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 I. RÉSZ – ÔSTÖRTÉNET

Mint az ôsemlékezet fájának aranyágai, úgy sarjadnak ki
egymásból a felismerések a középkori magyar és kauká-
zusi mûvészet rokonságát illetôen. E rokonság legutóbb
Csomor Lajos könyve, az Ôfelsége, a Szent Korona elsô-
sorban mûvészi inspirációjára, a nagyszentmiklósi kincsle-
let régóta faggatott pompás díszítomotívumai, dombor-
mûves ábrázolásai kapcsán vált egyértelmûvé számomra.
Örömmel teszek eleget most az újabb felismerések egy
csokorba gyûjtésének, annál is inkább, mert László Gyula
régészprofesszor annak idején (l983) a kincsrôl szóló köny-
vében megjegyezte: Mai napig is egyik fô gondunk a pár-
huzamok felkutatása. Ebben a könyvben olvashattunk a
kincslelet hazai és külföldi kutatásának eredményeirôl, és
általános konzekvenciákról, miszerint valahol Európa és
Ázsia határán, az Ural-Volga-Kaukázus övezetében, illetve
hogy a Kárpát-medencében készíthették, nagyjából a 10-
11. században; s hogy magas színvonalú mûvészi, mester-
ségbeli tudást tükrözô ábrázolásai az ún. sztyeppei népek
hagyományából fakadtak, és csak egyes elemeikben ha-
sonlítanak a nagy déli mûveltségek – Mezopotámia, Per-
zsia, India vagy Bizánc – alkotásaihoz, de azokból nem
eredeztethetôek kizárólagosan, hanem egy önálló, érett
kultúra jegyeit viselik magukon. Kutatásaim során magam
is meggyôzôdhettem arról, hogy ez a „sztyeppei”, egész
pontosan szkíta-turáni kultúra gyakran épp a fejlettebbnek
tekintett civilizációkra volt jelentôs, pozitív hatással, elsô-
sorban a mûvészetek terén, ám ezt a nemzetközi és általá-
ban a hazai hivatalos kutatás – tisztelet a kivételnek –
mintha nem akarná felfedezni, s nem látnak túl a „civilizált”
és „barbár” sokszor bizony téves történelmi skatulyáin.

Európa és Ázsia határa, ahol messzeható kulturális-
mûvészeti gócpontokat kialakítva a szkíta magasmûvészet
elsôrendûen éreztette hatását egészen a középkorig, s ahol
más keleti mûveltségek is nagyban érintkeztek egymással:
a Kaukázus és környéke. Tekintsük át, mely szkíta népek
fordultak meg itt, kik játszhattak szerepet a kincs létrehozá-
sában. A görög, kínai, örmény, szír, arab, latin nyelvû törté-
neti forrásokban feljegyzett nép- és helynevek, népmoz-
gások változatossága kezdetben talán megnehezíti az átte-
kintést, de az adatoknak erre a sûrítésére – némely ellent-
mondásaikkal együtt – szükség volt a magyar ôstörténettel
való szoros vonatkozásaik, s fôként amiatt, hogy hidat ver-
jünk a nagyszerû magyar turkológus nemzedékek méltat-
lanul elfeledett, eltagadott örökségének értékei és jelenkori
történelmi hiányosságaink között, felvéve a saját szempon-
tú, nem a mindenkori hódítók által diktált történetírásunk
eredeti, autentikus fonalát, s egyben megkísérelve a még
szembenálló ôstörténeti álláspontok közelítését.

I. A szkíták ôsapja Targit volt, az égnek és a Borüsz-
thenész folyó leányának gyermeke. Targitnak három fia
volt: Lipok, Alpok és Kolak. Apjuk halála után az égbôl
egy aranyeke, aranyjárom, kétélû aranyfejsze és egy
aranycsésze hullott alá. Mikor a legidôsebb fiú ezeket meg-
látta, odaszaladt, hogy felvegye ôket. De ahogy közeledett,
az égi aranytárgyak égni kezdtek s lángjukkal elûzték ôt.
Ezután a másik fiú próbálkozott, de az égô, lángoló arany
ôt is elûzte. Most a legkisebbik lépett az aranytárgyakhoz,
s íme, a láng elaludt és ô felvehette és elvihette azokat.
Mikor a két idôsebb ezt látta, csodálkozott, s a királyi hatal-
mat átadta öccsének (Hérodotosz nyomán).

Az égi aranytárgyak mondája a szkíta népek civilizáció-
teremtô képességének eredetét beszéli el képi formában,
jelezve, hogy a szkíták ismerték a földmûvelést, állatte-
nyésztést, s hogy fô kultuszaikban a napnak áldoztak. Egy
hasonló görög monda ugyancsak egy vízszellemtôl eredez-
teti ôket – a víztisztelet még a párthusok idején is megmu-
tatkozik, amikor Tiridat örmény-párthus király Rómába in-
dulva nem szállt tengerre, nehogy beszennyezze a szent
elemet –, de itt Héraklész az atya, ami valószínûleg a szkí-
ták és trákok kapcsolatára utal. Ebben a mondában is há-
rom fiú szerepel, s a legkisebbik – népmeséink visszatérô
alakja – viszi tovább az ôsök erényeit, ô tudja felövezni
magát apja övével, s kifeszíteni annak íját. A három szkíta
királyfi születését Hérodotosz ezer évvel korábbra helyezi
annál az idôpontnál, amikor a perzsa Dáreiosz saját föld-
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jükön támadta meg a szkítákat (i.e. 508). A Kézai és a Képes
Krónika az európai Szkítiát, ahonnan a magyarság a Kárpát-
medencébe érkezett, három régióra tagolja: Bascardiára
(Baskíria), Dentiára (Don-vidék) és Magoriára, és leírja,
hogy Szkítia kelet felôl Grúziával határos: regno autem
scythico de oriente regnum iungitur Jurianorum. Dentia
és Magoria nevében felfedezhetjük Anonymus Dentuma-
gyari-ját, ami jelzi, hogy a honfoglalás elôtti magyarság
egy ideig Szkítia nagyobb részét uralma alatt tartotta. Mago-
ria pedig egyértelmûen az a vidék lehetett, amely a Kauká-
zustól a Donig terült el. A Borüszthenész folyó a Dnyeperrel
azonos (a hunok ill. a honfoglalás elôtti magyarok által
adott neve, Varukh v. Var, utal a folyó görög nevének Bor
gyökére).

A szkíta nevet a görögöktôl vette át a tudomány, de
elôször asszír források említik ôket a kimmerekkel együtt,
isquzai (urartui feliraton isqigula), illetve gimirrai alakban
az i.e. 8. században. Partatua és Madyas nevû királyaik
vezetésével az asszírokkal szövetkeznek a médek ellen,
akiket le is gyôznek, majd az asszírok ellen fordulnak, és
mint a szélvész, lerohanják szinte egész Elô-Ázsiát. 28 évig
uralkodnak Médiában és a Mannaj királyság területén (653-
625), majd miután a médek – akik csak ezt követôen hoztak
létre önálló lovas, íjász hadtestet – Küaxarész nevû királya
egy lakomán megmérgezi a szkíta vezéreket, a szkíták el-
vonulnak a Pontus-Kaukázus vidékére. Nem mehettek
messze, mert az asszírok 612-ben ismét a médek ellen kérik
segítségüket. Valószínûleg szkíták, ill. késôbb szkíta szövet-
ségesek lehettek a Zagrosz-hegység középsô vidékén, a
mai Loresztán területén élt kasszúk is, akik kiváló lovaikról
és lovászmesterségükrôl voltak híresek, s akik az i.e. 18.
században 576 évig, i.e. 1171-ig Babilonban uralkodtak

(Ur-Kasszim városának neve ôrzi ottani emléküket). Min-
den jel szerint ôk lehettek azok a hikszoszok (egyipt. he-
kau-hasszut: a puszták fejedelmei), akik ugyanebben az
idôpontban Egyiptom ellen is támadást intéztek. (A kasszúk
és hikszoszok azonosságára Ghirshman is utal.) A kasszúk
elô-ázsiai szereplésük után a róluk elnevezett Kászpi-ten-
gertôl délre, délkeletre (Qazvin, Tepe-Hisszár), ill. az Oxu-
son túl telepedtek le. Az ókori görög források kaszpiosz-
oknak is nevezik oket.

Elô-Ázsiában két nagy leletcsoport jelzi a szkíták fejlett
mûvészetét: a zivijei/saqqizi arany- és ezüstkincs (amely
asszír és ôslakos mannaj-urartui darabokat is tartalmaz; az
Urmia-tótól délre került elô) és a loresztáni bronzok (kar-
dok, fokosok, dárda- és nyílhegyek, korongfejû tûk stb.; a
Zagrosz-hg. középsô vidékérôl). Más ásatásokkal együtt
(Kara-Tepe, Kül-Tepe) ezek az emlékek a szkítáknak az
elô-ázsiai hurrikkal, hattikkal, urartuiakkal való kapcsolatá-
ra is utalnak, és a késôbbi Oxus-kinccsel vagy a szibériai
aranyakkal mutatnak rokonságot. A Kr. e. 3. évezred elején
Szijalkban megjelent és Északkelet-Iránban elterjedt szür-
késfekete kerámiakultúra létrehozói is szkíták lehettek,
akik Transzoxániából, Közép-Ázsiából érkeztek, ugyanis
ez a kerámia ott is elôfordul. A leletek tanúsága szerint a
Mezopotámia körüli országokban erôs szumir kulturális
hatás is érvényesült (ld. pl. a guti és elámi sziklareliefek
szumir feliratait). A szumirokról itt csak annyit, hogy saját
hagyományaik szerint az ôsidôkben a felkelô nap keleti
magas vidékérôl, valószínûleg az egykor tenger borította
Tarim-medence környékérôl, a turáni-türk népek ôshazá-
jából érkeztek a Folyamközbe. Nyelvemlékeiknek az ótö-
rök nyelvvel való kapcsolata a nemzetközi kutatás java
része szerint is vitán felül áll.
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Egy fordított irányú vándorlás is megfigyelhetô Nyugat-
Ázsiából a Kr.e. 2. évezred közepe (1300) tájától, amikor
a nomád indoáryák (perzsák, médek) betörésével és foko-
zatos térnyerésével összeomlik a mitanni, a chatti, az urartui
királyság – ill. korábban már a sémi asszírok megjelenésé-
vel Szubartu és Mezopotámia –, s Elô-Ázsia ôsnépeinek
egy része északra, északkeletre vonul. Valószínûleg hurrik
(Urartu népei) hozzák létre a Khorezmi királyságot az Aral-
tó mellékén (Khorezm = a nap fiainak földje), és a hattikat
kell látnunk a késôbbi, i.e. 7-6. században említett massza-
géta, azaz nagy géta, nagy chatti törzsszövetség névadói-
ban. Az indoárya vándorlás elott, a 3. évezredben beszélhe-
tünk egy indoszumir vándorlásról is a nyugat-ázsiai és in-
dus-völgyi régészeti összefüggések alapján (a hindu hagyo-
mányban Sumeru a neve a föld közepén álló hegynek, az
istenek lakhelyének).

Azt lehet tehát mondani, hogy az ôsiráni, ún. aziánus
és szkíta-turáni, elô- és közép-ázsiai népek teremtették
meg Irán területén az elsô fejlett civilizációkat, melyek kul-
túráját, mûvészetét, államszervezetét az indoeurópaiak
nagymértékben átvették, ill. részben el is keveredtek velük.
Euphoros írja a Kr.e. 4. században a szkítákról, hogy ôk
találták fel a vas megmunkálásának fortélyait, a kovácsfúj-
tatót, a bronzöntést, a horgonyt és a fazekaskorongot is;
több mint érdekes, hogy a hatti és a mitanni királyok egyik
szerzôdésében már az indoáryák megjelenése elôtt (!) föl-
bukkan Mitra, Varuna, Indra istenek neve is.(Sebestyén
László Lenormant-t, a szumerológia egyik atyját idézi, aki
az egész észak-ázsiai sámánizmus elô-ázsiai, mezopotámiai
gyökereire is rámutatott; ld. még Götz László, és Sz. P.
Tolsztov.) Irán ôsnépességét, az aziánus embertípust hosz-
szúfejûnek, jafetidának, kaszpinak vagy kaukazoidnak is
nevezik a szaktudományok. Az, hogy a szkíták indoáryák
lettek volna, a modern kutatás már rég megcáfolta, annál
is inkább, mert egyetlen forrás sem nevezi ôket áryáknak,
amiként a perzsákat, médeket sem szkítáknak, legfeljebb
keveredésük miatt beszél a nyelvtudomány a szumir nyelv-
csoporthoz tartozó medo-szkíta vagy protoméd nyelvrôl,
melynek északi ága volt a szkíta, masszagéta (Lenormant).

A masszagéta törzsszövetséget Tolsztov szerint a követ-
kezô törzsek alkották: choraszmiak (ide veendok az elô-
ázsiai hurri-urartui és egyéb törzsek), apasziakák (vízi, mo-
csári masszagéták), szakaraukák (hegyi és síkvidéki
masszagéták, szaka/szogd törzsek), derbikek, tochárok v.

dahák, asziok (alánok ôsei), attasziok. Ez a szövetség a
keresztény idôszámítás elôtti évezredben sikeresen ellen-
állt az árya Achemenida perzsák hódításainak, s uralta
Észak- és Közép-Ázsiát, a Kaukázus vidékét és Kelet-Euró-
pát a Fekete-tengertôl északra, egészen a Kárpát- ill. Duna-
medencéig (jász-szauromata kultúrák; a Halstatti kelta kul-
túrában is kimutathatók a szkíta-kisázsiai hatások s a mo-
dern kutatás szerint az etruszkok is nyugat-ázsiaiak, esetleg
szkíták lehettek). Dareiosz egyik, Szúszából való agyagtáb-
lája a kelet felé lakó haoma-tisztelo szkítákról, ill. csúcsos

Arany övlemez a zivijei kincsbôl, Kr. e. 8-7. sz. (Ghirshman nyomán) és
a galgóci tarsolylemez rajza (Dümmerth Dezsô könyvébôl)

Összenôtt fejû oroszlánok egy zivijei aranylemezen (Ghirshman
nyomán), és az Oxusnál (Termizi-palota stukkódísze, 11. sz. – Brentjes:
Herren des Steppe)
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süvegû szkítákról, a Kaszpi- vagy a Fekete-tenger mellékén
pedig a sós víz túlsó partján élô szkítákról tudósít (Ghirs-
hman). A görögök még egyéb fantázianeveket is adtak a
szkítáknak, melyek bizonyosan nem törzsnevek.

Elsôsorban ezek az aziánus/masszagéta törzsek terem-
tették meg az ókori szkíta magasmûvészetet, mint ez a Kár-
pát-medencétôl az Altaj-hegységig föllelhetô fejedelmi
kurgánjaik, halomsírjaik, pompás arany-, ezüst-, bronzlele-
teibôl is kiviláglik, s a zivijei/saqqizi kincs indafonatos,
palmettás, állatalakos aranylemezeitol úgy tûnik egyenes
út vezet a honfoglaláskori magyar tarsolylemezekig – nem
kizárt, hogy Madyas és Partatua szkíta királyok Saqqiz kör-
nyéki birodalmának mannaj, matien, makron néven emlí-
tett ôsiráni népeiben a magyarság elôdeit láthatjuk, akik a
szkítákkal keveredhettek.

A masszagéták neve, az ókori írók, Herodotos és Stra-
bon által ismertetett szokásai, egész habitusa alapján, ma-
gától értetôdôen – és korántsem csupán általánosító to-
poszként – átment a Kr. u. 4. században nyugatra vonuló,
és az Aral-tó környékérol származó heftalita vagy fehér
hunokra, akikrôl cezáreai Prokopiosz, részben az ókori
írók, részben pedig személyes tapasztalatok alapján írja:
Massagetas génos ous nün Ounnous kalousin, azaz: a
masszagéták, akiket most hunoknak nevezünk. Prokopios
Atila hunjait masszagétáknak nevezi, s a Thuróczinál fenn-
tartott hagyomány szerint Atila címei közé tartozott a Rex
Medorum, a médek királya – lehetséges volna, hogy e cím
a szkíták elô-ázsiai uralmának emlékét ôrzi?

Hasonlóan nyilatkoznak más történetírók is, hozzáté-
ve, hogy e hunok városokban laknak (Menandrosz, Fragm.
18); emellett természetesen voltak nyájaik önmaguk fenn-
tartására, mint ez az ókorban mindenütt szokásban volt, s
hadjárataikon is ugyanúgy viselkedtek, mint más hadak,
annyi különbséggel, hogy ügyesebbek voltak, s híresek
kardjaikról, íjaikról, lovaikról. Örmény történetírók, mint
Agathangelos, Bizánci Faustus (3-4.sz.), egy népnek tekin-
tik a hunokat és a masszagétákat.

Theophanes így ír: …a doni türkök, másképp massza-
géták, akiket a perzsák kermichionnak (vörös hun) nevez-
nek. Strabon tudósítását, mely szerint a masszagéták, akik-
nek életmódja, szokása olyan, mint a szkítáké, nomádok,
nincs náluk földmûvelés, ill. hogy nem ismerik a vasat,
Tolsztov régészeti eredményei cáfolják: az Aral-tó menti
Csirik-rabat kerek fallal erôdített telepén, mely az apasziaka
törzs tulajdona lehetett, félnomád, letelepedett életmódról
tanúskodó leletanyag került elô a Kr.e. 8-7. századból. Az
ókori pontus-vidéki és maros-völgyi agathyrs szkíták utódai
lehettek a Priscos által késôbb említett kaukázusi-pontusi
akatzir v. kotzir hunok. Thury az akatzirokban fehér kazá-
rokat lát Ibn Fazlan és Al-Balhi nyomán, akik beszélnek
fekete és fehér kazárokról, de elfelejti, hogy a török ak
aranyat jelent és nem fehéret. Egyébként a kazárokat az
orosz ôskrónika is szkítáknak, skuf-oknak tartja. Arab forrá-
sok meszkit-eknek nevezték a kaukázusi masszagétákat;
Meszkit-hegyek (Meszkit daglari) ma is vannak Kelet-Tö-
rökországban.

A masszagéta törzsszövetség vezetô törzseit a Kr. u. 1.
és 3-4. századok között egyrészt az aszi-alánok alkották
(mai maradékaik nálunk a jászok, a Kaukázusban az oszé-

tek), akik az Araltól északra a Kaukázusig uralkodtak (régi
központjuk az Aral-tó mentén lehetett, ahol egy hatalmas
vár-komplexum, Alan-kala romjai vallanak róluk ma is),
másrészt pedig a velük egyidôben birodalmat alapító kusá-
nok vagy indo-szkíták – talán részben a régi elô-ázsiai
kasszúk utódai –, akik az Araltól délre, délkeletre, egészen
Indiáig terjeszkedtek, megteremtve a szkíta-görög-indiai
vonásokkal kevert gandharai és mathurai mûvészetet (ld.
a jellegzetes „magyar” bajszú Buddhákat), s jelentôs szere-
pük volt a buddhizmus kínai terjesztésében, és uralmuk
alatt alakult ki a szanszkrit nyelv és írás is. Legnagyobb
királyuk Kaniska, kinek címe a szorkh-kotal-i kusán di-
nasztikus kegyhely kínai-görög feliratán: t’ing-li ku-t’u
shan-yü; dioo-kedo-phorda-mszo, azaz: a Nagy és Ha-
talmas, Legyôzhetetlen Mennyei Sarj (Humbach).

Ammianus Marcellinus, 4. századi szír származású ró-
mai katona és történetíró közli, hogy egykor a sztyeppe
összes törzse az alán nevet vette fel, vagyis alán fennható-
ság alá tartozott; ezt megerôsítik a késôi Han-korszak (i.
u. 25-221) évkönyvei, ahol ez a birodalom A-lan-na néven
jelenik meg. Mivel Ammianus – akinek egyáltalán nem
állt érdekében, hogy a barbároknak dicsôséget szerezzen
– leírja, hogy az alánok a 375. évi eseményeket (a heftalita
hunok nagy nyugatra vonulását) megelôzôen is óriási te-
rületet birtokoltak, mely messze Ázsiába, a Gangeszig (!)
ért, ez azt mutatja, hogy az alánok északi és a kusánok
délkeleti párhuzamos birodalmai szoros kapcsolatban vol-
tak egymással, és a kortársak ezeket egyetlen összefüggô
birodalomnak, ill. e népeket valamiképpen azonosnak te-
kintették. Ammianus, aki részt vett a perzsák elleni hadjá-
ratokban és tapasztalatokat szerzett a perzsákkal olykor
szövetséges szkíta népekrol, azt írja az alánokról, hogy ôk
a masszagéták legrégibb törzse, s leírja kinézetüket is: Az
alanusok majdnem mindnyájan nyúlánk termetû, csinos
emberek, meglehetôsen szôke hajjal (Hist.Lib. XXXI. 2,21).
Az alánok az ôsiráni és árya törzsek keveredésébôl alakul-
hattak ki, amelyek a hajdankorban eleinte elutasították a
Zarathustra-vallást, és az Oxuson túlra vonulva a turániak-
hoz hasonlóan megmaradtak a korábbi védikus jellegû,
politeisztikus természeti és ôs-kultuszoknál.

A nyugat-ázsiai chus név, melybôl a keleti kusán (kínai:
kuei-shang) elnevezés keletkezett, Felsô-Örményország-
ban is fölbukkan. Örmény geográfusok a Kura-Araxes ösz-
szefolyásánál, Otene v. Udi tartományban említik Kusdi,
másképp Kus földet, s ugyanerrôl Strabon eképp ír: Supra
Mediam autem Cossaeorum terra est. János pátriárka és a
régész Indzidzian írják, hogy a tartomány lakói, a szevortik
(szabirok) Khústól, Khám fiától származnak (ezeknek az
antik bibliai genealógiáknak volt alapja, bár nem mindig
egyénekre, hanem népekre vonatkoztak, s a Genezis köny-
vében adott leszármazások és történetek Sém nemzetsé-
gének kialakulásáig a babiloni hagyományból merített
egyetemes történetet tükrözik). Az örmények, görögök már
a Kr. e.-i századoktól a keleti Chusok, másképp aethiopok
földjének nevezték az északkelet-perzsiai Baktriát is, ahol
szkíta népek éltek, és megkülönböztették a nyugati Chus
földtôl, Etiópiától. Thuróczinál is Scythia szomszédságában
van: Aethiopiam quae Minor India vocatur (Etiópia, me-
lyet Kis-Indiának mondanak). Kínai forrásokban a massza-



61

géta-kusán törzsszövetség neve jüe-csi (tiao-chi, v. kao-
cs’ö, jelentése: Hold-ág ill. yüe-shi kiejtéssel: Hold-család;
nevüket a mai tadzsikok ôrizték meg Saint-Martin szerint),
és kultúrájuk Távol-Keleten is nagy befolyást gyakorolt a
Kr.e. 3. század folyamán. A jüe-csi népet a kínai források
is – Ammianusszal egybehangzóan – magas termetû, sárga
hajú, gyakran kékszemû embereknek írják le (Baktay). A
kusánok vallása zoroasztriánus karakterû volt (Humbach).

A 3. században ideiglenesen a perzsák kerekednek
felül a Kr.e. 3. század óta Iránban uralkodó szkíta párthu-
sokon (róluk részletesebben késôbb), és a kusán birodalom
is – részben belsô okok miatt – összeomlik. Nemsokára
azonban a heftalita vagy fehér hunok szervezik újjá a nagy
jüe-csi törzsszövetséget a perzsák ellen. Kezdetben kida-
rita (kerderi: egy Aral-menti vidék nevérôl) ill. chionita
(perzsa khion, kínai hiung-nu) néven szerepelnek (valószí-
nû, hogy Tacitusnál és más íróknál az alánok alban [lat.
fehér], ill. kaukázusi országuk, Albania neve, az alánoknak
a fehér hunokkal való kapcsolatára mutat; v.ö. az alánok
jen-c’ai és a heftaliták je-ta kínai neveit). A heftalita hunok
baktriai, transzoxániai, észak-indiai városaikban éltek
(Bachl, Varachsa, Peshavar, Pejkend, Szákala, Afrasiab, Csi-
lek, Balalyk-Tepe stb.), központjuk az Oxustól északra
Tocharisztánban, a keleti dahák földjén volt, s talán itt kell
keresnünk Atila hunjainak ôshazáját is.

A magyar történettudomány nagy kérdése a hunokkal
való leszármazási kapcsolatunk, ami egyben fölveti a ha-
gyomány által említett Evilath nevû ôshaza helyének kér-
dését is. A Kézai-krónika így ír: Ménrót (Nimród, Hunor
és Magor apja), az óriás, ...Eviláth földjére költözött, amely
vidéket az idô tájt Perzsiának neveztek. A Hunor-Magor
testvérpár mondája szoros néprokonságra utal, ami talán

még az elô-ázsiai makronok és a szkíták kapcsolatából
eredt, de lehetséges, hogy a rokonság csak az Atila halála
után valamikor létrejövô meótiszi szövetség megalakulá-
sával szövôdött szorosabbra, vált „politikai” jellegûvé. A
kérdések bonyolultságát az adja, hogy Hunor és Nimród
neve, de különösen a magyar név az észak-mezopotámiai,
dél-kaukázusi térségben maradt fenn (Hunorakerta a Sze-
van-tótól északra, Nimrud város és hegy, Mazaron vár, stb.),
ami erre a vidékre valószínûsíti Evilath országot, melynek
neve lehet a Bibliában szereplô paradicsomi föld, Chavila
eredeti névalakja. Sebestyén László említi, hogy Edessza/
Urfa régi, asszír forrásban fennmaradt neve Eluhath volt,
ami meghatározhatja Evilath, ill. egy másik névalakban,
Eulath ország helyét; Urfa ôsi fellegvárát Nimród trónusá-
nak nevezi a helyi hagyomány. Viszont a Kr. u. 6. század-
ban élt Kosmas Indikopleustes útleírásában Evilath neve
India szomszédságában jön elô: India és Hunnia, vagyis
Evilath. Más keresztény írók is, mint Sevillai Isidorus, Nim-
ródról azt tartják, hogy keletre költözött és Baktriát alapí-
totta, s egy perzsa kézirat Turkról, Jáfet fiáról közli, hogy
ezután Turk végigjárta az egész keletet, majd egy tóhoz
(az Issyk-kul-hoz) érve azon a helyen vett szállást, mintha
ez a Turk valahonnan nyugat felôl érkezett volna keletre
(Kmoskó Mihály). Krausz sámuel Eviláth-tal kapcsolatban
idéz egy középkori Nagy Sándor-regénybôl (Philológiai
Közlöny XX. 1896.): Elment onnan (Togira országából), a
király és Joguli országába ment (Jordia völgye, Kézainál
Regnum Jorianorum), átkelt a vízen hajókon (Káspi tó?)
és eljutott Chavila országába. (A regényben szerepel Cha-
vila ország leírása is, de az tisztán meseszerû.) A kettôsség
úgy tûnik visszatérô eleme a magyar történelemnek (ld.
kende és gyula méltóságok, fehér és fekete ugorok, a Hu-
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nor-Magyar testvérpár, a nyugat- és közép-ázsiai ôshaza,
az egyidejûleg uráli és meótiszi szállásterület).

Az India-utazó Kosmas Baktria vidékén a heftalita hu-
nokkal találkozván, ide helyezte Evilathot, mivel ókori ha-
gyomány (Berossos, káld történetíró mûvei) alapján – akár-
csak Kézai Simon – tudta, hogy Evilath és Nimród neve a
szkíta lovasnépekkel, Jáfet nagy házával fonódott össze.
Kosmas közlése tehát naiv etimológia lehetett, hiszen a
heftaliták neve valószínûleg nem az Eviláth névbôl, hanem
egyik nagykirályuktól eredt, amit egy heftalita pénz görög-
szogd-kínai felirata bizonyít: H’PT’L’ SANO OIONO, azaz
Heftal, a chionok királya, vagyis san-jü-je (v.ö. -sennye, -
zsennye helyneveink; ld. még Czeglédy Károly: Heftaliták,
hunok, avarok, onogurok; az Eviláth névrôl Götz László,
Krausz Sámuel). A nyugati és kaukázusi hunok is heftaliták
voltak, de ôket természetszerûleg nem Heftalról, hanem
saját nagykirályukról, Atiláról nevezték el.

Csodaszarvas-mondánk leányrablása, amikor Hunor
és Magor elrabolja Belar v. Bular feleségeit és az alán feje-
delem leányait, mindenesetre világosan ôrzi az alán és ó-
bolgár törzsek meghódoltatásának emlékét. Kínai források
elmondják, hogy az alánok országa a 4. században került
a hunok uralma alá. A heftaliták 375 körül jelennek meg a
Kaukázusban, majd Atila hunjai megteremtik az innen egé-
szen Nyugat-Európáig terjedô birodalmukat. Közben a ke-
leti heftaliták csaknem helyreállítják a kusánok Indiáig és
Kelet-Turkesztánig kiterjedt óriási birodalmát, és 479-tol
558-ig adófizetôjükké teszik a szászánida perzsa államot.

A magyar név – a benne lévô lágy gy-hang miatt ide-
genek által kimondhatatlanul és torzítottan – már ókori
forrásokban megjelenik a pontusi, dél-kaukázusi régióban:
Herodotos, Xenophon, Strabon, Arrianus, Plinius macron,
macaeron alakban jegyezte föl az utókor számára itt tartóz-
kodásunk kétségtelen nyomait (Plinius: A kolchisziakon
túl…Szakaország alatt laknak a Makronok, az Absar fo-
lyónál), majd Ammianus Marcellinus említi a sapir-okkal,
dahá-kkal egy csoportban, ugyancsak macron alakban,
ugyane vidéken (Jerney János); a makrones népnév makr
tövében rejtôzhet a makar, magyar név, az –on, többes
számban –ones toldalékot gyakran használták a görögök
(pl. Tacitusnál gótok=gotones). Az örmény Khorenei Mó-
zes Arménia földrajza c. munkájában a Kr. u. 5. században
– folytatva az ókori hagyományt – szintén említ makarokat:
Szármáciában (Kaukázustól északra) számos nép lakik,
mégpedig a kazárok, a hunok, a bulchok (óbolgárok), a
basilok (besenyôk), az abkázok, a kud- vagy Guda-ma-
karok és a masszagéták. Lukácsy Kristóf, múlt századi er-
délyi örmény pap szerint, aki a magyarság és a rokon szkíta
népek kaukázusi tartózkodásának forrásadatait példásan
összegyûjtötte, ez a kud- vagy Guda-nevezet a chus név
káldeus alakjából, a chutaeus-ból ered. A gudamaqari ma
is létezô törzs a Kaukázus völgyeiben, az Aragvi fölso folyá-
sánál (a grúz nyelvnek van gudamaqari dialektusa), de
arról nem tudni, hogy a magyaroktól származnának. ( óör-
mény nyelven guda=szedni, újörmény nyelven: mag; grúz
nyelven guda=táska, zsák, maqari=vôfély, ami együtt kö-
rülbelül tarisznyás vôfélyt jelenthet. Nem ismeretes, hogy
e nevet a gudamaqarik adták maguknak, vagy mások ra-
gasztották rájuk esetleg egy menyegzôi szokás alapján).

Egy másik forrásadat szerint – Ephesosi János 582 körül
lejegyzett közlését foglalta egyháztörténetébe Szír Mihály
a 12. században – ezidôtájt (582) három török nép jelent
meg a Kaukázustól északra. Három testvér vezette ôket:
egyikük Bolgari, aki népével az Al-Dunánál telepedett le,
a második Kazari, és a név szerint nem említett harmadik
a Káspi-Don közét vette birtokába. Franz Altheim Die
Geschichte der Hunnen c. ötkötetes mûvében nagyon le-
hetségesnek tartja, hogy a harmadik testvérrel a magyarok
jöhettek Európába (Götz). Ezzel a közléssel nagyjából egy-
bevág az eredetileg arab nyelvû és arabbal, perzsával ke-
vert török-tatár fordításban fennmaradt Derbend-Nameh,
a Derbenti Krónika közlése: Mohammed születése (ca. 570)
elõtt kb. 70 évvel – az idõpont lehet nagyon pontatlan –
Derbent környékén megjelent a mogol-ok, azaz – mivel itt
egyértelmû elírásról lehet szó – mogorok/magyarok külön-
bözo népeinek számtalan raja, melyeknek egy része észak
felé vonult és megalapította Bulgari városát (a Káma mel-
lékén), nagyobb részük pedig északnyugat felé telepedett
le és Madzsar várost alapította a Kuma-folyó mentén (ld.
Fejér György, Lukácsy, Jerney). A Derbenti Krónika leírja
azt is, hogy e mogolok a Tibettel észak felôl határos ország-
ból jöttek (ez a Tarim-medencének, Kelet-Turkesztánnak
felel meg), de ez valószínûleg már egy késôbbi, az altaji
türkökre vagy épp a tatárokra vonatkozó adat, a tatár fordí-
tó hozzátoldása lehet (Jerney).

Felbukkan a magyar név egyik valószínû alakja 527-
528-ban is, amikor a meótiszi Bosporos városa közelében
– vagyis Csodaszarvas-mondánk helyszínén – lakó hunok
királya, Gordas szövetséget köt a bizánci császárral, Kons-
tantinápolyban felveszi a kereszténységet s népénél el
akarja törölni a régi vallást. Népe azonban fellázad, meg-
ölik, és testvére Muager (Moger v. Magyar) lesz a király
(Moravcsik Gyula). Ez az adat igazolja, hogy a magyar nép-
név korábban személynév is lehetett. De személynevek-
ként város- vagy országnevek is megjelenhettek (a Kho-
rezm és Kazária szövetségérol tanúskodó genealógiában
pl. Kazar, Horezm és Fil személynevek és egyben nép-,
ország- és városnevek; a 12. századi perzsa kéziratban:
Jáfet fiai közül csakis Turk és Khazar voltak értelmesek;
Kmoskó).

Ebben az idôszakban, 523-ban keresztelkedik meg Bi-
záncban Kate, lazikai (délnyugat-grúziai) fejedelem, majd
odahaza nagy ünnepségek közepette királlyá koronázzák.
Heraklius bizánci császár ugyancsak Lazika környékén ta-
lálkozik 617-ben vagy 622-ben a türkök (más forrásban
kazárok ill. hunok) fejedelmével, s hogy megnyerje õket
egy perzsa-ellenes szövetségnek, neki ajándékozza koro-
náját, arany étkészleteit, ékszereit, ruháit (Nikephorus és
Theophanes nyomán közli Jerney).

A Meótisztól nyugatra és keletre élô hunok két törzsérôl
tudósítanak a görög írók. A kutrigurok és utrigurok, vagyis
ogur-török bolgárok a hun-magyar csodaszarvas mondá-
hoz nagyon hasonló regét is ôriztek, melyet Prokopius jegy-
zett le (az Uturgur és Kuturgur nevû királyfiaktól származik
a két hasonnevû nép, amelynek vadászai egy szarvast ûzve
találnak új hazát). Az 550-es években a kutrigurok királya,
Zabergan (Zebegény?) a perzsa sah szövetségese volt és a
források heftalitának nevezik (Sebestyén L.). A valószínû-
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leg hun és ogur népösszetételû bolgárok (bolgár=keverék)
hun vezetôrétege Atilától származtatta magát a néhány évti-
zede felfedezett bolgár fejedelmi lajstrom szerint (O.
Pritsak; Dümmerth: Az Árpádok nyomában; Gombócz: A
bolgár-kérdés és a magyar hun-hagyomány). Bizánc és
Perzsia ellentétei néha – váltakozó szövetségben – szembe-
állították egymással e hun népeket: elôbb a kutrigurokat
az utrigurokkal, majd a Kaukázusnál megjelenô avarokat
– ekkor még Bizánc szövetségeseként – e két néppel, ill.
a szabirokkal (Menandrosz). Késôbb az arab veszély ková-
csolja újra eggyé a kaukázusi népeket: 739 táján az arab
forrásokban (Bal’ami, Baladuri, Ibn al-Athir) az Upas ibn
Madar, azaz Magyar fia Opos néven említett fejedelem
vezetésével harcolnak, aki Al-Lakz ura volt (Lazika vagy
örmény Lesgistan = Dagesztán?), s a hatalmas túlerô miatt
a fejedelem a kazár királyhoz menekül (Padányi).

Talán az elômagyarok egy részét láthatjuk azokban az
ugor-okban, akikrôl Menandrosz írja, hogy vezérük a türk
kagán fennhatósága alatt uralkodott 568 táján a Volga és a
Kuma folyók közti vidékeken. Ezek az ugorok figyelmez-
tették a kagántól visszatérô bizánci követséget, hogy a
Cophen/Kubán folyó körüli erdôségekben a perzsák les-
ben állnak, hogy elfogják a követeket. Az ugorok vezére
vizestömlôkkel is ellátta a bizánciakat a hátralévô hosszú
útra. Nem kizárt, hogy ezek az ugorok késôbb fölhúzódtak

a Volga-Káma mellékére, Baskíriába és az ô utódaikkal
találkozott a 13. században Julianus barát.

Az orosz ôskrónika, a Poveszti (korábban Nesztor-kró-
nikának hívták) 1015. évi bejegyzésében az ugrok és a
magerok azonos népként jelennek meg egy ismeretlen
néptôl eredeztetve: a peonok, akik ugroknak neveztetnek,
kik magokat mageroknak mondják (Thallóczy Lajos;
eredeti szövegét közli Hodinka Antal: pionok, a magyarok-
nak nevezettek; Hodinka leírja, hogy ez a közlés a pionok-
ról nincs benne a régi iratokban, tehát nem másolásból
származik, hanem utólagos, 11. századi görög forrásból
vagy hallomásból eredô beszúrása lehetett az ismeretlen
írónak; és mivel a finneket fehnus-oknak, piheniennus-
oknak nevezik a feljegyzések (Sebestyénnél F. Gregorio
Garcia, 1729), a szerzetes minden bizonnyal a chion-t, azaz
hunt írhatta pion-nak; ez az adat a pion magyarokról annyi-
ra egyedül áll, hogy csak tollhibára lehet gondolni; a név-
torzulásokra jellemzô, hogy ugyanez az ószláv krónika a
szkítát pl. skuf-nak nevezi, a bolgárt voloch-nak).

Észak-Örményországban és a Kaukázus vidékén szá-
mos földrajzi és helynév ôrzi a magyarok egykori jelenlétét,
ú.m. Hunorakerta (Hunor városa) Udi tartományban (aho-
vá a magyaroktól késôbb elváló szabir - ma udi nevû -
néprészünk is visszaköltözött), ugyanitt Madscharok völ-
gye, azután Madschar falu és Mazar vár a mai Bajburt köze-
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lében, Mazara a Tigris forrásánál, ill. a híres Madzsar város
a Kaukázustól északra, a Kuma középsô folyásánál
(Bendefy László), vagy Madschar falu Derbent közelében
(Lukácsy, Padányi, Jerney).

Madzsar város romjairól többen is beszámoltak. Hatva-
ni Turkoly Sámuel, aki sokat tett a kaukázusi borok minô-
ségének javításáért, 1725-ben egyik levelében írja: A
Magyarok Királlya pedig Khuma nevû folyóvíz mellett
lakott Scithiában, kinek palotájának hó-falai ma is
fennállnak, és azon városnak vagy falunak nevét most
híjják Grúziáni nyelven Magyarnak. Jakob Reineggs,
osztrák orvos a közeli népek hagyományáról is tudósít
1781-ben: A Tyerek-folyó jobb partján, a keleti Kaukázus
északnyugati kiszögellésén és ennek középhegységén egy
magát ingusnak nevezõ nép lakik, amelynek tagjai azt
állítják, hogy Madzsar városból származnak… Abu
Muselim (tatár kán), hogy minden erejével tartóssá tegye
hódításait és alattvalói boldog nyugalmát, elrendelte, hogy
országlakóinak egy része gyarmatosokként telepedjék le
a meghódított tartományokban… négyezer család vert
ily módon gyökeret Desztikipcsákban, és ezek népesítették
be újból Madzsart. Madzsarban még jó állapotban lévô
épületek és mohamedán mecsetek láthatók, és miként az
a sírkövekbôl és egyéb arab feliratokból kitûnik, ez a
helység immár száznyolcvan éve elhagyatott, lakatlan,
jóllehet környéke egyike a legnagyszerûbbeknek és
legtermékenyebbeknek. 1829-ben Ógyallai Besse János –
francia nyelvû izgalmas útleírása még mindig nincs lefor-
dítva! – Tbilisziben találkozik lezg törzsi vezetõkkel,
akiktõl megtudja: ...törzseik közt tisztán él azoknak a
magyaroknak az emléke, akik egykor a Kaukázus magas
hegyei között éltek. Ismeretes náluk az a hagyomány is,
amely szerint a magyar nép valamikor a gazdája volt
annak az egész területnek, amely a Kaukázus túlsó olda-
lán, a Fekete-tenger és a Kászpi-tenger között terül el.
Egyébként azonban nem hiszik, hogy ôk ugyanebbôl a
népbôl erednének. Más kaukázusi népeknek a magya-
rokkal való rokonsági tudatáról jóval a magyar utazókat
megelozoen, 1804-ben, Iszmail Atazsukin, cserkesz-orosz
ezredes számol be: A Cserkeszföld legfontosabb része:
Nagy-Kabarda. A Tyerek és a Kubány folyó mentén, e
folyók eredetének táján terül el. Néhány hegyi törzs is
ezekhez tartozik, valamint három, saját önálló nyelvvel
rendelkezõ nemzetiség: a karacsájok, a csecsencek, és a
malkárok; ezekbõl szakadtak ki – így tudják – az Euró-
pába vándorolt magyarok. A kaukázusi cserkesz nép törté-
netírója, Sora Nogmov (1794-1844) így ír: …a chvarezmi

uralkodó elôl a Kuma partvidékérol az Ural-hegységbe me-
nekülô madzsarok maradékai részben a Hegyi Dagesz-
tánban telepedtek le, ahol az ‘andi’ népnevet használják,
részben pedig a ‘digorok’ között, akik a mi legközelebbi
rokonaink, a nemesi rendet alkotják. Az andik a Kojszu
folyónál élnek (Tardy, Klaproth). Igen figyelemreméltó,
hogy az orosz ôskrónika – középkori szokás szerint a víz-
özönnél kezdve a történelem elbeszélését –, amikor Noé
fiának, Jáfetnek birtokait sorolja így ír: Kavkaszijszkija gori,
rekse Ugorszki, vagyis Kaukázusi hegyek, a Magyarnak
nevezettek. Jáfet birtokai innen a Dnyeperig húzódnak; ez
a közlés tulajdonképpen magába foglalja Szkítia fekvésé-
nek leírását, ami nem csoda, hiszen mint láttuk, a hagyo-
mányban Jáfet neve a szkíta néppekkel kapcsolódott össze.

Nem kevésbé jelentôs az a tény, hogy egy 16. század
eleji osztrák kéziratos térkép egyenesen a régi Magyaror-
szágnak nevezi Grúziát: az elrajzolt Fekete-tenger és a
Kászpi-tenger között, ‘Tartaria Cumania’ alatt helyezke-
dik el Grúzia, amelyrôl a térkép szerzôje a következôket
írja: ‘GRÚZIA SEU HUNGARIA ANTIQUA’ - tehát: Grúzia
vagyis a hajdani Magyarország (Tardy L.). A térképet Tardy
Lajos meggyôzô kutatásai szerint egy nürnbergi térképész,
Johann Schöner készítette 1515-ös világtérképének vázlata-
ként, s a grúziai Magyarországra vonatkozó közlése – mivel
ô sosem foglalkozott e két országgal – a híres Johannes
Regiomontanustól, Königsbergi Jánostól eredhetett, aki Má-
tyás királyunk udvari tudósa volt, majd Nürnbergben élt,
ahol halála után kéziratait épp Schöner adta ki. A térkép
közlését a régi Magyarországról 1527-ben ávette Robert
Thorne angol kereskedô és geográfus, akinek térképét
Richard Hakluyt 1582-ben jelenttette meg.

Általában a magyarság korai nevének tartják a kutatók
az onogur nevet, melyet on-ogur-ként magyaráznak, ami
török nyelven tíz ogur törzs szövetségét jelentheti, ahogy
pl. Anonymus hetumager-nek, hétmagyarnak nevezi a hon-
foglaló hét törzs szövetségét. De az onogurok, pontosabban
Moravcsik Gyula felfedezése óta onogur-bolgárok, a másik
két ogur török törzzsel, az urogokkal és a sárogurokkal
(tör. fehér ogurok=sármaták, sármagyarok?) együtt csak a
463-as elsõ avar vándorlás során kerültek le Nyugat-Szibéria
területérôl a Volga-Don vidékére, ahonnan az akacir hu-
nokat mozdították ki, és csak ezután kerülhettek kapcso-
latba a Kaukázus-környéki magyarsággal, amely úgy tûnik,
népnevét az ókortól folyamatosan megôrizte. Mai európai
népnevünk, a hungarian, ungarisch, hongroise, ungherese
valószínûleg azon alapszik, hogy a honfoglalás elôtti idôk-
ben volt egy onogur/bolgár-magyar együttélés, és a magyar

Magyar város négy fôúri palotájának romjai 1780-ban, és az egyik rom közelebbrôl. A rajzokat Pallasz készíttette. (Bendefy László könyvébôl)
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vezetôréteg – megtartva pozícióját, hagyományait – rész-
ben át is vette az onogurok nyelvét – amiben lehettek ún.
finnugor nyelvi elemek –, majd az európai krónikások is
ezen a néven említenek bennünket a régebbi írók alapján.
Agathias onogurokat, Theophylactos unnugurokat említ,
a ravennai Anonymus pedig (9. sz.) a pontus-melléki Ono-
goria országról tudósít, ugyanazon a területen, ahov Kon-
stantin császár Lebédiát helyezi: Item juxta mare Pontium
patria, quae dicitur Onogoria (Thury). Fontos megemlíte-
ni, hogy a görögök az oggroi népnevet, melyet általában
ugornak fordítanak, mindig kettôs gammával írják, aminek
az olvasata ongri és csak a szláv krónikákban fordul elô
az ugri névalak. Az onogur név lehet a hun és ogur vagy
a hun és mogur nevek összeolvadása is. Az onogur név
Al-Maszúdinál nukardah.A régi kolchiszi város, Onoguris
(ma: Inguri) neve Agathias szerint (6.sz.) az onogurok itteni
betörésének és vereségének nyomait õrzi (Thury, Morav-
csik), miként a Poti városa fölött a Fekete-tengerbe ömlõ
Enguri vagy Onguri folyó neve is rájuk utal. Számos hely-
név õrzi azonban ugyanezen a területen a magyarok tartós
megtelepülésének emlékét is (Ravennai Guido colchis Ma-
zar-ról, kolchiszi Magyar városról vagy várról ír), ami arra
mutat, hogy esetleg már itt, Kolchiszban létrejöhetett az
onogur-magyar-szabir szövetség. Lehetséges – bár ezt kö-
zelebbrôl is meg kellene vizsgálni, hiszen láttuk, hogy az
onogurok, ogurok észak felôl érkeztek a Kaukázus elôte-
rébe –, hogy a Kolchisz közvetlen szomszédságában fekvô
Egrisszi tartomány – melynek déli, délkeleti határainál fe-
küdt a régi szabirok földje (Speri) és a daháké (Tao) – az
onogurok kaukázusi szállásterülete lehetett (a tartom ny
nevének töve, egri, keletkezhetett az og(u)ri, on(o)g(u)ri,
ugri névalakból; egy Goria nevû vidék is van Kolchiszban).
Sokatmondó párhuzam, hogy a Derbenti Krónika mogor-
jai nagyjából akkor jelennek meg tömegével a Kaukázustól
északra, amikor az Egrisszi-Lazikai királyság összeomlik
a perzsák és bizánciak szorításában (553). Klaproth leírja,
hogy Guriában a mingrél nép, Enguriban és Egrissiben
pedig a szvánok laknak, s mindkét nép a Grúziaiak egyik
ága. Egyébként az az ókori Kolchiszban volt az úgyneve-
zett Scythianos-misztériumok központja, melyekben a régi
atlantiszi bölcsességet ápolták. Ez a központ még a korai
középkorban is fennállt (Rudolf Steiner).

Az onogur név Al-Maszúdinál nukardah. 620-677 kö-
zött, valamely vesztes háború (bizánci v. perzsa szövetség-
ben), a kazárok megjelenése, ill. az arab hódítások hatására
a kaukázusi sárogurok (bizánciaknál szaragurok) jelen-
tés része települt be a Kárpát-medencébe, akiket leleteik
alapján griffes-indásoknak nevez a régészet (László Gyula:
A kettos honfoglalás; a betelepülésrôl Theophanest idézi
Dümmerth: Az Árpádok nyomában; az orosz krónika a
fehér ugorok megjelenésérõl beszél Heraklius, bizánci csá-
szár idején (618), amikor a császár az avarokkal és a per-
zsákkal háborúskodott, és fekete ugoroknak nevezi a Ki-
jevnél megjelenõ honfoglalókat). A fehér ugorok vagy ono-
gur bolgárok 634-ben fellázadtak a pannóniai avarok ellen
(Nikephoros, Lukinich I.).

Az embertanilag, kulturálisan tôlünk nagymértékben
eltérô északi népek – a paleoszibirid-mongolid obi ugorok
(vogul, hanti, zürjén stb.) – tehát vajmi kevéssé lehettek a

korabeli források által egybehangzóan hun-török népnek
nevezett magyarok ôsei, mint ahogy ezt a finnugor irányzat
hirdette feje tetejére állítva egész történelmünket. Gom-
bócz Zoltán akadémikus a század elején már világosan ki-
fejtette, hogy ezek a híresztelések egyértelmûen Moszkvá-
ból eredtek már a 15. század óta. Az orosz cárizmus ugyanis
(egészen Nagy Péterig), hogy igazolja országunk iránti ha-
talmi igényét, a kelet-uráli Jugria (az obi ugorok hazája) és
Magyarország nevét összemosta (jugorszkij, ugorszkij), azt
állítván, hogy mivel a hunok, akiknek rokonai a magyarok,
innen, Jugriából mehettek Európába, ezért a cároknak jo-
guk van Magyarországra, hiszen a magyarok eszerint az ô
alattvalóik. Ennek nyomán állt elô a 18-19. századi elfogult
osztrák „tudományosság” a magyar és a finnugor nyelv- és
néprokonság teóriájával. E túlzások oka azonban a nyilván-
való politikai hátsó szándékon kívül – mely a magyarságot
gyökereiben megfosztván történelmétôl, öntudatlan alatt-
valóvá akarta tenni (ez a birodalmi logika különbözô for-
mákban azóta is kísért tájainkon) – az volt, hogy a Kauká-
zuson átkelô korai magyarsághoz az 5-6. században csat-
lakozott az onogur-bolgár hun-török eredetû nép, amely a
kelet-uráli régióból érkezhetett, és jelentôs, késôbb finn-
ugornak elnevezett nyelvi elemeket hozott magával. Az
onogurok emléke esetleg élhetett az oroszok által a 15.
század végén meghódított Jugria népeiben, az obi ugorok-
ban, akiktôl ez a hagyomány az oroszokhoz került (a Jugria
név is a zürjénbol került az orosz nyelvbe). Még az sem
kizárt, hogy az obi ugorok a hun-török ugoroktól, onogu-
roktól kapták a nevüket.

Az a tény, hogy a középkorban Julianus barát (1235)
talált egy magyar nyelvû – bár Gombócz szerint ekkor már
inkább köztörökül beszélô – néptöredéket a Volga-Káma
vidékén, ez nem jelent többet, mint hogy ezek valahogy
leszakadtak a nyugatra vonuló onoguroktól vagy magya-
roktól, s ottmaradtak, elkeveredtek az ôslakókkal. (Julianus
primitíveknek írja le a baskíriai „magyarokat”, mint Muham-
mad al-Aufi 1228-as anekdota-gyûjteménye a jugrikat, az
obi ugorokat: a Jura nép vad tömeg.) Julianus arra követ-
keztetett, hogy ott, északon volt Magna Hungaria, a ma-
gyar ôshaza, jóllehet ezt soha egyetlen egykorú vagy közel-
korú forrás, nemzeti hagyomány nem állította, sôt, egyértel-
mûen Meótisz taváról volt szó még külhoni szerzôknél is
(Viterbói Gottfrid – 12. század, Vincent de Bauvais – 13.
század eleje). Feltételezhetô, hogy Julianus két társa azért
maradt a Kaukázus környékén, mert ôk az eredeti források
nyomán ott keresték a magyar ôshazát. Julianus lelkes, ám
téves közlését átvette, de nem ellenôrizte a francia Rub-
ruquis, aki valamivel késôbb (1254) követségben járt a tatár
kánnál, majd a 16. században egy Herberstein nevû osztrák
követ hallotta a moszkvai görög ügyvivôtôl, hogy az Uralon
túli Jugria vagy Jögria volt a magyarok ôshazája. A 19. szá-
zad elejétôl az ádáz Schlözer, Rössler, Hunfalvy és társai
költötték tovább ezt az eltorzított hírt a szibériai magyar
ôshazáról, holott a Joria, Juria, Joriania, Jorgania névvel
Grúziát jelölték már az ókorban és a magyar krónikákban
is, értve alatta mindig Szkítia keleti határát (Jerney, Lukácsy,
Thury, Tardy). Így például Johannes Leunclaviusnak (Lö-
wenklau, 1533-1593) a török népek eredetérôl szóló egyik
leírásában is Grúziát kell érteni a Juhria elnevezésen: mi-
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után a juhrik (magyarok) elhagyták hazájukat, Juhriát,
elôször a meótiszi mocsaraknál telepedtek meg (Kubán-
vidék), majd innen Kazária földjére költöztek (Don), elér-
keztek a Fekete-tengerhez, ott is laktak egy ideig (Lebédia,
Etelköz), végül is részben a Dunához vonultak, nevezete-
sen Pannóniába, mely most Magyarország, részben pedig
Ibériába és Arméniába (szabir-magyarok) (Tardy).

A finnugor nyelvi és származási elméletek valóságalap-
járól itt csak annyit: erôsen lehetséges, hogy az északi né-
pek a magyarok vagy korábban a szabir-ogur törzsek köz-
vetítésével jutottak azokhoz a nyelvi elemekhez, melyek
alapján a finnugor nyelvészeti irányzat a származási rokon-
ságot is felállította. Tehát ebben az esetben a közössé vált
nyelvi elemek átadói a magyarsághoz a 6. században csatla-
kozott népek voltak, és nem fordítva. Ami népi kultúránkat
illeti, ez is kilencven százalékban törökös, szkíta, elô- és
közép-ázsiai jellegû és nem finnugor (László Gyula: Ôstör-
ténetünk, Thury József: A magyarok eredete, õshazája és
vándorlásai, Németh Gyula: A baskíriai Jenô és Gyarmat
törzsnevekrôl,Gombócz Zoltán: A magyar ôshaza és a
nemzeti hagyomány). Az arab krónikás, Al-Balhi a 9. szá-
zadi állapotok alapján leírja azt is, hogy kétféle magyar
nép és magyar terület van, egyik északon, a másik délen,
a bizánciak szomszédságában (arab szerzôk néha bas-
dzsird-oknak nevezik a magyarokat, ebbôl az elírásból
keletkezett aztán a baskír-magyar rokonság hipotézise;
Zichy, Gombocz). Ugyanígy két, párhuzamos országa
alakult ki az eredetileg hun óbolgár törzseknek is, egyik
északon, a Volga-Káma találkozásánál, a másik pedig az
Al-Dunánál.

A 10. századi bizánci források általában türknek neve-
zik a magyarokat, amibol – és egyéb közlések alapján –
sokan azt a következtetést vonták le, hogy a magyarság a
kazárok alattvalója volt. Ez azonban pontatlan lehet, mert
a magyar törzsek függetlenségének egyértelmû jele, hogy
a kazár birodalom megalakulásának kezdeteitôl önálló te-
lepüléseik vannak; Lebedi vajda és a khorezmi kazár her-
cegnô házassága is sokkal inkább egy szövetségkötés jelé-
nek tekinthetô. Másik nevünk volt egykor valami okból a
híres szabartoi aszfaloi, azaz rendíthetetlen szabir. Érde-
kes, hogy a gót-római Jordanes (6.sz.) egymás szinoni-
májaként is használja a szabir és hunugur neveket.

Szólnunk kell tehát – és bôvebben, mint ahogy ez ná-
lunk szokásos – a szabirokról, akiket hunoknak nevez szin-
te minden forrás (Prokopios, Jordanes, Theophylaktos Si-
mocatta, Theophanes Byzantius stb.), minden valószínû-
ség szerint azért, mert egy idôben ôk is a hun törzsszövet-
ségbe tartoztak. A szabirok vagy szubareusok elô-ázsiai
ôsnép volt, a Kr. e. 3-2. évezredben állott fenn erôs álla-
muk, Szubartu, a Tigris és Eufrátesz folyók forrásvidékén,
a szumír-babilóni királysággal egyidôben. Ókori görög for-
rásokban nevük szaszpeir, óperzsa feliratokon sapard, or-
száguk Sapardia, szoros összefüggésben Hunae/Hunnia
országgal a Kaukázustól délre (!), Kappadókia, Arménia
és Média szomszédságában, ill. a mazaron, matien, mitanni,
makron néppel (Herodotus, Dareios perszepoliszi felirata;
ld. Jerney Keleti utazása). Az asszírok, majd az áryák nyo-
mására hatti, hurri, szumir törzsekkel együtt, egy részük
északkelet felé, ill. Észak-Örményországba vándorolt. Az

i.u.-i évszázadokban szabeir néven szerepelnek a görö-
göknél. Nincs tehát semmilyen nehézség abban, hogy az
ókori és a középkor eleji szabirokat egy és ugyanazon nép-
nek tartsuk, melynek fô települési góca Észak-Mezopo-
támia, Kelet-Anatólia, a Dél-Kaukázus volt, de telepeik vol-
tak Nyugat-Szibériában (i.u. 463-ig), majd Baskíriában, ill.
néhány törzsüket Közép-Ázsi ban is megtaláljuk. Az észa-
kon lakó szabirokról azért hallgatnak a görögök, mert ez
a terület teljesen kiesett a látókörükbôl, és ami Szkítiában
történt arról legfeljebb legendás képzeteik voltak.

H.W. Haussig kutatásai szerint ugyanis a kínai források
Kr.e. 127 körül Keleten, a nagy jüe-csi nép törzsei között
említenek sabar-okat vagy sabarol törzset, Ammianus Mar-
cellinus pedig arról tudósít, hogy a szabirok a nagy hun
vándorlás (375) elôtt Dagesztánban laktak, s egy részük
innen került északabbra; az elôbbiek, a keleti szabirok még
az ókorban a nyugat-szibériai alföldre települt elô-ázsiai
szabirok lehettek, akiknek egy része a jelzett idôpontban
levonult Közép-Ázsiába, míg az Ammianus és más szerzôk
által említett szabirok dél-kaukáziaiak voltak.

A párthus kor elején Zapaortene-ben, az észak-mezo-
potámiai szabir vidéken, Nisibistol északra épült Dara vagy
Daras vára, a párthus királyok egyik elsô székhelye (Me-
nander, Fragm.11). Kr.u. 527/8-ból adatunk van egy Boarik
nevû dél-kaukáziai szabir királynôrôl, aki a bizánci Justini-
anus császár szövetségese volt a perzsák ellen, s a szabirok
ekkor gyôzik le a Türák és Glón vezette hun hadakat; Mala-
las szerint a szabir királynônek százezer katonája volt (a
szabirok kiváló harcosok voltak és jól értettek hadigépek
készítéséhez), ami azt jelzi, hogy a szabirok ekkor igen
komoly szerepet játszottak a Kaukázusban, ahol régi orszá-
guk neve Speri volt, a mai Törökország (Kelet-Anatólia)
területén. 545-ben I. Chosrau, perzsa sah futamítja meg
ôket, s ekkortól egyesülhetnek a magyarokkal, ill. azokkal
a szabirokkal és ogur törzsekkel, akik 463 után a Volga-
Kaukázus környékén telepedtek le. A dél-kaukázusi szabi-
rok Kr. u. 6. századi török személynevei világosan mutatják
az ural-altáji (turáni) népekkel való ôsi, indoáryák elôtti
néprokonságukat (ld. Függelék Szkíta-türk gutturális hang-
végzôdésû személynevek). A magyarok régi szabartoi asz-
faloi neve, melyet Bíborbanszületett Konstantin császár
örökített meg Bulcsu és Termacsu, vezérkori magyar köve-
tek közlése alapján, a magyaroknak a szabirokkal való szö-
vetségére utal. Az arab krónikás, Ibn Maszúdi (10. sz) vi-
szont közli, hogy a kazárokat csak a perzsák nevezik így –
ill. a perzsa elnevezést vették át más népek –, török nevük
szabir, s a kazárok ugyanúgy a mai Dagesztán (Kelet-Kau-
kázia) területérôl tették át székhelyüket Itilbe, a Volga-tor-
kolathoz, ahogy a szabirok egy része is Dagesztánból költö-
zött északra Ammianus szerint. Mind a két népnév, a perzsa
kazár és a török szabir egyaránt bolyongót, útról letérôt
jelent (Németh Gyula). Az arab krónikások azt is leírják,
hogy a kazárok nyelve nem hasonlít sem a törökhöz, sem
a perzsához, hanem az óbolgárhoz (Sebestyén L.).

A szabirok nemzetisége c. tanulmányában S. Patkanov
orosz régész a szabirok nyugat-szibériai tartózkodásának
tárgyi és nyelvi emlékeit taglalva személyes benyomások
alapján elmondja, hogy a tobolszki (alsó-irtis vidéki) járás
obi-ugorjai a fejlettebbnek, magasabbrendûnek tartott és
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ôseikként tisztelt egykori szabir nép hagyatékának tartják
a környék igen sajátos, lépcsôs piramis alakú földvárait,
melyekben a fazekasság, fémmûvesség nyomait is megta-
lálták abból az idôbôl, amikor e tevékenységeket a környék
népei még nem ismerhették. Megjegyzendô, hogy e népek
az Uralon keresztül, Kelet-Oroszországból vándoroltak az
Ob és Irtis vidékére, s ez a vándorlás csak a 12. században
fejezôdött be (Gombócz Zoltán), és még a 19. században
is kôkorszaki fokon éltek. E népek számos hôsi éneket,
mondát megôriztek a szabirokról, akiknek nevét az Uraltól
nyugatra is több folyó, tó, falu viseli (Sabarova, Saburova,
Savarskaja stb.), s akik Szibir, tatár kormányzóság s innen
Szibéria névadói is voltak egyben (Szuvar nevû városuk
Baskíriában volt). Patkanov cáfolja, hogy a szabirok szlávok
lettek volna, s az obi ugorokat és a magyarokat tartja leszár-
mazottaiknak. Nagyon valószínû, hogy a hun-magyar sza-
birok – tekintettel az Ural ércbányáinak közelségére és a
tajga gazdag állatvilágára – részben ezeken az északi vidé-
keken építették ki nemesfém és prémbeszerzô bázisaikat,
gyarmatvárosaikat (a gót-bizánci Jordanes számol be arról,
hogy a hunugur-szabirok a fekete-tengeri városokban ad-
ják el prémjeiket és szláv foglyaikat), s nagyrészt általuk
kerültek északra az iráni ezüstök (ún. lomovátovói mûvelt-
ség). A 463. évi avar támadásnak is nyilvánvalóan az lehe-
tett az oka, hogy a szabirok ismertek voltak gazdagságuk-
ról, melyet az Uralban lévô nemesfémbányáiknak köszön-
hettek. Priscos legendás híradása, melyet Hérodotosztól
vett át, mely szerint az avarokat griffmadarak kényszerítet-
ték arra, hogy hazájukat elhagyják, utalás lehet az arannyal
való összefüggésre, hiszen a griffek az ókor felfogásában
az arany mítikus ôrzôi voltak.

Konstantin császár, aki egyébként leszármazottja volt
az örmény-párthus Arszakida uralkodók Bizáncban lete-
lepedett fôágának (Lukácsy), közli, hogy a szabirok egy
része a besenyô támadás után, – amely, Thury meggyôzô
kutatásai szerint 835 elôtt (korábbi idôpontról ld. Czeglédy:
IV-VIII. századi népmozgások) elôször a baskíriai szabi-
rokat érhette, ami után a magyarok Lebédia keleti részeit
feladva Atelkuzube költöztek – a magyaroktól elvált és
kelet felé, Persia bizonyos részébe költözött, s hogy a pan-
nóniai turkok (magyarok) élénk kapcsolatot tartanak fenn
e keleten maradt rokonaikkal. Thury József már a múlt
században kimutatta, hogy ezek a szabirok (örményül: szia-
vartik, v. szevortik) Tbiliszitôl keletre és a Gokcsa-tótól
északra, Udi tartományban laktak, s beszámol arról, hogy
amikor 854-ben az arabok elfoglalták Udit, a keresztény
szabirok fônöke, Stephanos Kon, vagy Kun, másokkal
együtt mártírhalált halt, mert nem tagadta meg hitét a kalifa
parancsára. Azerbajdzsánban ma is van Sabir és Sabirabad
város. Magyarországon talán Zalaszabar, Székelyszabar,
Zabar, Sobor, a burgenlandi Szabar, vagy az erdélyi Szóvár-
hegy, Szóváros, Szövérd, Szováta helyneveink ôrzik kárpát-
medencei letelepedésük emlékét, Anonymusnál pedig Zu-
árd/Szovárd vezér története szól a magyaroktól való elválá-
sukról, arról, hogy az a nép, melyet most Csaba-magyarjá-
nak (Sobamogeru = szabar-magyar) mondanak, Zuárd
vezér halála után Görögországban maradt; Görögorszá-
gon itt a délnyugat-kaukázusi bizánci területek értendôk.
Eszerint a székelyek volnának a szabirok kárpát-medencei

maradékai, hiszen ôk ôrizték meg a Csaba-mondát is. Zu-
árddal együtt harcol Kadosa v. Kadisa vezér, akinek nevé-
ben viszont a kaukázusi katisk v. kadics hunokkal való
kapcsolat emléke maradhatott fenn; a kadics hunok hefta-
liták voltak (Czeglédy id. mû). Szabirok voltak az Eufrátesz
felsô folyásánál lakó szabeusok, akik még a 9. században
is ôrizték asztrális mitológián alapuló pogány hagyomá-
nyaikat, s kiknek legnevesebb képviselôje a tudós Thabit
ben Qurrah al-Harrani volt (836-901) (Young). Al-Hamada-
ninál a szabirok neve as-sawardiyah. Györffy György eze-
ket a szabir vagy szavárd-magyarokat látja azokban a ke-
resztény zsiai magyarokban (Ungari Asiatici), akikrôl utol-
jára XXII. János pápa 1329. okt. 23-án kelt bullája tudósít,
mikor Jeretány vagy Jeretomir nevû fejedelmük kérésére
a pápa püspököt küld hozzájuk. E magyarok a levél tanú-
sága szerint a malchaiták (malkárok v. balkárok, az adüge-
cserkesz nép egyik törzse) és alánok szomszédságában
laktak, Tiflisztôl keletre (Jerney, Bendefy, Tardy).

A honfoglalás elôtt Kijevnél csatlakozott népes kabar
törzsek is jelentôs keleti mûvészeti-szemléleti elemeket
hozhattak magukkal. A szabirok kiválása után a magyar-
ságnak szükségük volt a kabarok hadi erejére, aminek híre
volt a térségben. Vezéreik voltak Anonymus szerint: Ed,
Edemen, Bors nembeli Bünger, Örsur nembeli Ousad,
Oluptolma nembeli Ketel, Ond nembeli Ete és Vajta; a 13.
században virágzott kabar nemzetségek: Aba, Miskócz,
Örsur, Katapan és Baracska. A kabarok neve a chvar, cho-
var szóból ered, ami azt jelenti: khorezmi, régiesen: cho-
varezmi. A chvar alán kiejtése chval volt, innen adódik,
hogy Menander choalitáknak nevezi a khorezmieket, s
innen jön, hogy a kabarok késobb káliz néven szerepelnek
Magyarországon. Anonymus cumani-nak, más krónikák
cuni-nak nevezik ôket, ami csak a hun névvel lehet azonos,
hiszen a kunok köztudottan csak a 13. sz. közepén teleped-
nek le Magyarországon. Így a kabarok egyértelmûen kho-
rezmi szkíta-ôsirániaknak tekintendôk.

A khorezmiek a kazár kagán testôrezredét alkották,
majd uralomra kerültek Kazáriában azt követôen, hogy a
moszlimok 712-ben végleg elfoglalták Khorezmet, s barbár
módon pusztítani kezdték ôsi kultúráját, könyveit, irtani
tudósait, papjait. Ebben a folyamatban szerepe volt a kho-
rezmiek belsô viszályainak is, mert maga a trónjáról koráb-
ban letétetett uralkodó hívta segítségül saját népe ellen az
arabokat. A kazár birodalom és Khorezm között ennek
ellenére évtizedeken át fennmaradt a kapcsolat, de még a
10. században is kereskedett egymással Khorezm és Kelet-
Európa (Al Makdíszi, Tolsztov). 751-ben Sausafar, khorezmi
király pénzein már az áldott kazár király úr felirat szerepel,
s egy 8. századi püspökségi jegyzék a kazár keresztény
egyház harmadik püspökségeként említi a khualész-t. 764-
ben kazár csapatok foglalják el az araboktól Tbiliszit, élü-
kön Asz tarchan, khorezmi hadvezér áll.

Joannész Kinnamosz közlése alapján, hogy ezek (a ká-
lizok) egy felekezeten vannak a perzsákkal, ill. hogy ezek
a mózesi törvényeket követik, melyeket azonban már nem
egészen értenek meg, a kabarok vallása ekkor egy zoroaszt-
riánus elemekkel kevert, szinkretisztikus júdaizmus lehe-
tett, melyben már mintegy a kereszténység megelôlegezé-
sét láthatjuk, míg a kabarok másik része mohamedán (bö-
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szörmény) lett. Kézai krónikája közli, hogy Atila Csaba
nevû fiának leszármazottai, Ed és Edemen chorezmi anyá-
tól születtek, és a honfoglaláskor egész rokonságukkal
beköltöztek Pannóniába. Az Aba-nemzetség genealógiai
hagyománya megôrizte ezt a leszármazást. A Csaba név
ilymódon összemosódik a khorezmi csatlakozókkal is
(chaba, kaba, kabar). s talán a szabir-kabar (szabir-hun)
dinasztikus kapcsolatokra utal, de valószínûbb, hogy a
Csaba-monda a magyarsággal szoros kapcsolatban álló
két népnek a korábbi hazába való visszavándorlását –
illetve majdani visszatérését – egy történetté gyúrta, vagyis
elôbb a hunokét, akik Khorezm vagy a Kaukázus vidékére
tértek vissza, s egyik fejedelmük a Kazár Birodalomban
élô khorezmi arisztokráciából vett magának feleséget, (az
örmény Chalchanti Mózes a 7. században beszámol egy
dinasztikus házasságról a dagesztáni hun fejedelem és a
kazár kagán családja között), aztán pedig a szabirokét,
akik ugyancsak a Kaukázus vidékére tértek vissza. A pan-
nóniai magyarok és a szabirok közti sûrû követjárások
mindenesetre táplálhatták a fejlett harcászatukról híres sza-
birok majdani visszatérésének reményét a magyarokban,
s az, hogy a székely Csaba-monda egy jövôbeni visszaté-
résrôl szól, inkább illik a szabirokra, mint a már csatlako-
zott kabar-hunokra. A khorezmi uralkodó-osztályt a lázadó
kazárok 760-780 körül ûzik el a Kazár Birodalomból –
kaukázusi maradékaik a kabardok –, és a 9. század má-
sodik felében csatlakoztak a kijevi-etelközi magyarokhoz.
Késôbb ôk állították ki az elôhadak egy részét és határôr-
zés volt a feladatuk, de kálizok kezelték a királyi bevéte-
leket és foglalkoztak pénzveréssel, pénzváltással, kereske-
delemmel is. Györffy György valószínûnek tartja, hogy a
fejlett ötvösséget ôk gyakorolták a középkori Magyarorszá-
gon (A magyarság keleti elemei, A kabar kérdés).

Tolsztov kutatáásai mind régészetileg, mind nyelvé-
szetileg kimutatták az elôázsiai mitanni törzsek khorezmi
emlékeit: pl. Sauska mitanni istennô (a babilóni Istar hurri-
hatti megfelelôje) nevének töve szerepel Saus és Sausafar,
khorezmi királyok nevében, a -ska toldalék pedig gyakran
elôfordul kusán királyok, mint Kaniska, Huviska, s dinasz-
tiájuk: Turuska nevében. A kabar Baracska nemzetség
eszerint kusán lehetett, s ez a sajátos szóvégzôdés – leszá-
mítva az egyértelmûen becézô, kicsinyítô képzôs neveket
– igen gyakori a Kárpát-medence helyneveiben is, kü-
lönösen a keleti országrészben, ahol több kabar törzs élt
(Aba, Miskócz, Örsur): pl. Derecske, Döröcske, Tereske,
Micske, Bicske, Bocska, Zalacska, Pölöske, Radoska, Ra-
poska, Vajszka; összesen 68 település, Erdély, Délvidék,
Felvidék, Burgenlanddal együtt). Ugyancsak Szabolcs-
Szatmárban vannak Szerencs és Takta- összetételû hely-
nevek, melyek megfelelôje szintén megtalálható Irán, Af-
ganisztán határán Zerendzs, ill. a khorezmi Tachtakupyr
város nevében, s Taktabáj van itt is, ott is – nem véletlenül.
Több honfoglaláskori ötvösleletünk is a kelet-magyaror-
szági kabar szállásterületeken került elô (Rakamaz, Be-
regszász, Szolyva, Tiszabezdéd, Tarcal, Eperjeske).

Bíborbanszületett Konstantin császár feljegyezte, hogy
a kabarok a kazárok nyelvére is megtanították ezeket a
türköket (magyarokat) és mostanáig használják ezt a nyel-
vet, de tudják a türkök másik nyelvét is. Al-Bírúní közli,

hogy a khorezmiek nyelve a bessenyô és alán nyelvek ke-
veréke, vagyis a türk és óiráni nyelveké – innen kerülhet-
tek nyelvünkbe az iráni jövevényszavak –, míg az ómagyar
nyelv még ôrizhette elôázsiai szumir ill. türk örökségét; en-
nek megfelel a császári író szóhasználata, amelyben csak
dialektósz, tehát nyelvjárás, és nem külön nyelv, glotta átvé-
telérôl beszél (Jerney).

Visszatérve a népvándorláskorra, Kr. u. 558 körül a ke-
leti heftalitákat legyôzik az Altai-hegység vidékérôl elôtörô
turkok, akiket régen – mondja a bizánci Menandrosz – sza-
káknak neveztek (ld. a masszagéta törzsszövetség szakáit,
akiknek egy része az ókortól az északkelet-örményországi
Szakasszene tartományban is élt), és benyomulnak az Irán-
tól északkeletre fekvô heftalita területekre. Innen vándorol-
nak elôlük nyugatra az avarok vagy varkhoniták, akik 558-
ban jelennek meg a Kaukázusban, ahol is Sarosius (Sáros –
törökül: fehér) nevû alán fejedelmet kérik, szerezze meg
nekik a bizánciak szövetségét. Menandrosz azt is leírja, hogy
az avarok nehezen hagyták ott Szkítiát, mert nagyon fogva
tartotta ôket az utána való vágyakozás, ami arra mutat,
hogy a Kaukázusban is maradhatott egy avar néprész mag-
nak, miként ez a szkíta népeknél szokásban volt. A turk
kagán elôadásában Menander közli, hogy az avarok egy
része turk fennhatóság alatt maradt. Theophylaktos leírja –
bár lehetséges, hogy tudósításában összemosódik az avar
vándorlás két idôpontja, a 460 körüli, melyrôl Priskos és a
kínai források is megemlékeznek, és az 558-as kaukázusi
–, hogy az avarok nagy része a taugastoknál települt le
(nézetem szerint a daháknál/dákoknál vagy tochároknál,
akiknek régi északnyugat-örményországi lakóhelye: Tao,
keleti országuk pedig Tocharisztán volt, a mai Afganisztán-
tól északkeletre), egy másik részük pedig ezek szomszédai-
nál, a mukritoknál (Khorenei makar-jai vagy az ujguroknál
élt mekrit nép, melyet Thury említ egy kínai forrás nyomán?;
érdekes, hogy a kaukázusi taocha-k, vagy dahák nyugati
szomszédai a Speri és Ibéria tartományban élt szabirok,
saperi-k voltak; Lukácsy), és csak egy harmadik részükkel,
akiket ô az Itil/Volga menti ugorokkal azonosít (ma-
gyar=avar?), s szerinte nem is voltak igazi, hanem csak ál-
avarok, jöttek Európába a var és chunn törzsek, s innen
eredne Theophylaktos szerint a varkhonita elnevezés. Min-
denesetre elég nagyszámú avar néprésszel kell számolni,
akik 558-ban nem jöttek Európába, hanem a Kaukázus
környékén maradtak.

Az avaroknak az ókori szkítákkal való etnikai-nyelvi
kontinuitását jól szemlélteti, hogy Herodotosnál (Kr. e. 6.
sz.) a szkíták õsapjának neve Targitaos (a görögös -aos
végzôdést akár el is lehet hagyni), s az egyik pannóniai
avar követ neve ezer év múltán ugyancsak Targit. Hérodo-
tosznál bukkan fel az avar név elôször, egy Abaris nevû
hyperboreus jós és varázsló mondájában, aki nyilával be-
járta az egész földet (Moravcsik Gyula: Az onogurok törté-
netéhez és Abaris, Priester von Apollon). Egy érzelmes epi-
zód az avar etnikum küllemérôl, amely eszerint sem lehe-
tett mongoloid, zsuan-zsuan, hogy amikor az avarok Friault
ostromolták, a várost védô longobárd vezér felesége, Ro-
muilda a falakról meglátván a legszebb férfikorában lévô
avar kagánt, beleszeretett és megüzente neki, hogy ha fe-
leségül veszi, átadja neki az egész várost; a történethez
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hozzátartozik, hogy a frigy létrejött, de maga az avar kagán
kegyetlenül megbüntette az áruló asszonyt (Márki Sándor:
Paulus Diaconus). Az orosz krónika így emlékezik az ava-
rokról: Az oborok… magas termetûek és kevély lelkûek
voltak (utóbbi értesülés onnan eredhet, hogy a latin króni-
kások az avarok nevét összekapcsolták az avariti-val, a
fösvénységgel).

Mint a késõbbi mohamedán szerzôk leírják, a kaukázu-
si alán-masszagéta-hun vidékek uralkodója volt egyedül
jogosult arra, hogy – a perzsa sahhoz hasonlóan – arany
trónt készíttessen maágnak. A párthus Arszakidáknál is
nagy jelentõsége volt az arany trónusnak, s örmény forrá-
sokból tudjuk (Faustus Byzantinus), hogy a kaukázusi
masszagétáknál uralkodott az Arszakidák egyik ága. Már-
most, Ibn al-Atir 738-ban feljegyzi, hogy az arany trón Hun-
zah-ban van (a mai kaukázusi avarok fôvárosa is!), és –
Ibn Rusztehhel valamint Gardizivel egybehangzóan – közli
az uralkodó nevét: Awar-nak hívták. (Czeglédy: Kauká-
zusi hunok, kaukázusi avarok). Ez az adat arra utal, hogy
az avarok, párhuzamosan pannóniai uralmukkal – 57 éven
át évi nyolcvanezer arany solidust hajtottak be adó fejében
a szószegõ, intrikus Bizánctól (a fõellenségnek számító
perzsák csupán 500, a kaukázusi alánok és szabirok pedig
200-200 aranyat kaptak évente) –, Kaukáziában is komoly
tényezõk maradtak. Számos forrás jelzi itteni jelenlétüket
Obareni, Ibareni, Abarani, Obordeni néven (Lukácsy).
Lukácsy szerint az avarok a névadói a dél-kaukázusi Iberia
tartománynak (örményül Vrasztan, vagyis Avarisztán), a-
honnan – a Kura-folyó menti Mckheta, Breti, Potoleti, Zarz-
ma településekrôl – több fontos motívum-párhuzamunk
származik. E vidékkel azonos az a régió, amelyet szabir
kezesek, kiket a bizánciak 576-ban kértek, hogy népük
ne álljon át a perzsákhoz, Abir-nak (Sbir, Speri?), saját or-
száguknak neveztek (Menandrosz, Fragm.42.). Ugyanitt
arról is olvashatunk, hogy szabirok és alánok települtek
át a Kura-folyótól északra, bizánci fennhatóság alá.

Mivel az avarokban bizonyosan a keleti heftaliták tör-
zseinek egy részét láthatjuk viszont (kb. 20 ezres seregük
volt a turkok követe szerint), s az örmények saját párthus
uralkodóházukat, mely közel ötszáz (!) éven át adott kirá-
lyokat Örményországnak, hun eredetûnek vallják, az iráni
Parthia tartományt pedig régrôl Abarországnak nevezik
(Mar-Ibas Katina, Elysaeus, Pharbi Lázár), ezért komoly
súllyal esik latba az avarok és párthusok azonosságának
lehetôsége, amit önmagában már fennmaradt neveik (apar,
abar, aparn, parn) is mutatnak (a párthus névalak a római-
aktól származik, és Parthava, iráni tartomány nevébôl
ered, ahol a párthusok éltek). A Kr. e. 6. századi óperzsa
behisztuni felirat a párthusokkal szoros összefüggésben a
varkana, azaz hirkániai nevet említi, mint ahogy ezer évvel
késobb Menander tudósításában a türk kagán varkhoniták-
nak nevezi az avarokat (ld. -várkony helyneveink); úgy
tûnik, hogy ez a varkonita elnevezés nem törzs-, hanem
országnévbôl keletkezett, csakúgy, mint a choalita/kho-
rezmi; az örmények is Verkanának nevezték Hyrcániát;
nem kizárt az sem, hogy a varkonita név a transzoxániai
Fergana görögös torzítása. Kézainál is szerepel Hyrcania
neve, mikor a magyarok korábbi hazájáról beszél és lehet-
séges, hogy a kaukázusi avarok országát értette alatta; Ké-

zai ugyanis két folyót említ kelet felé: egyik az Etul (Etil,
Volga) a másik pedig a Togora (Képes Krón.: Thogata),
amely átszeli Hyrcániát és az északi tengerbe ömlik. Klap-
roth beszámol ugyanis arról, hogy egy megfejthetetlen nevû
nép, a Bourtunnoeh-k (bartunni–varkuni?) a Takhara nevû
folyónál lakik (a Kojszu mellékfolyója), a kaukázusi avarok/
lezgek földjén; igaz, csak a Kojszu ömlik az északi tengerbe
(Kézai a Káspit is nevezhette így, amit az ókorban az északi
óceán öblének tekintettek – Paulus Osorius: More Caspium
sub Aquilonis). A párthus-avarok egy része a Párthus Biro-
dalom bukása után (Kr. u. 226) húzódhatott vissza a Kelet-
Káspi régióba, onnan a Dél-Uralhoz hatolt fel (463), majd
a szaka-türk hódítás hatására a Kaukázusba, s késôbb a
Kárpát-medencébe, ahol a nyugati országrészben jelentôs
csoportjaik a magyar honfoglalást is megérték.

Meg kell említeni még e szkíta népek sokat vitatott
vándorlási útvonalának kérdését. Két fô útvonal volt, ame-
lyen Ázsia lovasai Európába érkezhettek: egy déli út, amely
a Káspi-tenger déli mellékén haladt a Dél-Kaukázuson át
Khorezm és Baktria felôl, és egy északi út, amely a Káspitól
északra, majd a Fekete-tenger mellékén vitt; ezek egyben
karavánutak is voltak. A két fô utat egy észak-déli út kötötte
össze, Derbenden és Grúzián keresztül (Káspi- és Alán-
kapuk), de a szkíták Szvániánál is átkeltek a Kaukázuson.
Bár a Káspitól északra fekvô vidékek mocsarassága nem
kedvezett a nagyobb népvándorlásoknak, mégis ide kell
helyeznünk a 375. évtôl lezajló nagy hun vándorlás útvo-
nalát, mivel a perzsák ekkor még bizonyára ellenôrzésük
alatt tartották a Dél-Káspi régiót, és a Káspi-tengertôl észak-
ra zajlott le a 463. évi, tehát voltaképpen a keleti chioniták
vagy hefthaliták terjeszkedéséhez tartozó avar támadás,
melynek során a korábbi délnyugat-szibériai lakóhelyükrôl
elûzött népek, a Priscos által említett sorrendben: szabirok,
onogurok, urogok (ugorok v. ogurok), a szaragurok (fehér
ogurok), és az akacir hunok délebbre vonultak. Az alánok
1-2. századi betörései a párthus Örményországba és Kol-
chiszba szintén a Kaukázuson át észak felôl zajlottak le.

Bár a fent elsorolt szkíta népek közül a kazár, szabir
nép is jelentôs szerepet játszott a Kaukázusban – az elôma-
gyaroktól elváló szabirok 9. századi visszaköltözése oka
lehetett a szkíta közép-ázsiai palmettamotívumok friss meg-
jelenésének a száz évvel késôbb remekmûvekkel jelent-
kezô grúziai keresztény ikon-mûvészetben –, mégis az a
mûveltség, amely huzamos ideig, a késô ókortól a kora-
középkorig dominanciát gyakorolt itt, s amely a szkíta ha-
gyományt ötvözve az indiai, perzsa, hellenisztikus, ill. ké-
sôbb a keresztény eszmei és formai elemekkel, hogy meg
tudott maradni eredetien szkítának, sôt erôteljesen vissza-
hatott a perzsa és bizánci kultúrára: ez egykori rokon né-
pünk, az ôsi, transzoxániai hun területrôl származó (késôbb
Hyrkánia szomszédságában letelepedô) ókori daha-aparn
eredetû párthus-avarok mûveltsége volt (ezért is hihetô
Theophylaktos tudósítása a taugastokhoz, dahákhoz tele-
pülô avarokról; ld. még: Strabon). A párthusok magukat a
khorezmi Szijávusida uralkodóházból származtatták, ami-
nek azonban inkább csak egy dinasztikus házasság lehetett
az alapja (Tolsztov).

Szinte azonos módon hagyományozott népnevükön
kívül a párthusok és avarok azonosságát bizonyítják azok
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a forrásadatok is, amelyek leírják teljesen azonos életmód-
jukat, szokásaikat békében és háborúban, errôl az azonos-
ságról vallanak a régészek által feltárt kerek városaik (Hat-
ra, Labbana/Assur, Ktésiphon, Nisa stb.) ill. rhing-jeik (avar-
gyûrûk), kupolás, boltíves, monumentális palota- és temp-
lomépítészetük, mûvészeti stílusuk, mely erôsen meghatá-
rozta az utánuk uralkodó szászánida perzsák mûvészetét
is. A korai szászánida idôk valamennyi karakterisztikus
vonása megtalálható már a késô-párthus korban - csupán
azzal a különbséggel, hogy ez a mûvészeti stílus a P rthus
Birodalomban nem az egyedüli stílus volt” – írja W.G. Lu-
konin: Iran c. mûvében. Altheim pedig leszögezi: A pár-
thus mûvészet állatstílusa meglepôen hasonlít a késôbbi
avar stílushoz (Götz).

A keletinek (perzsának, szírnek) mondott, de valójában
jellegzetesen közép-ázsiai szkíta-türk hatás is akkor jelenik
meg a bizánci mûvészetben, amikor az örmény-párthus
eredetû makedón dinasztia császárai uralkodnak Bizánc-
ban (Bölcs Leó, Bíborbanszületett Konstantin stb.). Ez a
jelenség, melyet a mûvészettörténet még nem volt képes
megállapítani – a jöhet-e a barbároktól valami jó? közhe-
lyes nyugati elôítéletétôl fogvatartva (pl. Brentjes egy ere-
deti közép-ázsiai szaka-türk ezüstkannán is szír-bizánci ha-
tást vél felfedezni) –, nyilvánvalóan kaukázusi szkíta mes-
terek konstantinápolyi mûködésével függ össze (ahogy né-
zetem szerint a magyar Szent Korona keletkezése is, mely
a bizánci koronákkal és a 10. századi velencei Pala d’Oro-
val mutatja a legszorosabb stílusrokonságot; a Korona kau-
kázusi eredete ellen szól az a tény, hogy ott nincs példa
latin-görög kétnyelvûségre a keresztény mûvészetben), de
számolni kell az ugyanekkor létrejövõ – bár ekkor még

nem túl hosszú életû – bizánci-magyar szövetség következ-
tében elindult kultúrcsere hatásával is. A hun haj-, ékszer-
és ruhaviselet, valamint szokások már Atila idejében hódí-
tottak a görögök között, és a 8. században már jelentkezõ
bizánci rekeszzománc (émail cloisonné) abból a gránátos
rekeszzománc-technikából eredt, melyet a dél-szibériai
kincseken látni, s ide a hunok elôretörésével juthatott Kö-
zép-Ázsiából (Jerney, gr. Zichy). Ne feledjük, hogy a Kelet
kultúrája, ahonnan a magyarság érkezett, azidôtájt torony-
magasan állt a korabeli nyugati kultúra fölött, és még sokáig
Keletrôl érkeztek a szellemi-anyagi kultúrjavak Nyugatra.

A Nagy Sándor utáni Szeleukidákat leverô párthus Ar-
szak-ház birodalma Kr. e. 250-tôl állott fenn Kr.u. 226-ig,
örmény águk Kr. e. 150-tôl Kr. u. 428-ig, és az archaikusból,
a népiesbôl közvetlenül kifejlôdô, nagyvonalú absztrak-
ciókig is eljutó párthus-avar ízlés, kultúra erôsen rányomta
bélyegét az egész transzkaukáziai régióra a bizánci és per-
zsa fennhatóság alatt és azután. Persarméniában 571-ben
még a bahl-i párthus Surena/Szörény nemzetség egyik tagja
volt a kormányzó, akinek elôdje Kr. e. 53-ban a carrhae-i
(harrani) csatában szaka nehézlovasságának élén megsem-
misítette a rómaiakat. Természetesen a párthusoknak is
voltak harcaik azokkal a szkíta népekkel, akik közül kivál-
tak, a szakákkal, alánokkal, miként a kereszténnyé lett ma-
gyaroknak is a tatárokkal vagy a kunokkal, amit tulajdon-
képpen az árulásért járó büntetésnek lehet tekinteni e né-
pek szigorú törzsi-hadi erkölcse szerint. A párthusok öntö-
zõrendszereket, utakat, városokat építettek, kifejlesztették
a stukkótechnikát, valamint az íván nevû építészeti megol-
dást, amely égetett téglákból gipszhabarcs felhasználásával
emelt dongaboltozatos, háromfalú csarnok volt (s melyet
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azután elôszeretettel alkalmaztak a perzsák, majd az iszlám
építômesterek), bevezették a frontalitást a síkábrázolásban
(amit késôbb szír közvetítéssel Bizánc és Európa vett át),
ok kezdeményezték a Kínával és Indiával való kereskedést,
melynek során megindult a Nagy Selyemút karavánforgal-
ma Kelet és Nyugat között, és a hagyomány szerint Vologe-
zész királyuk rendelte el a zoroasztriánus vallás szent köny-
vének, az Avesztának a leírását, összeállítását is. Sajnos a
régészet még viszonylag kevés párthus emléket tárt föl,
talán épp a perzsák túlzott elõtérbe helyezése miatt.

Jelentôs tény, hogy a kereszténység – elôször monofi-
zita ága, melynek képviselôi egyébként Dionysios Areo-
pagita különös mélységû írásaival érveltek igazuk mellett
az 533-as konstantinápolyi zsinaton – a párthus királyok
alatt terjedt el a 4. századi Örményországban, s az alán és
hun keresztények is sokáig még az örmény monofizita egy-
házhoz tartoztak (ld. Adatok a hun kereszténység történeté-
hez, Függelék I.). A keresztény térítést Örményországban
a párthus Arszakidákkal rokonságban álló Világosító Szt.
Gergely, más néven Párthus Gergely (Krikor Bartev) kezdte
meg a 3. század végén, s a 390 és 439 közötti években
Örményország fôpapja ugyancsak párthus volt, Szahak v.
Zohak, akinek idejében Szt. Mesrob megalkotja az örmény
ábécét, s az örmény irodalom virágkorát éli. Ahogyan az
írás, úgy a mûvészet is a párthus Örményországból került
Grúziába, s a kaukázusi vallási ikon-kultusz kialakulására
– Bizáncot megelôzôen – hatással lehetett a késô párthus
kor hasonló megnyilvánulása, amikor a szentképek minden
háznál a legdrágább kincsek voltak (G.Rawlinson).

Grúziában is párthusok uralkodtak a Nemrodida vagy
II. Pharnabazida dinasztiától kezdôdôen kb. Kr. e. 170-tol
Kr. u. 580-ig, és a grúziai szentek életrajza még 540 körül
is nosztalgikusan Arszak földjének nevezi Perzsiát. A dél-
kaukázusi dahák földjérôl, Tao tartományból származott a
Bagrat család, amely Valarszak király óta koronázta az ör-
mény párthus királyokat, s késôbb (885) uralkodó dinasz-
tiát adott Örményországnak és Nyugat-Grúziának. Érdekes
lehet számunkra az is, hogy a grúziai uralom idején (1204-
1211) keletkezett örmény Haghbat-i Evangeliarum festô-
illusztrátora egy Magare nevû mûvész volt (Brentjes: Drei
Jahrhundert Armenien), de az is, hogy Grúziában, Gori
közelében, a Kura folyó jobb és bal partján fekvô Uplisz-
Cihe (Isten-város) és Uar-Cihe kereszténység elôtti, szik-
lába vésett termeirôl a helyi hagyomány úgy tartja, hogy e
településen régen hunok éltek, és két fejedelmük (testvé-
rek) a két városrészben uralkodott; a folyó alatt alagút is
húzódik, amely a városrészeket összekötötte (gr. Zichy Je-
nô, 6. köt.; a sziklatermek gerendamennyezete ugyan-
olyan, mint párthus és kusán épületeké; B. Stawiski). A
közelben található Ateni 7. századi temploma, melynek
egyik reliefje szarvasvadászatot ábrázol, nyilazó lovassal;
Zichy ezt remek párthus dombormûnek nevezi, és így
összegzi benyomását: a magyarok ôsi viszonyainak meg-
ismerése szempontjából a Kaukázus emlékei egyáltalán
nem hagyhatók figyelmen kívül.

A koraközépkor grúziai, jobban mondva dél-kaukáziai
mûvészetét – mivel Grúzia csak a 12. században lett egy-
séges királyság, s mivel a jellegzetes szkíta motívumok Ar-
méniában is bôséggel megtalálhatóak –, ezt a csodálatos-

képpen kiforrott korai „reneszánszt” nem is kezdeményez-
hették mások, mint a párthusok, és jellegzetes szkíta motí-
vumkincsük, mûvészeti stílusuk itt, a Dél-Kaukázusban élt,
gazdagodott tovább, amikor uralmuk már lehanyatlott. Az
avar-párthus mûhelyekkel azonos szellemi forrásból, de
minden bizonnyal a velük való külsô kapcsolatok révén
is hozták létre ezüst- és aranytárgyaikat, ékszereiket, ruha-
díszeiket, lószerszámaikat, asztali készleteiket a kaukázusi
szabirok, avarok, hunok és a régi magyarok is, amirôl híven
tanúskodnak a Kárpát-medence hun és késô avarkori grif-
fes-indás leletei, a honfoglalók aranyozott ezüst tarsolyle-
mezei, avar és Árpádkori kerek templomaink, és késôbb
– hogy a legfontosabbakat említsük – Szt. István koronája,
jogara, kôszarkofágjának hosszanti oldali faragása, a
fehérvári griffes kôfaragvány, erdélyi középkori templo-
maink, az esztergomi oroszlános freskótöredék, nemkü-
lönben a múlt században még ôsi fényében tündöklô ma-
gyar népmûvészet. A nagyszentmiklósi kincs díszítômotí-
vumai, az életfa, az állatküzdelem, a virágfüzér, a palmet-
ták, a geometrikus elemek, a kötél- és indafonatok mind
megtalálhatók Elô-Ázsiában már az indoárya vándorlást
megelôzôen. Ebbôl a forrásból merítettük régi mûvésze-
tünket, népmûvészetünket, ez a hagyomány élt kincsünk
alkotómesterének lelkében, kezében is.

A csak részben klerikus szemléletet tükrözô szent istvá-
ni Intelmek mondata, hogy az egynyelvû, egyszokású or-
szág gyenge, ugyancsak keleti örökség, nem nyugati átvé-
tel. E szellemben uralkodtak fél Ázsia felett majd’ ezer éven
át a rokon párthus, kusán, hun népek dinasztiái, sokszor
épp ezen ázsiai tolerancia miatt alkotva csupán rövidéletû,
ám a „nagyoknál” (Nagy Sándor, ó- és újperzsák) nem ke-
vésbé tartós, mindig egymásra épülô birodalmakat.

FÜGGELÉK

ADATOK A HUN KERESZTÉNYSÉG TÖRTÉNETÉHEZ

A szkíta-hun kereszténység történetének elsô, reprezentatív alak-
ja, Joannész Kassziánusz, szkíta szerzetes 360 táján született a
mai Dobrudzsa területén, és 430-435 körül hunyt el Marseilleben.
Családneve meglepô módon összecseng az ókori lovas kasszúk
vagy kassziták nevével. Kassziánusz kasszú ôsei valamelyik ókori
szkíta vándorlás során telepedhettek le az Al-Dunánál, de lehet-
tek kusánok is, akik a Kr. u. 1-2. században a Káspi-Fekete-tenger
régióba nyomuló alánokkal érkeztek ide. Kassziánusznak nagy
szerepe volt a nyugati szerzetesség kialakulásában, a 4. század
hitelvi vitáiban, amennyiben Szt. Ágoston predestinatio-tana, és
az ezzel szembenálló ír szerzetes, Pelagius által képviselt szabad
akarat tana közötti egyensúlyt igyekezett megteremteni, kiemel-
ve a szabad emberi akarat, a szabad kezdeményezés fontosságát
a jó és a rossz közti választásban, a hitben, üdvözülésben. Az
alábbiakban Vanyó Lászlótól idézek, aki Kassziánusz életét, mû-
ködését Az ókeresztény egyház és irodalma c. mûvében ismer-
tette: A szkíta származású szerzetes, mielôtt nyugatra került vol-
na, híres aszkéták tanítványa volt Palesztinában és Egyiptom-
ban. 400 körül el kellett hagynia Egyiptomot, amikor Theophilosz
lett az alexandriai pátriárka. Elôször Konstantinápolyba ment,
ahol Khrüszosztomosz (Aranyszájú Szt.János) diakónussá szen-
telte. Khrüszosztomosz számûzetése után, 404-ben Rómába uta-
zott, ahol pappá szentelték,s ahol Aranyszájú Szt.János ügyét
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védte I. Ince pápánál. Rómából 415-ben Marseillebe ment, s ott
keleti mintára kolostorokat alapított szerzetesek és szerzetesnok
számára… – A nyugatiak is szerettek volna ebben az idôben
olyan szerzeteseket, kiknek élete csodás elemek tekintetében a
keletiekét is felülmúlja. Sulpicius Severus meg is írta tours-i Szt.
Márton regényes életrajzát. – Cassianus eme versengést szemlélve
csöndesen állította: az igazi aszketikus hagyomány a szívbéli
imádság. … Szinte minden mûvét a szerzetesek tanítására írta,
klasszikus veretû, szép latinsággal. Leghíresebb mûve, mely na-
gyon nagy hatást gyakorolt – Szt. Benedek is olvasta és olvastatta
szerzeteseivel – Az atyák beszélgetései (Collationes patrum),
melyben neves egyházatyákat szólaltat meg, párbeszédeiken ke-
resztül fejtegeti a szerzetesi élet legfontosabb eszméit. (426 után
adhatta ki)... Cassianus vitába bonyolódott Ágostonnal, bár nem
osztotta Pelagius álláspontját. Cassianust leginkább szembeállí-
totta Ágostonnal Isten egyetemes üdvözítô akaratáról vallott felfo-
gása. Úgy látta, hogy az ágostoni elmélet Isten egyetemes üdvözítô
akaratának tagadását jelenti, amit szentségtörésnek tartott. Az
örök üdvösségre való eleve elrendelést nem tartotta abszolút isteni
rendelkezésnek, mert az Isten elôre tudásán alapul, Isten azon-
ban elôre látja az ember erényeit is, jövôben létrejövô döntéseit
is. Az emberi döntés így mindenhogyan közrejátszik az üdvösség-
re való rendelésben… Nem ezekért ítélte el Cassianus nézeteit
az arausiacumi zsinat 529-ben, hanem azért, mert a hit létrejöt-
tében az emberi akaratnak tulajdonította a kezdeményezést,
melyhez járul azután Isten kegyelmi segítsége... Cassianus állás-
pontját ‘félpelagianizmusnak’ (semipelagianismus) bélyegezték.
Cassianus nézetei a szerzetesi tökéletességrôl figyelemreméltóak.
Nem a világból való kivonulásban látta a szerzetesi élet lényegét,
hanem a belsô tökéletességben. Cassianus tanítása szerint a
szemlélôdô élet feltétele a szív tisztasága és a tökéletes szeretet. A
szemlélôdés a mennyei boldogság elôvételezése a földi életben…

Láthatjuk, hogy Kassziánusz mennyire megelôzte korát –
miként egy sas –, amikor az emberi szabadságnak és felelôsség-
nek ezeket az ideáit hangsúlyozta teologizáló kortársaival szem-
ben. Szelleme eszünkbe juttatja János evangéliumának sorait: A
szél fú, amerrôl csak akar, s te nem tudod honnan jô és hová
megy; így van mindenki, aki Szentlélektôl született.

A ravennai San Apollinare Nuovo egyik mozaikján a három
napkeleti mágust (magi aboriente), akik ajándékaikkal sietnek
a megszületett Jézus-gyermekhez a jellegzetes párthus viseletben
ábrázolták: élén kis körökkel díszített, ünnepi szûk nadrág, övvel
összefogott mente, palást, föveg. Egyetlen ó- vagy újperzsa vagy
egyéb emléken nem viselnek ilyen nadrágot az alakok. Valószí-
nûleg több, mint sejtés azt feltételezni, hogy – módosítva a kö-
zépkori elképzelést – volt alapja annak, hogy a Gyermek születé-
sét üdvözlô napkeleti mágusokban párthus papokat ábrázolja-
nak. Elôször is azért, mert a mágus meghatározás mindig az iráni
Zarathustra-vallás papjait jelentette a görög, latin forrásokban,
és a Jézus születése idején uralkodó szkíta párthusok átvették
és továbbfejlesztették Zarathustra vallását; másodsorban pedig
azért, mert épp ebben a vallásban egyaránt létezett egy eljövendô
Világmegváltó (Szaosjant) és a Szûz termékenység- és vízistennô
(Anahita) képzete, s az utóbbi kultusza igen népszerû volt egész
Párthiában és környékén is. Egy Kr. u. 4. században lejegyzett
hagyomány szerint Szaosjant szûztôl születik, aki megfürdik a
Kaszaoja tóban, melynek hullámai csodálatos módon ôrzik Za-
rathustra „magvát” (a hagyomány ezotérikus összefüggésre utal
Zarathustra és a földre születô Megváltó között). A zoroasztriánus
párthus papok, akik szellemtudományukkal felismerték, hogy
a Megváltó Palesztinában megszületett, Észak-Irán legfontosabb
Anahita-kultuszhelyérôl, Kancakból (Síz) érkezhettek Bethle-
hembe idôszámításunk kezdetén (v.ö. szerzô: Egy szkíta díszítô-
môtívum elemzése, Országépítô, 1997/3-4; Ghirshman; Eliade).

A Kr.u. 1. század elején, az ekkor a Párthus Birodalomhoz
tartozó Edesszában uralkodott V. Abgár, Arszakida király. A terü-

let lakossága túlnyomórészt szír volt, akik – a zsidókhoz hason-
lóan – mindig üdvözölték a párthusokat, mikor azok felszabadí-
tották oket a rómaiak uralma alól. A legenda szerint – melyrôl
elsôként a 340 körül írt cezáreai Euzébiosz szól Egyháztörténeté-
ben – Abgár levelet váltott Jézussal, kérve ôt, hogy gyógyítsa ki
a leprából, illetve levelet írt a római császárhoz Jézus érdekében.
Tény, hogy Szíriában már a Krisztus utáni évtizedekben jelentôs
mértékben elterjedt a kereszténység, amit a helyi hagyomány
egy szent képmással is összefüggésbe hoz. Ebben sokan a turini
halotti leplet látják, mivel a leplet 525-ben az edesszai városkapu-
ba falazva találták meg (Viz László: A torinói halotti lepel).

A párthus-hun uralkodók vallási toleranciájának példája,
hogy az indiai keresztények hagyománya szerint az Indiában
térítô Tamás apostol egy ideig a buddhista Gondophares, párthus
nagykirály udvarában tartózkodott (Baktay).

A középkorban népszerû, keleti eredetû Barlaam és Josafat
legenda kutatók szerint Grúzián keresztül jutott el hozzánk (Tar-
dy, Katona). Ez a legenda arról az átmenetrôl szól, melyen ke-
resztül Ázsia népei a keleti bölcsességbôl a kereszténységbe jut-
hatnak. Josafat neve a még bodhiszattva Buddhára utal, és a
történetben ugyanazt éli át, mint Gautama: tanúja lesz a szenve-
désnek, öregségnek, halálnak, de ezt követôen nem a világtól
való elzárkózás útját követi, mint Buddha, hanem kereszténnyé
lesz. A másik szereplôben, Barlaamban, akinek hatására ez bekö-
vetkezik, Manit ismerhetjük fel, a manicheus kereszténység alapí-
tóját, aki elsôként mutatta fel Kelet és Nyugat szintézisének fon-
tosságát és lehetôségét (Steiner: A kelet a nyugat fényében).

Szent Jeromos általában igen elítélôen ír a hunokról, akiket
észak farkasainak nevez. Nem vádolhatjuk tehát elfogultsággal,
amikor 418 táján elégedetten írja római jótevôjének, Olympia
asszonynak: Huni discunt psalterium, Scythae frigora fervent
calore fidei – azaz a hunok zsoltárokat tanulnak, s Szkítia hidegsé-
gét a hit melege tölti be. Már ekkor! (Fehér M. Jenô).

Az örmény egyházatya, Szt. Mesrob (361-441), aki az örmény
ábécét is megalkotta, Albániában, tehát a kaukázusi alán földön
tett térítô útja alkalmával járt a kamicik Hep’t’alk’ törzseknél és
az alánok legjelentôsebb törzsénél, a gargar-oknál. A kamicik
heptalk vörös heftalitákat jelent, a kamicik név a középperzsa
karmir khion-ból, ill. a bizánci kermikionesz-bol kerülhetett az
örménybe (Moses Kalankatvacit idézi Czeglédy Károly: Kauká-
zusi hunok.c. tanulmányában). A fehér hunok mellett tehát létez-
tek vörös hunok is, ahogy késôbb tudunk fehér és fekete magya-
rokról; a színek az égtájakra is vonatkozhattak, amerre egy nép
különbözô csoportjai elhelyezkedtek (Kínában pl. a fehér=észak,
a fekete=nyugat, a vörös=dél).

A heftalita hunok vallásáról – mint Czeglédy Károly megálla-
pítja – általában ellentmondóak a feljegyzések. Más szkíta állam-
alakulatokhoz hasonlóan náluk is szabad vallásgyakorlás volt, ezért
írhatták róluk egyrészt, hogy vérszomjas, vad harcosok (Szung jün,
buddhista zarándok), akik a lovat részesítik kultikus tiszteletben
(Ptolemaios), egy kínai forrás szerint az ég és a tûz szellemét imádják,
azaz Zoroaszter követôi, illetve, hogy a heftaliták buddhisták (Wei
si, kínai követ), amit fennmaradt emlékek is bizonyítanak, továbbá
– mint Kosmas Indikopleustes, aki járt is köztük, beszámol róla -,
hogy a heftalita uralkodó és nagyszámú heftalita keresztény 550-
ben követséget küldött Mar Abához (Aba úrhoz), a perzsiai neszto-
riánus egyház vezetôjéhez. Szír zsinati iratok is említik 424-ben a
mervi és herati (északkelet-iráni), majd 497-ben a gurgáni (Káspi-
tótól délkeletre fekvô) heftalita hun püspökségeket.

Zakariás Rhétor a Kaukázuson túl lakó hunok-ról beszél,
akiknél Qardust, alán püspök járt térítô úton a 6. század elején.
Prokopius is említi ezeket a hunokat, mikor tudósít Probos útjá-
ról, akit Anastasios császár (491-518) küldött Bosporosba, hogy
a hunokat megnyerje szövetségesül a perzsák ellen. Több kutató
e hunokat szabiroknak tartja, s szabir nyelven készülhettek azok
a hun vallási iratok is, melyekrôl Zakariás Rhétor tesz említést.
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Moses Kalankatvaci részletes adatokat közöl a kaukázusi
hunokról, Israel, alán missziós püspöknek a hunoknál 682-ben
tett térítô útjáról szóló elbeszélésében. Ezek a hunok Derbendtôl
északra laktak, a mai Dagesztánban. Fejedelmük Alp-ilut’ ver, a
kazár kagán alattvalója. E függô viszony fejezôdik ki abban, hogy
egyik fôméltóságuk a sat khazr, a kazár sad volt. A másik két
vezér: Avcsi tarchan, és Khurszan irt’gin (ertegin: herceg). Az
örmény krónikás részletesen leírja a hunok vallását is, beszámol
a szent berkek kultuszáról, T’angri-khan tiszteletérôl, a sámánok-
ról, áldozatokról és különbözô vallásos hiedelmekrôl, de arról
is, hogy a hun vezérek kérték az alán püspököt, legyen állandó
püspöke fôvárosuknak, Varacsannak. (Czeglédy K. nyomán).

Egy 8. század közepérol származó bizánci irat, az ún. Notitia
Episcopatuum, azaz Püspökségek jegyzéke a kazár keresztény
egyház – valószínûleg már a 6. század végén vagy a 7. század
elején kialakuló – püspökségeinek listáját közli. Az orthodox
kereszténységben a kazár egyház ekkortájt önálló metropolitát
alkotott, központja a krími Doroszban volt, és hét püspökséget
foglalt magába: 1. a kocirok/kazárok püspöke (Karaszu-bazar);
2. az asztéli püspök (Itil); 3. a khualész nép püspöke (Horezm,
Kát v.Fil városa); 4. az onogurok püspöke (Kubán-mellék); 5. a
„reteki” püspök (Etrek a Káspitól keletre?); 6. a hunok püspöke
(Varacsan-Szemender/Zabender); 7. a tamatarchi püspök (Ta-
many); (Tolsztov, és Moravcsik Gy., Az onogurok történetéhez).
Grúziai szentek életrajza (Szt. Abo vértanúsága, 8. sz. vége) a
kazárok, vagyis Észak országáról leírja, hogy itt sok olyan város
és falu van,... amelynek lakói gondtalanul élnek Krisztus hitében”
(Az életadó oszlop - grúziai szentek és vértanúk legendái).

A pannóniai avarok a 700-as évek végétôl veszik fel fokoza-
tosan a kereszténységet. Utolsó ismert kagánjaik neve: Theodo-
rus, Ábrán. Egy adat róluk a 865. évbôl: Huni christianitatis no-
men agressi sunt (Eccehard, Chronicon Universale). A Fuldai
Évkönyvek szerint a pannóniai avarok 903-ban a magyarok hatá-
sára visszatértek az ôsi hitre (Sebestyén László).

Végül ide kívánkozik Jerney János múlt századi felfedezése,
egy I. Endre korabeli keresztény intés: ne wemoagouc bardous
es eulwec ereus zent ieleseit – ne imádjuk pártus ôselôk erôs
szent (zend?) jeleseit (Jerney rövid ismertetése: Magyar Acade-
miai Értesítô, 1850. I. sz. 23. lap és II. sz. 50. lap).

Erre a rövid függelékre szükség volt egyrészt azért, mert e
fontos adatok szétszórtan vannak meg, és régebbi kiadásuk miatt
eléggé nehezen elérhetôk, legfôképpen pedig azért, hogy lássuk:
a kaukázusi rokon szkíta népek már az 5. századtól megismer-
kedtek a kereszténységgel – ami természetesen nem jelentett
azonnali elfogadást –, majd néhány emberöltô múlva saját püs-
pökségekkel rendelkeztek a keleti egyházon belül (7-8.sz.), és
így tevékenyen részt vehettek a dél-kaukázusi keresztény mû-
vészet megteremtésében is. A keresztény egyházi szóhasználatba
átment bûn, gyónás, áldozás szavaink török, valamint isten,
menny, pap szavaink perzsa eredete arra vall, hogy elsôsorban
a hun-türk és perzsa, de nem a finnugor ôsvallás szavai kerültek
át a keresztény terminológiába – az arab írók szerint a honfoglalás
elôtti magyarság tûzimádó, azaz zoroasztriánus volt, akárcsak a
párthusok, vagy részben a heftaliták és kusánok. Hozzá kell tenni
még, hogy a honfoglalás utáni száz évben sem azért vezettünk
hadjáratokat nyugat felé, mert annyira hadilábon állottunk volna
a kereszténységgel, melynek keleti (monofizita, nesztoriánus,
manicheus, bizánci-orthodox) formáit részben már ismertük,
amit többek közt bizonyít egy honfoglaláskori tarsolylemez is,
mely keresztet ábrázol egy sárkány és egy griff (a Hold/Ahrimán,
és a Nap/Ahura Mazda) között (Tiszabezdéd). A portyázások
egyik oka a különbözô nyugati szövetségekben ûzött profi hábo-
rúskodás mellett a frankok által akkor még csak alig száz éve
elrabolt, s Nyugaton ma is számos múzeumban, gyûjteményben
föllelhetô hun-avar kincsek visszaszerzése lehetett, mint erre
már a múlt századtól többen rámutattak.

Felhasznált irodalom:
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ÚJ KAUKÁZUS-TÉRKÉP

Régi hiányt pótol nálunk Bassa Gizella kartográfus 1997-
ben kiadott Kaukázus-térképe, amely magába foglalja Ör-
ményország, Grúzia, Azerbajdzsán, illetve az Orosz Föde-
ráció más déli területeit is, 1:1 000 000 méretarányban,
helynévmutatóval.

A térkép elsôsorban turista- és autóstérkép, de jelöli a
fontosabb mûemlékeket, múzeumokat és az évszázadok
óta nagyrészt változatlan földrajzi neveket is. Ez utóbbiak
és több helynév, úgy tûnik, ma is ôrzi a magyarság Kauká-
zus környéki ôshazájának emlékét. Így például az 5. száza-
di örmény történetíró és geográfus, Khorenei Mózes által
a Kaukázustól északra említett gudamakari népnév – mely
talán a magyarság egyik elsô említése a koraközépkori
forrásokban –, nem kevesebb, mint 19-szer fordul elô kau-
kázusi helynevek elô- és utótagjában, különösen Nyugat-
és Észak-Grúziában. A régi Egrisszi (Egri=ugri, oguri?) Ki-
rályság területén van Inguri (Onoguri, Unguri?) helység
és folyó, ugyanott Macsara, Mukhuri és Modzsiri; egy másik
helynévcsoport a régi Dariel-hágónál található: Magharos-
kari, Maghraani, Matani, Mazeri; Kutaisszi (Gudaisszi?) kö-
zelében fekszik ismét egy Mukhura nevû helység. Továbbá
Arméniában: Magharashugh és Hnaberd (Hunaberd). Azer-
bajdzsánban visszaköltözött néprészünk, a szabirok nyo-
mát ôrzi Sabirabad, Sabir és Sabirkend (Dél-Grúziában a
régi szabir helynevek: Sapara, Saparlo, ill. Örményország-

ban, ma Kelet-Törökországban: Sper/Sivasz). Dagesztán-
ban Gudermesz (Csecsenföldön), Madzsalis és Magaram-
kent (Derbendtôl északra és délre) és Hunzah. Kalmükiben
Majhara (Madzsara) és Ozero Mozsarszkoje, Magyar-tó. Az
ôsi, híres Magyar város a Kuma-folyó mentén, melyet a
Derbenti Krónika szerint a mogorok alapítottak, s amelyet
virágkorában még látott a 14. századi arab utazó, Ibn Batuta
– Tatárország hét legfontosabb városának egyike volt. Rom-
jait látták a 18. században hatvani Turkoly Sámuel, kuruc
emigráns; J. Reineggs, orvos-utazó; P. Sz. Pallasz; a 19. szá-
zadban Julius von Klaproth; Besse János Károly; és 1941-
42-ben Bendefy László írt róla. A Magyar név a mai Burgun-
Madzary városka nevében maradt fenn (Bugyennovszktól
keletre). Pallasz 1780-ban még 32 épületet számolt meg
Magyarban, 1787-ben csak négy állott, s Besse János 1829-
ben már csak a környezô települések házaiba beépített
égetett, mázas téglákat találhatta meg. Magyar város romjait
Vörösmarty is megénekelte (Magyarvár). Neve arab szer-
zôknél Kummadzsar, El-Madzsar, latinoknál Mager, Mayer,
Cumumedezar, Caminazar. A város környékén és fôként
az egykori Lebédia területén (Don-Dnyeper köze a Fekete-
tenger mellékén) számos ún. kamennaja-babát, ôsidolt
is találtak az elmúlt századok magyar és külföldi kutatói,
színes gránitból és mészkôbôl, gyakran csak reliefszerûen
kifaragva, mentében vagy subában, oldalukon magyaros
szablyával, íjjal, tegezzel, fejükön süveggel. A kb. másfél
méter magas szobrok, melyek többnyire a jellegzetes szkíta
halomsírok, kurgánok mellôl kerültek be elôbb a falusi

portákra kerítésoszlopnak,
majd a múzeumokba, egyik
vagy mindkét kezükkel po-
harat szorítanak mellükhöz,
ami arra vall, hogy áldozati
bálványkövek voltak. Egyéb-
ként Közép-Ázsiában is meg-
találhatóak, egész Mongóliá-
ig. (Kunkovács László fotó-
mûvész nemrégiben kiállí-
tást rendezett ilyen felvéte-
leibôl a Néprajzi Múzeum-
ban.) Kaukázusi kapcsolata-
ink eddigi legkitûnôbb
összefoglalását a kezdetektôl
1848-ig Tardy Lajos adta
Kaukázusi magyar tükör c.
könyvében (Kôrösi Csoma
Kiskönyvtár, Bp. 1988).

Az említett helynevek
szorosabb magyar vonatko-
zásainak megállapítása ter-
mészetesen további kutatá-
sokat igényel, hiszen a mag-
hara, mazar, makarr szavak
az újtörökben és arabban is
jelentéssel bírnak. Erre is ser-
kenthet az új Kaukázus-tér-
kép. (Megrendelhetô: Gizimap
H-1025 Bp. Áfonya u. 1. Tel./
Fax: 326-0717)

Kamennaja-baba a
Lebédiai pusztáról
(Jerney János rajza, 1845)


