, szekercével (fokossal), szigonnyal fegyverezték fel 

                                                           
566 A későbbi magyarok egyik neve (lásd feljebb). 
567 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Vinogradov, J. A. (2003). 
568 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Harmata J. (1997). 
569 Világháló: hu.wikipedia.org /wiki/Polübiosz: Történelem  („Polübiosz történet könyvei”). 
570 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Smirnov, K. F. (1980): Sauromates et sarmates. 
571 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Davis-Kimball, J., et al. (1995). 
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magukat. Utóbbi különösen hosszú változatát a görögök kontosz (csáklya, evezőrúd) névvel is illet-

ték. Felvértezett nehézlovasságot elsőként a szkíta népek állítottak hadrendbe. A vérteket bőrre erő-

sített fém- vagy szarupikkelyekből készítették.  

 

 
„Pártusi harcmodor” (fehér hun – heftalita lovas-harcos), Kr.e. 5. sz. 

 

Az ászikat, illetve nyelvüket iranisták, mint például Harmatta János vagy Rüdiger Schmitt, ál-

talában iráninak vélik, ádáz török pártiak pedig – miként minden pusztai népet – mindenáron török-

nek akarják megtenni őket.572 

Az ászik írott történelme a Kr. e. 2. században kezdődik, amikor a Közép-Ázsia pusztáin zajló 

változások – a jüecsik (kusánok) vándorlása, és ezzel kapcsolatban a Görög-Baktria összeomlása, 

valamint a kangarok terjeszkedése – kimozdította őket, pontosabban csak egy részüket közép-ázsiai 

lakóhelyükről.  

A Szir-darja középső szakaszának alföldjét, valamint a Talasz és a Csu folyó lapályát birtokló 

Kangcsü (kangarok országa) a Kr. e. 130. év táján kiterjesztette fennhatóságát az ászik és az isszé-

dok országára. Az ászik szövetségük nevét (masszagetai) ez okból alánra (alanoi) változtatták, és 

kirajzottak közép-ázsiai hazájukból. Jó részük a Szir-darja alsó szakaszától, illetve az Aral-tó vidé-

kéről, Khoraszmia tartományból a kelet-európai pusztára költözött. A Kr. e. 2. század végéig az 

ászik törzse (Sztrabón művében nevük iazügész: ιαζυγες) a Dnyeperig nyomult előre, a rhoxolánok 

az Azovi-tenger vidékéig jutottak, az aorszok pedig a Don és az Urál folyó között foglaltak maguk-

nak szállást. Időszámításunk kezdete előtt, a 16. évben, az ászik törzse először lépte át a Római 

Birodalom határát573 

 
                                                           
572  Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ Zekiyev, M. (2006): Türklerin ve Tatarlarin Kökeni. 
573 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Istvánovits Eszter, Kulcsár Valéria (1998a): Vázlat a 

szarmaták sztyeppei történetéhez, in Havassy P.: Jazigok, roxolánok, alánok. Szarmaták az Alföldön.  
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Szkíta lovas harcos sárkánykígyó lobogó, „szarmata” síremlék. 

 

A jazigoknak, később jászoknak is nevezett szkíta nép névadó törzse a Duna mentén vándorolt 

felfelé, és időszámításunk szerint 20. körül, Tiberius római császár uralkodása idején költözött az 

Alföldre. Legkorábban a Duna és a Tisza völgyét, valamint a Duna–Tisza közét foglalták el. Birto-

kaik az Olt folyótól a Bánságon keresztül nagyjából a Borsodi-Mezőségig terjedtek. A 2. században, 

amikor a dákok uralmának vége szakadt, a Tiszántúlon is megtelepedtek. Az Alföldön az ászik be-

költözése előtt korai szkíta, dák és kelta népesség lakott. Őket az ászik vonták uralmuk alá. A Du-

nántúl területén illír és kelta népek éltek római fennhatóság alatt. A Felvidék hegyes-dombos terü-

leteit, illetve az ott élő kelta stb. népességet ez időben a nyugati germán (szvéb) szövetséghez tartozó 

kvádok és markomannok uralták.  

A 3–4. században a rómaiak nagyobb ászi tömegek letelepedését engedélyezték birodalmuk 

határain belül. A gótok féken tartására, és a hadseregben utánpótlásként kívánták alkalmazni őket. 

A Notitia dignitatum 18 központot sorol fel, ahova telepítették őket Gallia és Itália között. A 

„szarmata” elnevezés helynevekben is nyomot hagyott, például a Reims környéki Sermaise és Ser-

miers is szkíta fészek volt574. Sok ászi nemes úr római polgárságot nyert, vagy rangot szerzett. Leg-

híresebb közülük Victor, magister equitum, a lovasok parancsnoka, a dictator közvetlen és teljes 

jogú helyettese. Közben az Alföldre újabb ászi népesség – társaságukban a királyi szkíták egyes 

csoportjai – érkeztek keletről, a rómaiak azonban megrögzötten szarmatának nevezték valamennyit. 

A római kor vége felé (Kr.u. 400 előtt) szarmatákat telepítettek be Hunsrück (Hunhát) vidékére, 

mert a germán betörések miatt a lakosság lélekszáma nagyon megcsappant. Egy vicces helyi mon-

dás szerint: „A Hunsrück az a hely, ahol végett ér a der-die-das”.  

Történelmi kutatások megállapították, hogy Artúr király akkor lépett színre, amikor a római 

légiókat kivonták Britanniából, s Itália, valamint a többi tartomány védelmére rendelték őket. A 

római légiókban szkíta, közelebbről ászi nehézlovasság is harcolt. Pendragon vörös sárkánya ere-

detileg a szkíta népek hadi jelvénye volt.575  

A „vörös sárkány” a mai kelta Wales jelképe, ami úgy címerpajzsukat, mind lobogójukat is 

díszíti.  

 

 
Wales lobogója. 

 

Az ászik birodalma virágkorában Közép-Ázsiától a Kárpát-medencéig nyújtózott. E hatalmas 

birtokot a gótok – elfoglalván a Dnyeper vidéki pusztát a 2. század második felében – kettévágták.  

                                                           
574 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Bachrach, B. S. (1973). 
575 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Littleton, C.S és Malcor, L.A. (2000 / 2005): From 

Scythia to Camelot. / Az Artúr királyról, a Kereksztal lovagjairól és a Szent Grálról szóló legendák eredetének radikális 

felülvizsgálata. 
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Az ászik közép-ázsiai uradalmait a Kr. u. 350. év táján a hunok egyik csoportja szállta meg, s 

az ászik betagozódtak a hun szövetség kötelékébe. A 375. évben a hunok megjelentek Kelet-Euró-

pában. Legyőzték, és hűbéres szövetségesükké tették Kelet-Európa. A Kaukázus vidékén lakó ászik 

ellenben megőrizték függetlenségüket. Az általuk benépesített terület nagyjából a Darjal-szorostól 

(neve perzsa: Dar-i Alan = Alán Kapu)576 a Kaukázusban a Kubány folyó forrásvidékéig terjedt577.  

A Magyarországon letelepedett ászik, hűbéres szövetségesként, részt vettek az európai hunok 

– Attila népének – hadjárataiban, utóbb pedig a hun szövetség különböző népeinek kötelékében 

tűntek fel, pl. kutrigurok, utrigurok, szabarok, kazárok, eszkilek, kunok (úzok).578 

A lakóhelyükhöz ragaszkodó ászik a hunok uralma után mintegy száz évig a germánok hűbéres 

szövetségeseként folytatták életüket. Utóbb pedig, az 567–568. évben – germán uraik egy részével 

egyetemben – a Kárpát-medencét megszálló szkíta avarok köznépévé lettek579.  

A 830. év táján az egyik ászi (közelebbről aorsz) kötelék – magukat kavaroknak nevezték – 

elpártolt a kazároktól, a szabarok egyik, szakadár csapatához csatlakozott, s a két csoport szövetsége 

magyar néven írta be magát a történelembe.580 

A Kaukázus északi előterében élő ászik – leigázták az ironokat, szembeszálltak a türkökkel, az 

arabokkal, szövetkeztek vagy harcoltak a kazárokkal, és a grúzokkal – megőrizték függetlenségüket. 

Államukat a mongol támadások számolták fel a 13. században. A kaukázusi ászik jó része – magával 

ragadva ironokat, illetve a Kazár Birodalom kötelékéből kiszakadt ászikat is – a kunok egyes cso-

portjaival nyugat felé vonult, és végül a magyarok országában lelt hazára. Az oszétokat általában az 

ászik örököseinek tartják, ők azonban magukat ironoknak nevezik, s nyelvük iráni. Az oszét nevet 

szomszédaik aggatták rájuk.  

 

 
Magyargyerőmonostor (Kalotaszeg) – Ősanya képe 

 

Hazafelé 

 

A különböző szkíta népekből, vérszerződéssel összeállt, megalakult magyar nép, Árpád (egye-

sek szerint: Álmos) vezetésével, a „szkíta” hunok után, valamikor a 670-es években (mások szerint: 

860-895 között), újra visszatérnek, és letelepednek a Kárpát-medencébe. Itt egy rendkívül kemény, 

katonailag és gazdaságilag erős, Európa sorsát meghatározó, Magyar nagyhatalom jön létre. A Kár-

pát-medencében talált népek, a hunok örökségét valló és őrző székelyek (Csaba királyfi népe), a 

                                                           
576 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/Darjal-szoros. 
577 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Alemany, A. (2000). 
578 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Golden, P. B. (1992). 
579 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Pohl, W. (1988): Die Awaren. 
580 Világháló: hu.wikipedia.org/wiki/szkíta szokások/ cite-note – Róna-Tas A. (1997): A honfoglaló magyar nép. 
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főleg az Alföldön élő hun-avar és szarmata telepesek, az erdélyi griffes-indás szkíta onugorok (és a 

velük egyidőben érkező „mezőségi magyarok és etelközi csángók” – Makkay)581, meg az ugyancsak 

a griffes-indás műveltséget képviselő dunántúli kelták, mivel már nyelvükben is  eleve magyarok 

voltak, mind magyarrá lettek: Magyarok, a Föld fiai. Magyarország határait Nyugaton az Enns fo-

lyó, Keleten meg a Don, magába foglalva természetesen a Kárpát-medencét.  

Általánosan elterjedt fölfogás szerint Kézai Simonnak az az állítása, hogy a hunok az Úr 700. 

esztendejében foglalták el a Kárpát-medencét, illetve Árpád népének bejövetele a “hunok” második 

honfoglalása volt, nyugati krónikás hagyományon és egyszerű történetírói kitaláláson alapul. 

Mielőtt Kézait végképp elmarasztalnánk, vagy a “kitalálás” vádja alól fölmentenénk, próbáljuk 

meg e hagyomány eredetére fényt deríteni. Attila 453-ban bekövetkezett halála után a hatalmas hun 

birodalom összeomlott. Jordanes szerint a viszálykodó trónörökösök és a föllázadt népek közötti 

csata a “Nedao” folyó mellett zajlott le, amelyben Attila fia, Ellák is elesett. A hunok ezután az Al-

Duna és Pontus mellékére vonultak vissza. 

Ha a hunok valóban kivonultak a Kárpát-medencéből, akkor a nyugatiak 500 év multán milyen 

meggondolások, vagy ismertetőjegyek alapján mondották a magyarokról azt, hogy “hunok”? A kér-

dés azonban úgy is megfogalmazható, hogy a “hunmagyar” azonosságot illetően milyen forrásokra, 

vagy hagyományokra támaszkodhatott Kézai? A longobárdok (akik közvetlen kapcsolatok révén 

ismerték az avarokat) történetírója, Paulus Diaconus (kb. 720-799), ezeket mondja: “a hunok, akiket 

avaroknak neveznek; hunok, akik avarok is [Balics (1901), p. 193]”.  

 

 
Aranyszarvas, Kr.e. 400-300  

 

Nagy Károly (768-814) terjeszkedési politikája következtében ellentétbe került az avarokkal is. 

Az első hadjáratot ellenük maga Károly vezette 791-ben, amely az avarok “fölperzselt föld” takti-

kája következtében súlyos kudarcba fulladt. Sajnálatosan, az avar főemberek között éppen ezután 

(795 körül) viszály tört ki. A kagánt meggyilkolták,  míg egy másik főember, a tudun – mint azt 

Ioannes Longus, Yper apátjánál olvashatjuk – az avarok, azaz hunok fejedelme saját magát és ha-

záját átadta Nagy Károly királynak, segítséget kérve saját véreivel szemben [Váczy (1974), 5-6, p. 

1050]. A 871-ben írt “A bajorok és karantánok megtérése” című iratban pedig a következő áll: 

“Károly császár Erik grófot bízta meg 796-ban azzal, hogy a hunokat irtsa ki.” Majd egy mondattal 

később meg a következő: “Károly tehát még ugyanezen évben elküldte fiát, Pipint nagy sereggel 

Hunországba”  [Győrffy (1975), p. 196]. Hosszú ideig tartotta magát az a fölfogás, hogy Nagy Ká-

roly semmisítette meg az avar birodalmat. Az újabb kutatások azonban tisztázták, hogy az avarokat 

Krum bolgár kán roppantotta össze 803-ban, amikor hadseregével az uralkodása kezdetén az avar 

                                                           
581 Makkay János: Indul a magyar Attila földjére, Budapest, 2009. 
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birodalom közepére tört (dél felől, ahol nem volt könnyen védhető) és végzetes csapást mért a fő-

törzsre, majd a keleti szárnyra. A birodalom nagyobbik felének pusztulása olyan nagy hatással volt 

a nyugati avarokra (tehát a Pannonia és attól még nyugatabbra élő avarokra), hogy fegyvereiket 

letéve Károly császár védelme alá vonultak [Váczy (1974), 5-6, pp. 1058-59]. Eginard (Einhard, 

770-840), Nagy Károly életrajzírója így összegezi az eseményeket. “Az avarok, azaz hunok ellen 

viselt háboru (…) nyolc év után végül is befejeződött… Ebben a háborúban a hunok egész nemes-

sége elpusztult [Váczy Péter (ibidem), p.1042]”. Ezek után a Kárpát-medencére csönd borult. 

Jámbor Lajos (Louis I, vagy Louis the Pious, Louis le Pieux; 778-840; a Nyugat császára; 814-

840) fiai 843-ban, a verdun-i szerződésben Francia- és Németországra osztják föl a frank birodal-

mat. A Szent Wandregisilius kolostor évkönyvében erről – a 877. évnél – a következő bejegyzést 

találjuk: “Lajos kapta meg többek között az avaroknak, azaz a hunoknak vagy ungarorumoknak az 

országát [Gombos, II. 1464” ]. 

A fenti adatot nem lehet elírásnak tekinteni. Ugyanis Hincmar Rheims-i érsek 862-ben – vagyis 

33 évvel a honfoglalás előtt – azt írja, hogy a dánok Jámbor Lajosnak az országát pusztítják, de a 

birodalmat egy olyan nép is pusztítja, amelyet az itteniek nem ismertek, akiket “ungri”-knak nevez-

nek [Gombos, I., 110]. 

Mivel máig abban a hitben élünk, hogy a külföldi források “ungri-ungarus-hungarus” nevein 

“magyarok” értendők, jogosan kérdezzük, hogy miféle “magyarok” kerültek Jámbor Lajos fennha-

tósága alá 843-ban, amikor még meg sem történt a honfoglalás? A kortársírók pedig úgy beszélnek 

az eseményekről, mintha 895 táján semmi sem történt volna a Kárpát-medencében. Íme, néhány 

bizonyíték: 

A Fuldai Évkönyvek utolsó része a 887-901. évi eseményekkel foglalkozik. Írója – aki közvet-

len értesülésekkel rendelkezett a birodalom keleti határain történő eseményekről – a 894. évnél így 

ír: “Ebben az időben az avarok, akiket ungari-knak neveznek, a Dunán túl kóborolva sok borzalmas 

dolgot vittek végbe.” A 896-nál pedig így: “A görögök ebben az évben kötöttek békét az avarokkal, 

akiket ungarik-nak neveznek”. [Gombos, I., pp. 132-133. ] 

Alig egy emberöltővel később a vesztfáliai Corvei [Corvey, v. Korvey; Ratibor herceg, Corvey 

hercegének a Weser folyó balpártján lévő vára] kolostorában élt Widukind (kb. 925-1004; az An-

nales Corbejenses-ében) már úgy tudja, hogy az avarok a hunok maradványai, s ezeket a hunokat 

most ungarios-oknak nevezik.” [Gombos, III., p. 2660]. De a következő idézet is Widukind-tól való: 

”Avares quos modo Ungarios vocamus”, vagyis: “az avarokat, akiket most ungariknak hívunk 

[Győrfy (1975), pp. 246, 311] Ez a krónikás fölfogás a következő évszázadokban sem változik.  

 

Hunnia, Avaria 

A következő mondatot a Bajor Évkönyvből idézi a jelen szerző. “A hunoknak és az avaroknak 

egy részét a bajorok és Nagy Károly (Charlemagne) Noricumból (a mai Ausztria Ostmark területé-

ből) és Pannoniából (Dunántúlból) elűzték” [Győrffy (1975), p. 264]. Mivel az idézett mondat sze-

rint a hunoknak és az avaroknak csak egy részét űzték el Ausztria területéről, elképzelhető, hogy a 

másik részük ott maradt. Adataink legalábbis erről tanúskodnak. Nagy Károly 811-ben az altachi 

kolostornak területet adományoz “in Avaria” a Duna melletti Melk-nél [Király (1976), p. 410]. Né-

met Lajos (Louis the German, v. I. Lajos, keleti frank király: 804-876) 836-ban az “avarok provin-

ciájában” a “Bécsi erdőben fekvő egyik helységet a passaui püspöknek adományozza” [Király 

(1976), 410]. A következő adat Jámbor Lajos (Ludwig der Fromme: 814-840) 823. június 28.-i 

oklevelének 1013 és 1043 között készült hamisítványa, amely szerint Zeisenmure (Zeizelmauer), 

Tulnn és Treisenmure még a 11. sz.-ban is hun területnek számított [Simon (1978), 2. 292]. Fehér 

M. Jenő (1972) pedig arról szól, hogy még 893-ban is megkülönböztetik a Hunnia és Avaria tarto-

mányrészeket, sőt a kremsmünsteri apátság “Urkundenbuch”-ja egészen pontosan az Enns és a 

Pielach közére helyezi a hunok-lakta területet [Fehér (1972), p.14 (2)]. (582) 

                                                           
582 Vértessy György: A HUN-AVAR AZONOSSÁG (ROKONSÁG?) KÉRDÉSE, Magyar Múlt, Vol. XVI. Évf. 1-2 

szám, 1989, Budapest (Journal of the Hungarian Historical Society, Sydney, Australia). 
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Az Ennsnél ért véget a magyar világ. Azon túl volt az „Operencia” (Oberenns). 

 

* 

 

Végszó 

 

Összefoglalva az elmondottakat, leszögezhetjük, hogy az ős magyar nép itt a Kárpát-medencé-

ben alakult ki. Itt, a Világközepén, a Szenthegy (Hargita) aljában, istenek akaratából, az Égisten és 

a Földanya szerelmes öleléséből megszületett az ős magyar nép, a magyarok, a Földanya fiai, a Föld 

fiai (Söhne der Erde)114: MA-GYAR. 

Az Égúr, a Napisten fia (Thargitaosz ~ Hargita), a Naphérosz (Hercules)115 megtermékenyíti a 

Földanyát, aki hol víztündér (Borysthenes leánya), hol egy félig nő, félig kígyó képében mutatkozik 

szerelmese előtt. Az „asszony-kígyó” (akár a víztündér, az „asszony-hal”) képe jellemzően a Föld-

anya ábrázolása (>lásd: Magyargyerőmonostori templom „Földanya” ábrázolása). Úgy a kígyó, 

mind a hal a Földanya jelképe, attribútuma, a transzcendens (természetfölötti) világban a női minő-

séget képviseli. 

Itt a Világközepén megszületett proto- vagy ősmagyarok népe három részre válik, Thargitaosz 

három fiának népévé fejlődik. Az első „szkíta” uralkodó, fejedelem, szakrális király (harka) két 

nagyobbik fiának népe, amelyiket agathyrsz és kelta néven ismert meg a történelem, elhagyja nyu-

gatfelé a Kárpát-medencét, és terjeszkedik Európában míg eléri a Világvégét (Penn Ar Bed)116. A 

harmadik, a legkisebb királyfi, a legfiatalabb Thargitaosz fiú népe, az istenek akaratából, az ősha-

zában, az Anyaországban maradt (>lásd: Hérodotosz: História: Szkíta eredetmonda). Ezek az pre- 

vagy előmagyarok terjeszkedtek keletfelé. Őket a régi írok, ókori és középkori krónikások szkíta 

(szaka, szák, saac – székely?) néven említik. Ők terjeszkedtek keletfelé míg elérik Közép-Ázsiát. 

Minél keletebbre hatolnak, annál inkább vegyülnek az itt elő türk népekkel (>lásd: hunok). Innen, 

majd a történelem különböző időszakában vissza-visszatérnek az őshazába, főleg ha az Anyaország 

léte, szabadsága forogott veszélyben, és „hon(vissza)foglal(gat)nak”. Ezzel az Őshaza, a Világkö-

zepe lakosságának összetételét nem változtatják meg, hisz mindegyik visszatérő („honfoglaló”) nép-

csoport egy vele azonos nyelvet beszélő lakóst, népet talált itt (> lásd: Tarih-i Üngürüsz). Belőlük 

mind magyarok lettek. 

Ezen felül figyelemre méltó, hogy a Közel-Keleten, Anatóliában (trójaiak, hettiták) és a Kau-

kázusban (kaukák) meg a Folyóköz (Etelköz), azaz Mezopotámia (Nimrud-hegy – Van-tó – Eviláth) 

egyes vidékein rokon népek éltek (nairi ~ neuri, szkíták, méd-szarmaták) amelyek, ha úgy adta a 

sors, ugyancsak a Világközepe felé igyekeztek. Ide tartozik Nimród fiainak, Hunor és Magor 

„szarvas” üldözése, és letelepedése a Meotiszba. Innen indultak majd a Kárpát-medencébe „hont-

foglalni”: sabartoi asphaloi ~ spali, azaz roxolánok, királyi szkíták (> Jordanes117 / VII. Konstanti-

nosz118). Ide tartozik még a titokzatos kauka nép (kaukonesz), amely Trója eleste után Anatóliából 

a Keleti-Kárpátok vidékére költözik (menekül?). Trója elestével sokan távoznak, menekülnek Eu-

rópa felé, úgy a tengeren (előetruszkok, Aeneis utazása – Vergilius), mind a Balkánon át. A száraz-

földi úton haladók Makedóniában kettéválnak. Egyik részük Gallia fele veszi útját (előkelták), a 

másik pedig Turchut vezetésével a Kárpát-medence felé. Turchut, a vezér lesz a „turkok” (szkíták, 

                                                           
114 Steinbauer, Pia: Die Magyaren und das ungarische Reich, Ingelheimer Zeitung (1995. április 28.). 
115 Herculest a Rhodosz szigeti „görögök” Magor-(Makar)- azaz „boldog, áldott”-nak hívták. A magyarok Magortól 

származik. Érdekes, hogy a kelták egy része is (Partholón, Nemed vezérek) ugyancsak Magortól származik. Van egy 

Magog erdő London északi részén, a Cambridge-i út mentén, egy Magor (Magwyr) falú és egy mocsár Walesben, 

Cardifftól keletre, Magor falú az angliai Cornwallban, és Magor falú Bretánnia közepén. 
116 Kelta: Pen Ar Bed (Finistère) – Világvége, Bretánnia (Bretagne) és az ibér Galícia legnyugatibb csücske. 
117 Jordanes: Getica (551 körül írta). 
118 VII. Konstantinosz : De Adminstrando Imperio (948 – 952 között írta). 
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magyarok) első királya (>lásd: ófrancia krónikák, Fredegar krónika)119. Neve Hérodotosz120 Thar-

gitaoszára emlékeztet. És imigyen a kör bezárul… 

 

 
Szkíta aranypárduc. Délnyugat-Szibéria (Irtis és Ob közötti terület), Kr. e. 7-6. század583 
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