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Pányva, vagy hurkos bot?
Megjegyzés egy hérodotoszi szöveghelyhez

Hérodotosz a következőket írja a szagartioszokról', egy nomád népről:

„ Van egy nomád nép, a szagartiosz, amely perzsául beszél, s fegyverzete a perzsák és a
paktüszök felszerelésének a keveréke. Ezek nyolcezer lovast állítottak ki, és szokásuk sze-
rint nem hordtak magukkal sem bronz-, sem vasfegyvert, csupán egyetlen tört, és börpány-
váikra hagyatkozva indultak csatába. A következőképpen harcoltak: ha az ellenség
közelébe értek, rávetették hálóban végződő pányvájukat (ballousi tas seiras ep' akrői
brochous echousas), a beleakadt embert vagy lovat magukkal hurcolták, majd megölték.
Így harcoltak a szagartioszok, akiket a hadseregben a perzsák mellé osztottak be."

(Hérodotosz VII. 85., Muraközy Gyula fordítása)2

A magyar fordítás hálóban végződő pányvának fordítja a görög szöveget. Hérodotosz
egyik angol műfordítója a következőképpen fordítja a görög szöveget: „when they are at
close quarters with their enemy, they throw their ropes, which have a noose at the end'n,
vagyis az angol fordítás egyszerű pányvát említ („egy kötél, amely hurokban végződik")
A görög szövegben szereplő két szó közül a 'seira' elsősorban kötelet, vagy pányvát jelent,
de önmagában jelenthet lasszót is. A 'brochos' hurkot, kötelet jelent. így az angol fordítás
valóban közelebb jár az eredeti görög jelentéshez. Érdemes megvizsgálnunk két másik
görög szerzőnél is e két szó jelentését.

Josephus Flavius a zsidó háborúról szóló művében leírja az alánok egyik támadását Kr.
u. 81-ben Arménia ellen. Tiridatész arméniai király csatába bocsátkozott a támadó alánok-
kal, azok azonban majdnem elfogták az ütközetben. „ Ugyanis egy alán messziről hurkot
vetett rá, és el is hurcolta volna magával (brochon gar autői peribalőn tis emellen
epispasein), ha a királynak nem sikerül a hurkot még idejében elvágni kardjával és így
megmenekülni. "* Flavius a hurokra a brochos szót használja, amit Hérodotosz is hurok
értelemben használt.

Pauszaniasz, aki Kr. u. 2. század második felében leírta az ókori Görögország
nevezetességeit, Athén leírásánál megemlítette, hogy a városban látható egy szarmata vért,
majd ezt követően röviden ír a szarmaták fegyvereiről és harcmodoráról.

„A szarmaták maguk nem bányásznak, és idegenből sem vásárolnak vasat, mert
egyáltalán nem érintkeznek a szomszédos barbárokkal, de ezt a hiányt találékonysággal

1 Sagartioi. Der Neue Puuly. Bd. 10. Metzler, Stuttgart, 2001. 1231. p.
2 Magyar kiadása: Hérodotosz: A görög - perzsa háború, (ford. Muraközi Gyula) Osiris Kiadó, Budapest, 2007.
3 Herodotus: The Hislories. (Trans. Godley, A. D.) Harvard University Press, 1990. (The Loeb Classical Library)
4 Jos. Flavius Bell. lutl. VII. 249-251. p. Magyar kiadása: Josephus Flavius: A zsidó háború, (ford. Révay József) Talentum,

Budapest, 1999
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pótolják. Dárdáikra vas helyett csont hegyet szerelnek, íjuk és nyilaik somfából készülnek,
a nyilak hegye pedig csontból. Ütközetben hurkot vetnek az ellenségre (kai seirais
peribalontes tőn polemiőn hoposous kai tuchoien), s azután lovukat megfordítva a kötéllel
rántják a földre ellenfelüket (tous hippous apostrepsantes anatrepousi tous enschethentas
tais seirais). "5 Pauszaniasz a seira szót használja a hurokra.

A fenti három forrásrészleten kívül még számos példát tudnánk felsorolni a seira6 és
brochos7 szavak használatára, ennyi elég azonban ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet egy
fordítási problémára.

Ezen kívül továbbgondolásra érdemes a Hérodotosz által említett pányva is. Alföldi
András egy 194l-es tanulmányában8 felhívta a figyelmet egy római szarkofág ábrázolá-
sára, amelyen egy lovas puttó egy lovat kerget, miközben egy botra tekert kötelet tart a
kezében. Alföldi megállapította, hogy a hasonló római ábrázolások klasszikus kori görög
ábrázolásokon alapulnak és különféle sztyeppéi népeket mutatnak be. Például a szkíta
lovasok tipikus ábrázolása volt a fenti jelenet. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a művé-
szettörténészek félreértelmezik a puttó „fegyverét", az nem egy ostort tart a kezében,
hanem egy úgynevezett botos hurkot. Ez tulajdonképpen egy bot volt, amelyre egy kötelet
tekertek hurok formában. Ezt a fegyvert bizonyos szempontból könnyebb volt használni
az egyszerű pányvánál, hiszen amíg azzal tulajdonképpen célba kellett dobni és a dobó
vagy eltalálta a kiszemelt állat, vagy ellenség fejét, addig a botos hurokkal a lovas a
kiszemelt áldozat mellé vágtatott és egyszerűen a nyakába ejtette. Hátránya volt ennek a
fegyvernek azonban, hogy míg a pányvát a hajítást követően egy kézzel is szorosra tudta
húzni, addig a botos hurok szorosra húzásához mindkét kezére szükség volt.

Ennél nagyobb problémát jelent az, hogy tudomásunk szerint a botos hurkot elsőként a
mongolok használták.9 Kínai ábrázolásokon már a Krisztus születése előtti időkben is
feltűnnek (ld. ábra). Azt tudjuk, hogy ez a fegyver Európában már a koraközépkorban
ismertté vált türk etnikumú népek révén. Egy elképzelés szerint a magyar hurok szót is a
török 'oquruq' szóra vezeti vissza, ami botos lasszót jelent (pq' hosszú fadarab, pózna, bot';
uruq 'lasszó'), vagyis a mi szavunk is a mongol fegyverre utal.10 Alföldi következtetése
szerint az ábrázolások alapján nyilvánvaló, hogy jóval ez idő előtt, tehát már a görögség
klasszikus korában ismerték a fegyvert Európában. Az átvétel esetleg a szkíták nevéhez
fűződhet, akik a hatalmas kelet-európai síkságon vándoroltak nyájaikkal.

5 Paus. Descr. Graec. 1.21.5. Magyar kiadása: Pauszaniasz: Görögország leírása I-II. (ford. Muraközy Gyula, szerk. Patay-
Horváth András) Pallas Stúdió, Budapest, 2000

6 Néhány jellemző példa: Paus. Descr. Graec. X. 29. 3; Horn. II. VIII. 1; XXIII. 93; Horn. Od. XXII. 170; Apoll. Rhod. Argon.
III. 200; Diód. Sic. XVII. 41.8; XVII. 46. 6. További előfordulások: Stephanus: Thesaurus Graecae Linguae. Vol. VIII.
(S-T.) Akademische Druck U. Verlagsanstalt, Graz, 1954.; Frisk, Hjalmar: Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd.
II. C. Winter, Heidelberg, 1970. 687. p.

7 Frisk Griechisches ... Bd. I. C. Winter, Heidelberg, 1960. 272. p.
8 Alföldi András: Antik ábrázolások az eurúziai lovaspásztorok kuhúralkatának ismeretéhez. Budapest, 1941. Alföldi András

életművének feldolgozására a Gödöllő-Máriabesnyői Attraktor Kiadó kötött szerződést az örökösökkel. Az életmű
feldolgozásához az OTKA nyújtott anyagi segítséget. OTKA T 048358 „Alföldi András és életműve"

9 Pl. „Fehér lovon, botos lasszóvul a kezében egy ember kivált a többi közül..." II. 91. p. A mongolok titkos története.
Mongolból fordította Ligeti Lajos. Gondolat Kiadó, Budapest, 1962

10 Hakan Aydemir: A hurok és török háttere. Magyar Nyelv 95, 1999/4, 425-^133. p.
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A rendelkezésünkre álló ókori szöveghelyek alapján nem tudjuk egyértelműen bebi-
zonyítani, hogy Hérodotosz is ezt a fegyvert említi, illetve az ő nyomán esetleg más antik
szerzők is. A szeira szó etimológiáját vizsgálva sem járunk eredménnyel, a görög etimoló-
giai szótárak nem adnak meg olyan adatot, amely valamilyen módon a botos hurokra
vonatkoztatható. így a hérodotoszi helyet egyszerűen pányvának érdemes fordítani.
Érdekes viszont, hogy az egyik legalapvetőbb ókortudományi kézikönyv, az Oxford
Classical Dictionary a következőt írja a 'szeira' szó meghatározásánál: „ cord or line with
a noose, lasso used by the Sagartians and the Samtatians ". Majd Hérodotosz és Pauszaniasz
fentebb említett szöveghelyeire hivatkozik." Vagyis ez a könyv is kétféleképpen magya-
rázza a szeirát, egyrészt egyfajta lasszóként, másként pedig botos hurokként. Arra sajnos
nincs magyarázat, hogy ezt milyen forrás alapján teszi.

Mongol lovas botos hurokkal. Kínai festmény. László Gyula rajza az eredeti kép alapján.
Forrás: Alföldi András: Antik ábrázolások az euráziai lovaspásztorok

kultúralkatának ismeretéhez. Budapest, 1941

11 The Oxford Classical Dictionary. (edited by M. Cary etc.) Clarendon Press, Oxford, 1966. 158. p.

- 1 1 3 -


