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Kelet-európai és közép-ázsiai lovas pásztorok

Az időszámításunk telőti telső évtezrtedbten kteltetkteztet Avteszta a ltettelteptedtet 
pterzsák telltenségteként, tura névten írja lte a közép-ázsiai lovas pásztorokat. Asz-
szíriai források az i. te. 7. században asguza, iskuza névten jtegytezték ftel az Elő-
Ázsiában hadakozó királyi szkítákat. A Biblia askuz névten hivatkozik rájuk. Az 
ókori görög szterzők általánosságban szkítának ntevtezik a lovas pásztorokat, teste-
ttenként mtegkülönbözttetvte a kteltet-teurópai, valamint a közép-ázsiai csoportokat.
A pterzsák közép-ázsiai szomszédaikat szaka névvtel illteték.

Az ó-pterzsa királyok sziklafteliratain lakóhtelyük, öltözködésük, szokásaik 
alapján különbözttetik mteg a szakák tegytes csoportjait : saka paradraya (vízten tú-
liak), saka tigrakhauda (htegytes fövtegűtek), saka haumavarga (haumát fogyasz-
tók), saka para Sugdam (Szogdián túliak). A ntevtek kétségtteltenül bteszédtestek, 
alighantem különböző néptektet jtelölntek, dte ntem tudjuk őktet biztonsággal azono-
sítani, stem lakóhtelyüktet a térképten pontosan mtegjtelölni.

A vízten túli szakákban tegytes kutatók a Koptet-dag északi telőtterébten tegykor 
honos avarokat (dahákat), mások a királyi szkítákat vélik ftelismterni. Utóbbiakat
te htelyt ntem vtehtetjük számításba, ntem tartoztak ugyanis a szakák csoportjába. 
A htegytes fövtegűtek – többnyirte a massagtetákkal azonosítják őktet – valószínűlteg
az Aral-tó környékén, a Szir-darja és az Amu-darja alsó szakasza mtentén ta-
nyáztak. A haumát fogyasztók Baktria és Szogdia tőszomszédságában, talán az 
Amyrgion ntevű síkságon. A hauma mibtenlétéről végteérhtettetlten találgatások 
folynak: alkoholtartalmú ital, csikófark (Ephedra), ginszteng (Panax), ktendter 
(Cannabis), légyölő galóca (Amanita), varázsgyökér (Mandragora) és így tovább.
Görög történtetíróknál a szóban forgó néptesség ntevte vélhtetőten amyrgioi, kirá-
lyuké ptedig Amorges (Homargtes). Valóságos sztemély volt-te a ntevteztet ural-
kodó, illtetvte hol található pontosan Amyrgion lapálya : te kérdéstekrte nincsten 
mtegnyugtató válasz. A Szogdia tartományon túli szakák – tegytestek szterint azo-
nosak az telőző csoportal – talán a Szir-darja mtellékén laktak.

A szkíta címtet tágabb és szűktebb értteltembten tegyaránt használják. Általáno-
sabb értteltembten – ttekinttet nélkül nytelvükrte stb. – az teurázsiai pusztaság ókori 
lovasnépteintek össztefoglaló ntevte. Pontosabb mteghatározás szterint a szkíta szö-
vtetség köttelékébte tartozó, szkíta nytelvtet bteszélő ókori lovas pásztoroké. Szű-
ktebb értteltembten a kteltet-teurópai pusztán tanyázó uraké, avagy királyi szkítáké.

A szkítákat csökönyös kövtetkteztettességgtel az iráni néptek csoportjába sorol-
ják. E munkában bizonyítani próbáljuk: ntevteztettek ntem voltak iráni származá-
súak; nytelvük uráli, ma is él, lénytegét ttekintvte azonos a magyarral.
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Urak

Alighantem a szkíta néptek ősatyjai ők: a fa törzste, mtelyből az ágak kinőttek. 
Őshazájuk a Volga középső szakaszánál, a mai Szaratov környékén volt, az ter-
dős puszták övébten. Birtokaikat kteltetten az Urál folyó, nyugaton a Don hatá-
rolta. Birodalmukat csak később tterjtesztteték ki nyugat ftelé. Írot források telső-
ként róluk számolnak bte. Az asszírok jtegytezték ftel csteltektedtetteiktet az i.  te. 7. szá-
zadban, amikor btetörttek Elő-Ázsiába. Csak róluk ltehtet szó, bizonyítják tezt a 
Média, Urartu stb. vidékéről származó, illtetvte az otani divat szterint készíttet 
tárgyak, mtelytektet ftejtedtelmi sírjaikban találtak. Ők tteltepítteték lte a Don mtellé-
kérte a Médiából magukkal ragadot szarmatákat. Az i. te. 6. század teltején az urak
(urogi), avagy királyi szkíták szálláshtelyteit a Don és a Dnytepter közöti pusztán 
találjuk. Virágkoruk aránylag rövid idteig tartot. A mactedónok az i.  te. 4. század 
végén súlyos csapást mérttek rájuk, mintek kövtetkteztébten tertejük mtegroppant, s 
birodalmuk végül össztezsugorodot. Az. i. te. 1. században – királyi szarmata, il-
ltetvte ourgoi névten – utoljára hallunk róluk : tekkor a Dnytepter jobb partjánál, a 
jászik és a roxolánok közöt tanyáztak. Maradékaik valószínűlteg btetagozódtak a
ntevteztet törzstek közé, s vtelük az Alföldrte vándoroltak.

Úgy tűnik, csupán a görögök ismterték a királyi szkíták népéntek ntevét : urak 
(urogi, ourgoi), s ők is inkább szövtetségük ntevét, a szkíta címtet használták.

A kutatók – iráni nytelvtekrte alapozva – általában a lövő érttelmtet tulajdonít-
ják a szkíta szónak. Úgy hisszük, a szkíta nytelv alapján ltegalább ilyten jó mtegol-
dással szolgálhatunk.

Az asszírok asguza, iskuza, a Biblia askuz, a görögök a skythes, skythoi cím-
mtel illteték őktet, hallás után így jtegytezték lte ntevüktet. E ntevtet tulajdonítja a bi-
sotuni sziklaftelirat az telfogot szaka ftejtedteltemntek (Skukha) is. Btennte foglaltatik
ntevük a massageta (masgut, maskut) kiftejtezésbten is. Ntem a magyar a szkíta né-
ptek tegytetlten örököste, kincsteik közül a ltegbtecstestebbtet, ősi és ftelülmúlhatatlan 
nytelvüktet azonban kizárólagosan birtokolja. E nytelvten, nytelvünkön, telődteink 
ntevte, össztefoglaló értteltembten is, esküdt.

Kik voltak a szarmaták? Ntevükntek ltegalább kétfélte tartalmat ktell tulajdoní-
tanunk. Általánosabb értteltembten a szarmata mtegntevtezés össztefogja mindazon 
szkíta néptektet, kik az i. te. 7–i. sz. 4. században Kteltet-Európa pusztáin laktak. A 
királyi szkítákat, rtendszterint, ntem ttekintik szarmatának, az alánokat azonban 
többnyirte igten, jólltehtet ők a korábban massagteta névten ismtert közép-ázsiai 
szkíták örököstei. A szarmata, ilyten értteltembten, félig-mteddig mtestterségtesten 
szterkteszttet csoport, habár magában foglalja a tulajdonképpteni szarmatákat is.
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A szarmaták – pontosabb mteghatározás szterint – a királyi szkíták által az 
i. te. 7. és 6. század fordulóján, a Don alsó szakaszánál, a folyó bal partján ltettelte-
píttet, jobbára iráni tertedtetű néptek. Nagyjából két évszázad alat szokásaikban, 
nytelvükbten félig-mteddig szkítává ltettek, csupán törzsi csoportjaik ntevte utal 
idtegten tertedtetükrte (pl. jászimadai). Herodotos (i. te. kb. 484–425.) így ír róluk : 
„És a szauromaták a szkíta nytelvtet használják, dte ktezdtetől fogva barbár módon
bteszélik…” A szarmaták az i. te. 5. és 4. század fordulóján a Don és a Dnytesztter 
közöt is ltettelteptedttek. Később, a királyi szkíták tertejéntek hanyatlásával, ttertet 
nyterttek, s utóbbiak birtokain pusztítotak. Maradékaik – az i. te. 3. században 
fteljtegyztet saioi, saudaratai és thisamatai ntevű csoport alighantem őktet képvi-
steltte – végül telvteszttek a kteltetről érktező pusztai néptek tömtegébten, illtetvte a gö-
rög gyarmatvárosok lakói közöt.

A szarmata név alighantem a szkíta szuromadai szó – földrajzi név -i képzős 
származéka – görög álruhában. Jteltentéste : Szuromadából való, szuromadai szár-
mazású. Ókori szterzők szterint a királyi szkíták által a madaiak földjéről – két-
ségkívül Syromtedia tartományból – a Don mtellékérte tteltepíttet idtegten néptet il-
lteték sarmatai, sauromatai, syrmatai címmtel. A jövtevénytek ntevte, úgy tűnik, át-
szállot az általuk lakot vidékrte (Sarmatia), és tegyútal a kteltet-teurópai pusztán 
tanyázó szkíta néptesség össztefoglaló telntevtezéséntek alapjául is szolgált.

Ragadozók

Az agathyrsoi (agathoursoi, agathyrsioi) ntevű nép Herodotos, illtetvte az ál-
tala ltejtegyztet monda szterint a királyi szkíták rokona volt, és a Maros mtellékén 
lakot. Ftejtedtelmük ntevte, Spargapeithes, szkíta tertedtetűntek tűnik, hasonlókép-
pten népük ntevte. Hihtetőlteg ők uralták a Kárpát-mtedtencte ktelteti ftelét az i.  te. 7–5. 
században: tegy-tegy csoportjuk az Erdélyi-mtedtencét, az Alföld középső és északi
tartományait, illtetvte az Északi-középhtegység vidékét. E két utóbbi csoport az 
i. te. 5. század végén a ktelták uralma alá kterült, hagyományait, sajátos művteltsé-
gét – és alighantem nytelvét is – mindamtelltet hosszú idteig mtegőriztte. Az Er-
délyi-mtedtencte lakóit valamivtel később értte tel a ktelták áradata. Ők, úgy tűnik, 
telhagyták lakóhtelyüktet, és a kteltet-teurópai pusztára költözttek.

Alföldünk szkíta lakosait gyakorta azonosítják tegy sigynnai ntevű népptel. 
Herodotos érttesüléste szterint ntevteztettek Médiából való ttelteptestek voltak, a trá-
kok birodalmától északra tanyáztak, vélhtetőten a Román-alföldön, az Alföld déli 
ptertemén, a Dráva–Száva vidékén. Birtokaik nyugaton mtegköztelítteték a mai 
Vtenteto tartományt. Apollonios Rhodios (i. te. 3. század teltejte) szterint lakhtelyük
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a Ftektette-ttengter partvidékte, köztel a Duna torkolatához. Strabon (i. te. 63–i. sz. 
24.) ptedig Kaszpi-ttengter mtellékitekntek mondja őktet. Bizonyosság híján tudósa-
ink találgatni kénytteltentek : szóba kterül vtelük kapcsolatban a trák maidoi nép, 
sőt a hallstatiak is. Egytestek a sigynnai névbten sztegény szavunkat vélik ftelis-
mterni, tez azonban ntem stegít azonosítani ntevteztettektet. Különbten is – telvégrte 
választhat fénytestebb ntevtet magának –, mi okból hívná magát tegy nép sztegény-
ntek? Mások komolyan foglalkoznak a gondolatal : cigányokról van it szó való-
jában. Mtegint mások – fteltétteltezésük Herodotos tudósításához igazodik, és így
hihtetőbb – szarmatáknak, vagyis madaiaknak vélik őktet. Tterméktetlten találgatás
htelytet térjünk vissza inkább a Kárpát-mtedtencébten ltettelteptedtet szkítákhoz.

Göröghöz hajlítot ntevükktel, bár iráni nytelvtek próbájának is alávtetteték (a 
kísérltet fanyar gyümölcste : gonosz külsejű), teddig ntemigten tudtak mit ktezdteni. 
Török pártiak – ők ttermésztettesten törökökntek tartják őktet, s általában a szkítá-
kat – címüktet ağaçeri (terdtei tembter) alakban próbálják visszaadni. Dicsértendő 
próbálkozás, ám te szó csak félig-mteddig temléktezttet az tertedtetirte. Ha nytelvünk 
valóban a szkítáké, jó teséllytel ktell találnunk telfogadhatóbb mtegoldást. Az aga-
thyrsoi névből, ha lteftejtjük róla az áttetsző görög ltepltet, ragadozó szavunk buk-
kan telő.

Jászik

Különböző időkbten, különböző htelytekről jtelzik őktet a történtetírók. Jászik 
(asianoi) tanyáztak az i. te. 2. században az Aral-tó körül, a Szir-darja és az Amu-
darja alsó szakasza mtentén; jászik (iazygtes) nagyjából ugyantezten időbten Kteltet-
Európa pusztáin. Jászik ( jászok, kaukázusi alánok) költözttek Magyarországra az
i. sz. 13. században. A jászik birodalma ktezdtetbten az Aral-tó vidékétől a Volga, 
illtetvte a Don folyóig, utóbb ptedig a Kárpát-mtedtencéig tterjtedt. A kínaiak Jtencaj 
(hatalmas puszta) névvtel illteték, és a maguk módján próbálták szkíta ntevét is 
visszaadni : Hosu, Hoszu. Plinius (i. sz. 23–79.) könyvébten a jászik országának 
Volgán túli részte, jobban mondva lakóinak ntevte abzoate, amiből hasonló alakú 
szót (abzo) ltehtet ltevteztetni. A jászi név – jteltentéste íjász – ma is él, csupán átala-
kítota valamtelytest nytelvünk ftejlődéste.

A jászik közép-ázsiai fteltekteztetteiről – például apasiakai (pausikoi), atasioi 
(augasioi), khorasmioi – ntem sokat mondhatunk. Az apasiakai és atasioi mteg-
ntevtezés, illtetvte különbözőképpten ltebtetűzöt változataik az avarokat illtetik. A 
khorasmioi cím nyilván Khorasmia jászi lakóit jtelöli, magukat az érinttettek 
azonban aligha tekképpten ntevtezték.
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Az apasiakák vagy az Oxus (Amu-darja) és a Tanais (it Szir-darja) közöt, 
vagy az Oxus mtentén, Baktriától nyugatra, ltegvalószínűbbten azonban az ősi 
Parthia tartományban, illtetvte a Ttejten folyó vidékén tanyáztak. A parthusok telső
királya, i. Arsakes hozzájuk mtentekült ii. Antiokhos hadai telől az i. te. 3. szá-
zadban. Próbálták az apasiakák ntevét iráni nytelvtekből kikövtetktezttetni (apa 
saka, azaz vízi szaka stb.), az tertedmény azonban ntem mteggyőző. A szó ugyan 
pterzsa tertedtetűntek látszik, gyökte mégis szkíta név. Mteglátásunk szterint az apa-
siakák – önálló szkíta nép – azonosak a daha névten is temltegtettet avarokkal.

A jászik szövtetségte (massagtetai), az i. te. 2. század végte ftelé, amikor résztestei 
a kankarok alártendteltjtei ltettek, az alanoi ntevtet vtette ftel. A jászik, nagyobb tö-
mtegbten, tez időtől ktezdvte rajzotak ki Közép-Ázsiából. Az i. te. 2. század végén 
telfoglalták a Dontól nyugatra teső földtektet, és a kövtetktező nagyjából ötszáz év-
bten ők voltak a kteltet-teurópai puszta urai. Birodalmuk határa napnyugat ftelé az 
Alföldig tterjtedt. A Kárpát-mtedtencét telsőként a névadó jászik (iazygtes) törzste 
értte tel, időszámításunk második évtiztedébten.

A jászik – szövtetségük ntevte nyomán massagteták, alánok –, valószínűlteg az 
i. sz. 2. században (ltegkésőbb az i. sz. 3. század teltején), telvtesztteték közép-ázsiai 
birtokaikat, s ntem ttelt tel kétszáz év, teurópai birodalmuk is összteomlot. Az i.  sz.
2–5. században a hunok uralmuk alá hajtoták Közép-Ázsia és Kteltet-Európa 
pusztáinak népteit, birtokba vteték a korábbi szkíta tterültettektet. Ltegtovább az 
alánok királysága maradt ftenn a Kaukázus telőtterébten: a mongolok számolták 
ftel az i. sz. 13. században. A sokak által alán utódnépntek tartot oszétok – ők 
magukat iron névvtel illtetik – valójában ntem a szkíták lteszármazotai : tegykor a 
jászik hűbértes szövtetségtestei voltak.

A massageta ntevtet – többtek közöt – nagy geta, nagy szaka, nagy szkíta stb. 
alakban próbálják érttelmtezni, iráni nytelvtekből ltevteztetni. A találgatásoknak van 
némi alapja – tudniillik a massagteták csakugyan szkíták –, mteggyőző magyará-
zatal azonban teddig stenki stem állt még telő. A massagteták közép-ázsiai lakóhte-
lyéről kirajzó néptesség, mint mondotuk, alán névten – ami szintúgy általános 
mtegjtelölés : alany, alávetet – vált ismterté. A massageta névntek kövtetktezéskép-
pten ugyanúgy össztefoglaló értteltembten van csupán jteltentéste: más esküdt.

Avarok

A daha (daai, daoi) névvtel is illtettet avarok az i. te. 3. században az Aral-tótól
délrte-délnyugatra tanyáztak. Fő szállástterültetük a Koptet-dag telőtterébten ltehte-
ttet, részbten az tegykori Dahistan, Dihistan tartományban, részbten a Ttejten folyó
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mtentén. Egytestek úgy tartják, inkább az Uzboj vidékén laktak – az Amu-darja 
telhagyot mtedrte, tegykori ltefolyása a Kaszpi-ttengter ftelé –, ami ntem mond telltent 
az telőző mtegállapításnak. Arrianos (i. sz. kb. 86–160.) bteszámolója szterint 
iii. Alexandros, az i. te. 4. században, Szamarkandnál találkozot az abioi szkí-
ták (avarok) kövtetségévtel. Szterzőnk a dahákról (avarokról) külön is tudósít : la-
kóhtelyüktet a Tanaistól (it Szir-darja) délrte jtelöli ki. Strabon három daha ftelte-
kteztetről tud : aparnoi, xanthioi, pissouroi. Az avarok (aparnoi, parnoi) sorsáról 
vannak ismtertetteink, a másik két törzzstel kapcsolatban csak találgatni tudunk. 
Az avarok, bár ntevük telvtesztet, pontosabban széktellyé ltet, döntő szterteptet ját-
szotak a mai magyarság kialakulásában.

Az avar név – tartalma szterint Avi népe, avagy ónép, ősnép – a szkíta föld-
isttenség, Avi tiszttelőit illteti. A daha címtet – jteltentéste iráni nytelvtek szakértői 
szterint ltegnagyobb valószínűséggtel ember, férf – alighantem a pterzsák ragasz-
toták az avarokra.

Kankarok

Az telső híradások szterint az i. te. 2. században a Szir-darja középső szakaszá-
nak alföldjét, valamint a Talas és a Csu folyó lapályát birtokolták. Görög Bak-
tria összteomlása nyomdokán telfoglalták többtek közöt a jászik földjteit, Jten ki-
rályságát a Déli-Urál környékén, és az i. te. 1. században más tterültettektet is. Övék
volt Közép-Ázsia tegyik ltegterőstebb állama. Hatalmuk össztemérhtető volt a kujsu-
angokéval. Országlásuknak az i. sz. 4. században a hunok mtegjteltenéste vtettet vé-
gtet. A kankarok késői örökösteit, többtek közöt, csángó névten ismterjük.

Országuk ntevte telőször az Avtesztában, illtetvte kínai forrásokban jteltenik mteg, 
Kangha, illtetvte Kangcsü, Kangkuo alakban. Népük ntevét – pl. kakhagai, kang, 
kangar, kangli – más források is mtegörökítteték. Ők magukat kankar, országu-
kat és ltegnagyobb folyójukat Kankó címmtel illteték. A kankó szó jteltentéste te hte-
lyten: gamó, horog, kampó.

Szakaurak

Az i. te. 2. században a szakaurak, az Ili folyó, illtetvte az Iszik-köl vidékén ta-
nyáztak. Ertedteti szállástterültetükről a jütecsék által telűztetvén – törtedékteik a 
Tarim-mtedtencébten, Gandharában stb. ttelteptedttek lte –, az Iráni-ftelföldrte vándo-
roltak, majd onnan kirajzotak az Indiai-félszigtetrte. Az i. sz. 5. században tegy 
részük vélhtetőten telhagyta indiai lakóhtelyét, az avarokhoz, illtetőlteg a hunokhoz 

12



csatlakozot, és Közép-Ázsiába, illtetvte Kteltet-Európába költözöt. Ntevük teltenyé-
sztet, ntemztetségük szétszóródot a közép- és dél-ázsiai stb. néptek tarka sokasá-
gában.

A szakaurak mtegszólítása nyugati forrásokban sakaraukai, saraucae, kínai-
akban szajvang stb., indiaiakban saka murunda alakban maradt ftenn. E ntevtek 
tartalma írástudóink szterint szakák királyai. A szaka vándort, vándorló pásztort
jteltenttente. A szakaurak ntevéntek érttelmte a szkíta nytelv alapján is kifogástalanul 
mtegmagyarázható. A szaka idtejétmúlt szónak számít, ktevtesten ismterik, s vélhte-
tőten még ktevtestebbten használják. Ehtelytet manapság részt, szakot mondanánk. 
Az urak kiftejtezés jteltentését ptedig ntem szükségtes kiftejtteni, még ktevésbé iráni 
stb. nytelvtek szótárában ktertesgélni.

A szkíták nyelve

A szkíták össztefüggő szövtegtet, tterjtedtelmtestebb fteljtegyzéstektet – lteszámítva a 
hotani szakák iratait – ntem hagyományoztak ránk. Elsősorban ftejtedtelmteik, cso-
portjaik ntevét ismterjük, s azt is csak idtegtentek hallása, ltejtegyzéste nyomán, az 
testettek többségébten kistebb vagy nagyobb mértékbten telfterdítvte. A lteltárban, lte-
számítva a nyilvánvaló ismétlődéstektet, és idte sorozva a vélhtetőten idtegten terte-
dtetű, dte szkítáknak tulajdonítot kiftejtezéstektet, durván négyszáz szó szterteptel.

Emte szókészltettet össztevtetteték már iráni, török stb. nytelvtekktel, a magyarral 
úgyszintén, s találtak is kifogástalannak tűnő párhuzamokat. A mteggyőző tertejű
szóftejtéstek száma azonban cstekély. Az újabb és újabb próbálkozások is jtelzik a 
tárggyal kapcsolatban ftelmterülő kétségtektet.

Döntő érvként a szkíták iráni származása mtelltet a hotani szakák iratait is 
szokás temlítteni. A szakák ntevteztet csoportja kétségtteltenül iráni gyökterű nytel-
vten írt, és nyilván bteszélt is. A szkíták össztességérte azonban te mtegállapítás 
aligha tterjteszthtető ki, mivtel akadnak jócskán telltenktező érvényű adatok.

Ezten kívül súllyal tesik a latba a jászik és az oszétok mtegszólításának hason-
lósága. Az oszétok magukat történtettesten ironnak ntevtezik, iráni nytelvtet bteszél-
ntek, s tezten ntem változtat az stem, ha tegykori hűbéruraik, a jászik ntevét aggatják
rájuk. Miképpten a jászik stem lteszntek pusztán te körülmény okán soha irániak.

A szkíták iráni tertedteténtek telméltette a mondotak telltenérte alaptéttel, az telmúlt
száz év során bteltekövült a nytelvtudósok és történésztek gondolkodásába. Vitat-
ható, dte közmtegtegytezésstel igaznak ttekintik, és telfogadják mint kiindulópontot, 
amit csak telltenállhatatlan tertejű bizonyítékokkal ltehtetnte sarkaiból kifordítani.
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Személynevek

A szkíta főtembtertek stb. telntevtezéséntek tegy részte több nytelvből, közötük a 
magyarból is, kifogástalanul mtegmagyarázható : Ateas (Atya), Babai ( jteltentéste 
szterint Ősapácska). Más részük a magyartól valószínűlteg idtegten, iráni, görög, 
török, latin, gtermán stb. tertedtetűntek látszik, pl. Aripharnes, Aspakos, Tirdad;;;; 
Lonkhates, Taxakis, Toxaris;;;; Baian;;;; Fragiledus;;;; Sangiban. Többük jtelten-
téste félig-mteddig bizonytalan, illtetvte vitatot. Ltebtetűzésük stem fteltétltenül hi-
bátlan.

Jteltes sztemélyteink ntevte, jobban mondva közülük jó néhány, lteginkább ma-
gyarul érttelmtezhtető :

Anakharsis – Nyakas;
Ariantas – Arany;
Ariapeithes – Aranyptej ;
Azes – Jászi ;
Bartatua (Partatua), Protothyes – Pártütő ;
Beucan – Bőkan;
Gnouros – Nagyúr ;
Idanthyrsos (Indanthyros, Indathyrsos) – Ingadozó;
Karthasis – Kardos ;
Kidara (Kidaro), Csitolo – Kitörő ;
Lykos – Lég ;
Madyes – Madai ;
Maues (Moga), Mukua (Vukua) – Moka;
Oktamasades – Oltalmazó;
Opoie – Opál ;
Orikos – Örteg ;
Palakos – Balog ;
Rasparaganus – Rósparipa ;
Rausimodus – Rósmoka;
Sarosios – Sárosi ;
Saulios (Sauaios, Saulaio) – Sajgó, Salgó ;
Skopasis (Kopasis) – Kopasz ;
Skukha – Esküdt ;
Skyles – Szél ;
Skyluros – Szélúr ;
Spargapeithes (Spargapistes) – Sárgaptej ;
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Targitaos (Targittes, Targitios, Ttergazis) – Hargita ;
Tomyris – Tömör;
Zizais – Csicsa, Csicsás.
És hozzá még, később kterül sorra, néhány. Többük ntevébten félig-mteddig tel-

fteltedtet szavaink köszönntek vissza : jászi (íjász), moka (mokány, szilaj), balog 
(balkteztes, stette), rós (vörös), sajgó, salgó (csillogó, fénylő), csicsa (szép).

Szkíta tertedtetű női ntevtek, pl. Opál és Tömör, igtencsak telszórtan fordulnak 
telő forrásainkban. Mindösszte tegytet-ktetőt jtegytezttek ftel történtetíróink.

Kteztelhtettetltenntek tűnő ntevtek is akadnak jócskán: jó részük idtegten tertedtetű-
ntek vagy telfajzotnak látszik, jteltentésüktet a magyar nytelv szavaiból ntem tudjuk
ltevteztetni. Idte tartozónak véljük a Ftektette-ttengter északi partvidékén kőbte véstet 
görög fteliratok mások által többnyirte szkítának vélt ntevteit. Számuk háromszáz 
körüli. Vélhtetőten idtegten tertedtetű pl. Argotas, a lóttenyésztő görögös szkíták 
urának címte, valamint Senamotis, Skyluros király lteányának mtegszólítása.

A tárgyhoz tartozik, kitegészítésképpten, Szél király gyűrűjéntek ftelirata. Nte-
vteztet uralkodót Aranypej tesküdt király faként és utódaként ismterjük. Anyja 
Histrite (ma Istria) városából való volt, hihtetőlteg görög származású. Herodotos 
szterint Szél a görög éltetmód ftelé hajlot ; alkalmanként görög öltöztettet vistelt, 
görög isttentekntek áldozot stb. Borysthtentes városában (a Déli-Bug torkolatánál) 
palotát építtettet, és görög ftelteségtet is vtet maga mtellé. Az tesküdttek azonban tel-
ltensztenvvtel vistelttettek idtegtentek szokásaival, különösten ptedig az idtegten isttensé-
gtekktel sztembten. Szélt lteltepltezték ; az tesküdttek vteztetői ltetteték tisztségéből, és 
félttestvérét, a bteszédtes ntevű Oltalmazót választoták htelyébte. Szél telmtente-
kült, fvérte azonban haddal mtent az őt btefogadó Trákia tellten. Összteütközésrte 
ntem kterült sor, Sitalkes király kiadta Szélt, akit nyomban kivégtezttek.

Szél király aranygyűrűjét 1932 táján mtegtalálták Dobrudzsában, Istria közte-
lébten. A gyűrű ftején görög ftelirat – skyleo (Szélé, Szél tulajdona) – látható, va-
lamint trónon ülő koronás női alak: tegyik ktezébten tükröt tart, a másikban állat-
szobrocskában végződő jogart. A gyűrű abroncsát szintén görög btetűs ftelirat 
éktesíti : keleoeargotanpariane. A szövtegtet, többtek szterint, görögként ktell ér-
ttelmtezni. Jteltentéste nagyjából tez ltennte : parancsolják, legyek Argotas közelében, il-
ltetvte parancsolja, Argotas legyen közel. A rtendtelktezés alanya vita tárgya. Talán a
gyűrűn ábrázolt, isttenségntek vélt sztemélyntek szól az utasítás, talán a gyűrű vi-
stelőjéntek. Mindtentestetrte utóbbit tartják valószínűbbntek. Az Argotas névvtel il-
ltettet sztemély teszterint a gyűrű adományozója, üztenteténtek, avagy inttelméntek 
közvtetítőjte ptedig az isttenségntek vélt alak, illtetvte a gyűrű.
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A mtegftejtés alaki sztempontból kifogástalannak mondható, tartalom ttekintte-
tébten azonban kétségtektet ébrteszt. Vizsgáljuk mteg, bírhat-te a ftelirat jteltentésstel 
az tesküdttek nytelvén is, és ha igten, mondandója közteltebb áll-te a hétköznapok-
hoz. Ntem ktell stemmivtel stem jobban hajlítgatnunk a szövtegtet, mint csteltektedték 
a korábbi próbattevők. A ftelirat tekképpten olvasható : Helené Argotan királyné. 
Érttelmte szterint : az Argotas-házból való Helené királyné. A gyűrű ftején ábrá-
zolt koronás női alak teszterint maga a királyasszony. Az Argotas címntek ptedig 
talán közte van a milétoszi görög ttelteptestek Argadteis ntevű törzséhtez.

Királyné szavunk ltebtetűzéste it pariane, azaz karályné. Királyok szavunkat 
az tesküdttek tertedtetmondája kapcsán paralatai (paralocate), vagyis karályok alak-
ban, ttehát szintúgy mély hangrtendűként jtegytezték ftel. Ttekinthtetnénk mindtezt 
véltetltenntek, számunkra azonban inkább bizonyosság. A kar gyök tegy csapásra 
világos értteltemmtel ruházza ftel király, azazhogy karály szavunkat : karoló, avagy
karjával átfogó. S általa karvaly (karoly, karuly) szavunk is tartalmat nyter. Nytel-
vünkbten az ó, úgy ttetszik, fénytestebb ltehtet az újnál.

Nép- és törzsi nevek

Az ókori fteljtegyzéstekbten szterteplő – szkíta, illtetvte szkítának tartot – népi, 
törzsi stb. ntevtek tegyikte-másika a magyar fül számára idtegten. Némtely szavak bi-
zonyára ntem szkíta csoportot jtelölntek, például boudinoi (talán vótok), gtelonoi 
(a jónok gtelteonttes törzséntek ntevét idézi : fénytestek, ragyogóak). Más szavak két-
ségkívül idtegten tertedtetűtek, és a szóban forgó néptesség lakóhtelyérte, illtetőlteg 
szokásaira utalnak. Az érinttettek magukat bizonyosan ntem ilyten címtekktel il-
lteték: tanaitate (Don mtellékitek) ; amaxoikio (kocsilakók), hipptemolgi (lóftejők) ; 
stb. Alán, tesküdt, más tesküdt;;;; szaka;;;; avar, jászi, kankar, ragadozó, úr;;;; cirák, 
őrs, rósalán szavunkat telltenbten az idtegten alanoi, skythtes (skythoi), massagtetai ; 
saka (sakai) ; aparnoi (parnoi), asioi (asianoi, iazygtes), kangar, agathyrsoi, urogi;;;;
sirakoi, aorsoi, roxolanoi névbten is kétség nélkül ftelismterjük. Csakhogy boldo-
gul teztek jó részévtel, mint a szóftejtéstek mutatják, pl. az iráni nytelv is. A kétkte-
dőktet – mivtel a ntevtek tartalmával kapcsolatban ltegtöbbször nincsten támpon-
tunk – ntem győzi mteg az stem, ha történtettesten a magyarból ltehtet htelyénvalóbb, 
bizonyos össztefüggésbten sokatmondó érttelmtet kihámozni. És ttegyük hozzá 
még: a magyarnak rtendtesten nincsten szükségte fteltéttelteztet, kikövtetktezttettet 
szóalakokra, míg például az iráni – jteltek szterint – bajosan tud mtegltenni teztek 
nélkül.
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Jelentés szerint ismert szavak

Arimaspoi, enarees, oiorpata, Temarunda jteltentéste rtendbten így kövtetktezik: 
egyszeműek, hímnők (kétnteműtek), férfölő, Tengeranya. Előbbi hármat Herodo-
tos művéből ismterjük (szterzőnk két testetbten az tegytes szóteltemtek jteltentését is 
mtegadja), utóbbit Plinius könyvéből.

Az telső kiftejtezés testetébten a magyar nytelvvtel, úgy tűnik, ntem mtegyünk 
stemmirte. A szó telső teltemte (arima) ntem ltehtet egy vagy fél stemmiképpten. A má-
sodik teltemrte (spou) stem akad telfogadható párhuzam. Az iráni nytelvtekből ltevte-
ztettet magyarázatok – airime (cstendtes, nyugodt), spas (mtegjósol), vagy ariama 
(sztertettet), aspa (ló) – stem illtentek a mtegadot értteltemhtez. Arimaspoi tenntek da-
cára ltehtetnte iráni név. Ókori források Pterzsiából, Drangiana tartományból temlí -
ttentek tegy ariaspoi (agriaspoi) néptet. Csakhogy ők ntem az ismtert világ északi 
pterteménél laktak, mint az tegyszteműtek, és ntevük jteltentéste is tegészten más : ne-
mes lovúak. Úgy hisszük, az arimaspoi szó és a hozzá fűzöt magyarázat ntem il-
lik összte. Valamtelyik a ktető közül – ilyten össztefüggésbten – htelyttelten. További 
ltehtetőségtet nyújt mteddő találgatásra az arimaspoi és az argippaioi (argimpaioi 
stb.) nép ntevéntek hasonlósága. S hozzá még Plinius jtegyztette : az tegyszteműtektet,
úgymond, korábban máshogyan ntevtezték („Arimaspi, anttea Cacidari”). Kandics 
szavunk – tegyik jteltentéste épptenséggtel félszemű – valamtelytest hajaz az tegykori 
névrte, bár valószínűlteg nincsten vtelte kapcsolatban.

A második fteladvány talán mtegoldható. E htelyten még a különböző források-
ban, kéziratokban ftennmaradt változatok (anarites, tenarites, nartetes) is stegíthtet-
ntek. A kiftejtezés telső teltemte (ana, tena, na) ltehtet nő, vagy inkább anya. A második
(rte[te], ri[te]) mtegfteltelőbbntek látszik hímntemű tembter mtegntevtezésérte : férf, férj, 
vagy inkább, hím értteltembten, here. Ha valakintek ntem nyterné mteg ttetszését az 
anyahere kiftejtezés, ttekintste mteg, mirte jutotak az iráni nytelvtek szakértői : aner 
(férfatlan). Ntem rossz, ámdte ntem fteltel mteg a hímnő (kétntemű) kiftejtezés érttel-
méntek, márptedig Herodotos szterint terről ltennte szó.

Hat igénk bír, ural jteltentését mtegragadva (vö. mindtenható) az oiorpata szót 
férjható alakban ülttethtetnénk át magyarra. Ez nincs összhangban a Herodotos 
által mtegadot jteltentésstel – ráadásul nytelvünktől is idtegten –, általánosságban 
azonban illik a férjpusztítónak címztet amazonokra. Stemmivtel stem rosszabb, 
mint az iráni nytelvtekből kövtetktezttettet vira pati (férf ura) stb. kiftejtezés. Alkal-
masint mindkét mtegoldás htelyttelten, mivtel Herodotos szóftejtéste alighantem fél-
rteértésten alapszik. Hesykhios (i. sz. 5. század végte) szójtegyzékébten az oiorpata 
kiftejtezést ormatai alakban látjuk viszont, ami temléktezttet a szkíta szuromadai 

17



névrte. Kövtetktezésképpten oiorpata valószínűlteg a nők uralta közösségbten élő 
madaiak szkíta ntevte korcs alakban. Etől függtetltenül az amazonok történtette, ha 
kigyomláljuk btelőlte a képzteltet szültte teltemtektet, alighantem hitteltes.

A Temarunda szót, úgy véljük, sikterült hozzártendtelni a szkíták tegyik istten-
ségéntek ntevéhtez (lásd alább).

Emte példákból is kittetszik : az ókori munkákban ftelbukkanó szkíta stb. sza-
vak ltebtetűzéste, átülttetéste görög stb. nytelvrte stem ntem kövtetkteztettes, stem ntem 
kifogástalan, a hozzájuk fűzöt magyarázat ptedig ntem szükségképpten htelytes. 
Másrészt a különböző szkíta szavakat, vagy bármtely más nép szavait, az iráni 
stb. nytelvtek szókészltette alapján is ltehtet érttelmtezni. Ha a ntevtek tartalmával kap-
csolatban nincsten valamifélte iránymutatásunk, a különböző mtegoldások htelytes-
ségte ftelől stem sztertezhtetünk tökéltettes bizonyosságot.

A jteltentés szterint ismtert szavak körébte tartozik még az Exampaios (Sztent 
utak) kiftejtezés, valamint a Kaukázus szkíta ntevte. E ktetőt részltettestebbten a kö-
vtetktező szakaszokban tárgyaljuk. Ismterjük tezten kívül a harci balta – pterzsa 
nytelvbten is honos – szkíta ntevét (sagaris), ami, ha úgy ttetszik, szakóca, szekerce
szavunkkal is párhuzamba állítható.

Idte kívánkozik még a latin parthus szó – gyökterte a pterzsák által telfterdíttet 
avar név –, ami Iustinus (i. sz. kb. 390.) szterint szkíta nytelvten száműzötet jte-
ltent. Jólltehtet a hasonlóság tez testetbten puszta véltetlten, mindazonáltal, közvtetvte, 
ltehtetőségtet ad pártos szavunk azonosítására.

Hesykhios szósztedtette nagyjából két tucat jteltentés szterint ismtert szót foglal 
magában. A szavak többségte szkítának mondot – valójában görög vagy görö-
gös – kiftejtezés, például hyppake (lótúró), istrianides (szkíta stóla), kararyes, ka-
tereis (szkíták hajléka, ftedtet kocsi), melition (léptes méz), skythisti (szkíta divat),
thapsinon (fűzfa, ami aranysárgára ftesti a gyapjút és a hajat). Csupán néhány 
szót ltehtet szkítaként is érttelmtezni, például abakes (a férfak ntevte ; apák), agly (a 
hatyú ntevte), solymoisin (szkíta nép ; inkább foglalkozás : sólymos, solymász). És
később kterül tterítékrte még két szó.

A ktendter (Cannabis) ntevét többten, htelytteltenül, szkíta tertedtetűntek mondják. 
(A növény és ntevéntek őshazája Dél-Ázsia.) Emte kiftejtezést a szkíták is kölcsö-
nözték – a kanavász szónak nincsten bokra nytelvünkbten –, telltenbten közvtetíté-
sükktel jutot Európába. A rénszarvas ntevét (Tarandos) viszont ritkán temltegtetik, 
ptedig tezt Hesykhios is szkítaként jtegyzi. A szó tartalmát tekképpten határozza 
mteg: szarvashoz hasonló állat. A Magyar nyelv szótára mtegőriztte te kiftejtezést, 
mégptedig tarangyos alakban. Jteltentéste : „tisztátalan, rút, mocskos, undok ttestü 
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vagy visteltetü; máskép : torongyos. Hasonló hozzá : toprongyos”. S hozzáttehtet-
jük még: varangyos. Miért aggatak a szóban forgó jószágra a szkíták ily csúf 
ntevtet? Téli bundájukat ltevtető példányai, illik rájuk a toprongyos jtelző, ntem ép-
pten mtegnyterő külstejűtek. Tarangyos szavunkat az állat tudományos, faji ntevte 
(Rangifer tarandus) is mtegörökíttette.

Istenségek nevei

Herodotos szterint a szkíták főbb isttenségtei a kövtetktezők; zárójtelbten görög
mtegfteltelőik : Tabiti (Htestia, Histite), Papaios (Zteus), Api (Gaia, Gte), Goitosyros 
(Apollon), Argimpasa (Aphroditte), Tagimasadas (Posteidon). Ltegtöbbjük ntevé-
ntek htelytes ltebtetűzéste kétségtes. Érdtemtes azonban visszaftejtésükktel kísérltettezni, 
miként többten mteg is tteték, még ha tertedményteiktet ntem is mindig ltehtet ftenn-
tartás nélkül telfogadni.

Tabiti alakját tegytestek Surya, hindu Nap-isttenség lteányával (Tapati, Tapi, 
Tapti) kapcsolják összte. Ő azonban, bár ntevte és ntemte idte illő, sztertepte szterint 
ntem azonos a szkíta tűz-isttenséggtel. Tapiti ntevébten – szabályszterű ltebtetűzéste 
kétség nélkül tez –, mint néhányan ráértezttek, alighantem tapló szavunk gyökte 
rtejtőzködik, s abban a gyúlás, a htevülés, a tűz fogalma. Emte gyök, tezten kívül, 
tertedteti alakjában csupán földrajzi ntevtekbten, például Tapolca, valamint régimódi
taplász szavunkban él. Ikterpárja viszont telfteltedtet gyaponik, gyapont, gyappant 
(gterjted, gyúlik, lobban stb.) igénkbten, valamint gyapjú, gyapot, gyopár főntevünk-
bten lakozik. Tapiti ntevébten a szó végi -i bizonnyal kicsinyítő képző, amint a kö-
vtetktező ntevtek testetébten is.

A szkíták ttertemtő isttenségéntek tisztségérte szintén akadna jtelölt : a phrygiai 
Bagos Papaios. A szterteptek tez testetbten hasonlók, nagyjában-tegészébten a ntevtek 
is, a rokonság azonban – csakúgy, mint Tapiti testetébten – mindtentektelőt a kifte-
jtezés teltterjtedtségéntek tulajdonítható. A baba főnév – ntem ritkán teltérő btetűzés-
stel, dte hasonló tartalommal – több altaji, illtetvte indoteurópai stb. nép szókészlte-
tébten is mtegtalálható. Babai sztemélyébten – htelyénvalóbb ntevét ily módon írni 
– kétségtteltenül ntemző atyát, ősapát tiszttelhtetünk. Az alánok tegyik királyát is 
Babainak címtezték.

Api ntevte – bár a vtelte kapcsolatos ftelttevéstek már-már célba találtak – fteltö-
rtetlten dió. Ftelbukkan a szkíták tegyik csoportjának telntevtezésébten is : a vízi sza-
káknak is címztet abioi, apasiakai, pausikoi nép jtelzőjteként. Az abioi szót tegyte-
stek a görögből, btetű szterint magyarázzák: életelenek stb. Hihtető az tefélte mteg-
szólítás, ha mások ötlik ki, ktevésbé, ha az érinttettek ntevtezik magukat tekképpten.
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Ntem különb az iráni nytelvtekből kövtetktezttettet vízi szaka telntevtezés stem. Avi 
ómama, ősanya ntevte, úgy hisszük, ó szavunkból nőt ki. Eltérő btetűzésstel, ámdte
hasonló tartalommal mtegtalálható a galíciai, katalán, latin, portugál és spanyol 
nytelvbten is. Délnyugat-Európában bizonyára az oda tteltepült szkíta alánok ho-
nosítoták mteg. A magyarok nytelvéből sajnos kivtesztet. A mtegftejtésstel tegyüt, 
mint értet gyümölcs, ölünkbte hull – te ktető kétségkívül ugyanaz – az abioi stb., 
valamint az avar név jteltentéste : Föld Ősanya tiszttelői, Avi népe, ónép, ősnép.

Goitosyros, Argimpasa és Tagimasadas ntevte tez idáig makacsul telltenállot 
mindten visszaftejtési kísérltetntek. Különböző változataik – pl. Goitosyron, Gon-
gosyros, Oitoskyros, Oitosyros ;;;; Arippasa, Artimpasa, Artimpasan ;;;; Tagesmana, 
Tamimasada – stem könnyítik mteg a dolgunkat. Herodotos és kövtetői értezhte-
tőten küzdöttek tegy számukra mterőbten idtegten nytelv szavaival, kivált a görög-
bten stb. ntem léttező hangokkal. Méltánytalan ltennte azonban őktet temiat telma-
rasztalni.

Az telsőként temlíttet Nap-isttenség ntevébten, úgy gondoljuk, btennte foglaltatik
gyújt és úr szavunk. Goitosyros ttehát, ha ragaszkodunk a szavak tegybteírásához : 
Gyújtósúr.

A görög szépasszonnyal párhuzamba állítot Argimpasa ntevte össztecsteng az 
argippaioi (argimpaioi, orgtempaioi, orgitempaioi ; latin íróknál artemphatei, arim-
phatei) nép mtegntevtezésévtel. E ntevtekbten, szánalmasan mtegnyomorítva, érdem és
pálya szavunkat véljük ftelismterni. Az isttenség ntevévtel kapcsolatban mások is 
nagyjából idte jutotak, kivévte a második szót, mtely tegytesteknél a fej, fejedelem, 
úr stb. jteltentésű basa, pasa. A kétktedők mteggyőzésérte Herodotost idézzük ta-
núként. A királyi szkíták országának ismterttetéste kapcsán temlít tegy bizonyos 
Exampaios (Amaxampaios) ntevű htelytet, és hozzá a név jteltentését is mtegadja : 
Hierai hodoi, vagyis Szent utak. Szkíta nytelvten, tegytes számban, Érdempálya. Ma 
idtegtenszterűntek értezzük temte kiftejtezést, az tezternyolcszázas évtek teltején azonban 
közélteti íróink művteibten gyakorta ftelbukkant. Manapság érdtemtek útját, érdtem-
dús éltetutat mondanánk tehtelytet.

Herodotos te htelyten, amint a ftenti névváltozatok tanúsítják, össztevtegyíttette
a görögöt a szkítával, kocsiutat (amaxa : kocsi) a sztenttek útjával. Mindtezt azon-
ban – tartozunk nteki tennyivtel, sőt még többtel is – telnézhtetjük.

A ttengter mtegsztemélytesítőjéntek ntevte talán még az telőzőnél is jobban telfter-
díttet alakban maradt ftenn. Tagimasadas mtegszólításában tegytestek a tenger és 
az atya szót látják. Előbbi mtegfteltelő alapnak látszik, a férfúi sztertep, mtelybten a 
szkíták ttengter-isttenségte fteltűnik azonban valószínűtlten. Mi magunk inkább a 
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használatból kikopot, már csak tegytes nytelvjárásokban élő mása (nagyanya, 
örteganya) szavunkat véljük ftelftedtezni a ttengter isttenségéntek ntevébten. Ez ügy-
bten Pliniust ttesszük mteg döntőbírónak: Tanaim ipsum Scythae Silim vocant, 
Maeotim Temarundam, quo signifcant matrem maris. Magyarul : A Tanaist a 
szkíták Silisntek hívják, a Mateotist Ttemarundának, ami ttengter anyja jteltentésű. 
Mindten viztek örteganyját teszterint Tengermása névten tiszttelték ősteink.

Tapiti, Babai, Avi, Gyújtósúr, Érdempálya és Tengermása – még ha az telső 
ktető ntevét az tegytettemtes tembteri művteltség kincstestárából kölcsönözték volna 
is – alighantem a szkíták sztellteméntek ttertemtményte. Egyikntek stem akad tökélte-
ttes mtegfteltelőjte az telő-ázsiai, indiai stb. sztentélytekbten, dte még manysi fteltebará-
taink hitvilágában stem.

A szkíták számos isttenségte közül csak a ftentitektet ismterjük név és hivatás 
szterint, s még ötről állíthatjuk több-ktevtestebb bizonyossággal, ők is a szkíták 
sztentjtei közé tartoztak. Lukianos (kb. 125–180.) írásából mtegtudhatjuk, a szkí-
ták isttenségként tiszttelték az éltetadó szteltet, valamint a halált jtelképtező kardot 
is. Utóbbi tegysztersmind a háborúság isttenségte volt, amint Herodotos is utal rá.
Szteltek ftejtedtelméntek ntevte hihtetőlteg Szélúr – Skyluros, szkíta uralkodó címte is 
tez –, Harag uráé ptedig alkalmasint Hargita (Targitaos). A harmadik isttenség, 
ntevteztettesten Lég (Lykos), szintúgy a szkíták tegyik királyának ntevébten rtejtőzik. 
A ntegytedik és ötödik isttenség, Dana és Magúr sztemélyéről és sztertepéről alább 
tesik szó, illtetvte a 74. oldalon.

Földrajzi nevek

Herodotos szterint a királyi szkíták birtokainak folyóviztei közül nyugaton 
telső az Istros (Al-Duna). Történtetírónk, úgy tűnik, mégstem tezt ttekinti határfo-
lyónak. A ftelsorolás szterint szkíta földön kanyarog még a Prut – görögökntek 
Pyretos, szkítáknak Porata (Boratya) –, és ltegtávolabb nyugaton a Tiarantos. A 
ktető közöt ömlik a Dunába az Araros, Naparis és Ordessos. Utóbbi négy kétség-
tteltenül a Román-alföld folyója. Ntevük idtegten hangzású, aligha szkíta tertedtetű, 
és azonosításuk is bizonytalan : talán Olt, Sztertet, Ialomiţa, Argteş.

A Dnytesztter ókori ntevte (Tyrtes) nyilvánvalóan szkíta tertedtetű : Túr. A Déli-
Bug (Hypanis) alighantem Kupány névrte hallgatot. A Dnytepter (Borysthtentes) 
ntevte – görög lteptelbte bújtatva is – érthtetőten, már-már zavarba tejtőten magyar: 
Boristen. Az Ingul (Pantikaptes) csakntem bizonyosan az ókori görög gyarmatvá-
rosról (Pantikapaion) nytertte ntevét. A Koloncsak (Hypakyris) ntevte könnytedén 
visszaftejthtető : Kupakörös. Ntem különbten a Molocsna (Gterrhos) telntevtezéste, ami 
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alkalmasint szintén Körös. Utóbbi három folyóvíz azonosságát tegytestek vitatják, 
tez azonban a szkíta ntevtek tartalmát ntem érinti. A Don (Tanais) ntevte is szkíta 
tőről – Dana – fakad. Végteztetül még tegy Körös, a mai Donytec (Hyrgis).

Túr szavunk, talán ntem mindtenki néznte utána, habot jteltent, a Kupány név 
kupa alakú folyóágyat, a Körös ptedig idte-oda kanyargó, köröző, ttektergő folyóvi-
ztet. Dana, több folyó ntevéntek gyökterte, alighantem hangutánzó szó. Dana sztemé-
lyébten, teftelől bizonyosak vagyunk, a szkíták tegyik – írot forrásokban ntem tem-
líttet – isttenségét, a folyóviztek szülőanyját tiszttelhtetjük. A Don és a Duna ntevte 
máig őrzi temlékét, bizonyságául tegykori pogány, ttermésztethívő múltunknak.

Rokon ntevű folyóviztektet a Kárpát-mtedtencébten ma is találhatunk: Duna – 
ókori szkíta ntevte Dana avi ltehtettet;;;: innten a latin Danubius, Danuvius –, Körös, 
Kupa, valamint Túr. Nagyobb folyóink többségéntek ntevte azonban – jteltentésü-
ktet, tegytentes úton, ntem tudjuk a magyarból ltevteztetni – ktelta, dák, gtermán stb. 
tertedtetűntek látszik, illtetvte még régtebbi idők népteintek tulajdonítható. Némtelyik 
ltehtet korai szkíta is akár, korcs alakban, idtegtentek nytelvéhtez igazítva.

Izgalmas kérdés, mtegnyugtató ftelteltettet azonban rá aligha kaphatunk: Vajon 
a Duna ntevét az időszámításunk ktezdtette táján bteköltözöt jásziktól, vagy koráb-
ban it ltettelteptedtet szkíta rokonaiktól kaptuk-te örökbte? Nagyobb teséllytel, úgy 
hisszük, inkább a korai szkíta néptektől. Dana alakja alighantem igten régi. Több 
nép hitrtegéibten is szterteptel hasonló névten, olykor némilteg hasonló sztertepbten. A
hindu mondák gyűjtteményéntek (Rigvteda, i. te. kb. 1100.) Danu isttenasszonya is 
közéjük tartozik. Történésztek és nytelvésztek utóbbit tartják a rokon ntevű istten-
ségtek ősképéntek.

A szarmatának ntevteztet alánok országának néhány folyója, ahogyan ma is-
mterjük őktet : Sztertet, Dnytepter, Kubány, Ttertek, Kuma, Volga, Urál. Az telső latin, 
illtetvte görög ntevte (Gterasus ; Hiterasos) a szkíták nytelvérte visszafordítva aligha-
ntem Körös. A másodiké (Danapter, Danapris) ntemigten ltehtet más, mint Dana avi, 
miképp a Kubány folyó ntevéntek tertedtetijte is nyilván Kupány. A Ttertek és a Kuma
ókori ntevét (Alonta, illtetvte Udon) vélhtetőten idtegten nép hagyományozta a szkí-
tákra. Történhtettet azonban fordítva is : a számunkra ismtertetlten szkíta ntevtektet 
idtegtentek hasonítoták a maguk nytelvéhtez. Európa vízbten ltegbővtebb folyója, a 
Volga telltenbten hamisítatlan szkíta ntevtet vistelt : Ár (Oaros, Rha, Rhos). Az Urál 
folyó régi ntevte (Daix) ptedig ltegvalószínűbbten Zajg ltehtettet.

A Volga szkíta ntevét, ár szavunkat, a Rheum növényntem (Polygonacteate) tu-
dományos telntevtezésébten is rögzítteték.
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A Turáni-alföld massagtetái nagy folyójukat – ókori ntevte Jaxarttes, a mai pte-
dig Szir-darja – Széles (Silis, Sylis) névvtel illteték. Ókori szterzők gyakorta nte-
vtezték – talán félrteértés folytán, talán ntem – Tanaisnak. A kankar szkíták tellten-
bten temte folyóviztet Kankó (Kangha, Kangkha) névten tiszttelték. Kankó szavunk 
tegyik jteltentéste : gamó, horog, kampó.

Ismterjük tezten kívül a Kaukázus (te htelyten Hindukus) szkíta ntevét, valamint 
a név jteltentését is (Croucasus, Graucasus, Groucasus stb. : Hóftehér). Magyar 
fülntek tez lteginkább Hókás. Ftején – homlokától orráig – széltestebb ftehér sávot 
vistelő ló jtelzőjte is ltehtet.

A Szeret folyó (az alánok országlása idtején Gterasus, Hiterasos, vagyis Körös) 
második szkíta kterteszttelőjte valószínűlteg késői testemény, a i. sz. 9. századra ktel-
ttezhtető. A névadók nagy valószínűséggtel a kankarok voltak.

A szkíták országainak, tteltepülésteintek ntevéből alig maradt ránk valami. Még 
ktevtestebb, ami teztek közül könnyűszterrtel ftelismterhtető.

Hosu, Hoszu ;;;: kitterjtedt birtokaikat ntevtezték így a kínaiak szterint a jászik. 
Pliniusnál ugyantezten birodalom lakóinak címzéste abzoae. Az ország ntevte, 
telőbbiről a toldalékot ltenyisszantva, Abzo. Ez kterékbte törvte bár, dte lénytegébten 
ugyanaz : Hosszú.

A sokntemztetiségű Khorasmia ntevte számtalan alakban maradt ftenn: Khora-
sam, Khortesm, Khortezm, Khwarazm, Khwartezm, Khwartezmia, Khwarizm stb. 
Ehhtez jön még az avtesztai Xvairiztem és az ó-pterzsa Huwarazmish. Találgatják, 
mi ltehtet te név érttelmte a pterzsák nytelvén: testetlteg Nap(kteltet) földjte, vagy talán 
Alföld;;;? Nytessük lte a szótőről a toldalékot, s telőáll a szkíta név, ahogyan a pter-
zsa fül hallota. Tteltepülésteink tegyikte-másika mtegntevtezésébten őrzi te szót, pl. 
Kálóc, Káloz, Kálóz és – romlatlan alakban – Kalász. E munkában, félrteértéstektet
telkterültendő, a görög ntevtet használjuk.

Maghas a jászik kaukázusi országának városai közül a fő, az telső. Ntevte arab 
kútfőkből ismtert, dte kínaiban is ftelbukkan (Aszu Mitekites). Ingusföld 1995-bten 
alapítot fővárosa, Magas állítólag a htelyten áll, hol szkíta telődjte. A név jteltentéste
Ali al-Masudi (kb. 896–956.) szterint kegyesség, magasztosság. Galgaj nytelvten 
Nap városa. A szkíták nytelvén Magas.

Apauarktikene (Apavorttente, Artakana, Parautiktente, Parthava, Parthytente) az 
avarok birtoka volt a Turáni-alföldön, a Koptet-dag északi pterteménél. Hasonló 
ntevtet vistelő központja – Apauarktike, terősíttet htely az Apaortenon (Zapaortte-
non) htegységbten – talán a mai Dargaz (Abivard, Dara, Pavart stb.) környékén 
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állot. Ntem könnyű temte korcs alakokból kihámozni az tertedtetit. A ltegtegyszte-
rűbb mtegoldás (Avar) látszik ltegvalószínűbbntek. A ntehtezten érttelmtezhtető, idte-
gten toldalék hihtetőlteg birtokot, országot, tartományt jteltent.

A kankarok birodalmának telntevtezéste – kínai forrásokban Kangcsü, Kang-
kuo, az Avtesztában Kangha – nyilvánvalóan Kankó. Mind az ország, mind lakói 
ugyanonnan, ltegnagyobb folyójuktól kölcsönözték címüktet.

Tasktent tartományt és az ősi várost az iszlám időkig – különböző nytelvtekten 
– ash-Shash, Chach, Csösö, Shash stb. névvtel illteték. A szkíták nytelvén tez alig-
hantem Sás. A város mai ntevte a török kő (tas) és az iráni stb. vár, város (kanda, 
kath, katha) teltemből áll összte.

Szkíta és magyar

A magyar nytelv a szkítának, tebbten bizonyosak vagyunk, tegytentes folytatása.
Nytelvünk alapzata, szóftejtésteink tanúsága szterint, az telmúlt minttegy két évtez-
rted során lénytegébten ntem változot. Szavaink ily hosszú idő telmúltával is tisz-
tán ragyognak. Ha kitemteljük őktet az idtegten nytelvtek Prokrusztész-ágyából, kü-
lönöstebb ftejtörés nélkül mtegérthtetők. Még akkor is, ha akadnak közötük hasz-
nálatból kikopot, illtetvte mtegváltozot alakú, tartalmú kiftejtezéstek is, például a 
családi kapcsolatok köréből : baba, babai (ősapa), mása, mási (nagyanya), ó, avi 
(ősanya). (A kicsinyíttet változatok, jobbára köttetlten bteszédbten használatosak, 
nytelvünkbten ma is élntek: pl. Kati, Pisti ; bácsi, nagyi.) A néptektet, törzstektet stb. 
jtelölő ntevtek sorában is telőfordulnak rtendhagyó, régites, illtetvte félig-mteddig tel-
fteltedtet szavak: pl. cirák (csíra, ivadék, sarj), jászi (íjász), kankó (gamó, horog, 
kampó), moka (mokány, szilaj), sajgó, salgó (csillogó, fénylő), szaka (rész, szak).

Anyanytelvünkbten jártasnak a mai köznytelvtől idtegten szóalakok ftelismteréste
stem jteltenthtet ntehézségtet. Hesykhios szójtegyzékte szterint a sakyndake szkíta öl-
tözék ntevte. Az tertedteti szkíta szó – a többtes számú alak maradt ránk – aligha-
ntem zsáküngök.

A hitvilág átalakulásával nytelvünkből, visszavonhatatlanul, teltűnttek a tter-
mésztethívő vallás isttenségteintek ntevtei : Avi, Babai, Dana, Érdempálya, Gyújtósúr,
Hargita, Lég, Magúr, Szélúr, Tapiti, Tengermása. Sztemély- és földrajzi ntevtekbten 
(pl. Avar, Babai, Duna, Gyopár, Haragistya, Hargita, Harka, Horka, Mágor, Szél, 
Tapolca) többük ntevte vagy szógyökte, olykor ősi alakjából kivtetkőzttetvte, ftenn-
maradt. Népünk ntevte is a szkíták tegyik isttenségéntek ntevéből terted.
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Az ókori szkíta nytelvvtel – a mondotakból kövtetktezik – csak némi gyakor-
lás után boldogulnánk. A nytelv mindtenkor ama valóságot tükrözi, amibten bte-
szélői élntek : igényteikhtez, teszközteikhtez, környteztetükhöz van szabva. Mindteztek 
ptedig korról korra változnak.

Először is, az telfteltedtet, illtetvte tartalmában idtegtenszterű kiftejtezéstek miat 
ntem ritkán körülírásra, magyarázatra szorulnánk. Ki ismteri például, jólltehtet fő-
városunk ntevébten ma is él, pest (ktemtencte) szavunk jteltentését?

Másodsorban – tezztel könnytebbten mtegbirkóznánk – a szavak teltérő hang-
alakjával gyűlnte mteg a bajunk. Gyújt igénk (lásd Goitosyros) tertedteti hangalakja
például ltehtettet gyojt, miként az ing főnévé is nagy valószínűséggtel üng, s király
szavunké karály.

Mi több, alighantem más volt, bizonyára csak zamatában, a jászik nytelvte, az 
avaroké, az uraké stb. Mindazonáltal, úgy hisszük, szkíta ősteinkktel könnytebbten
szót érttenénk, mint manysi fteltebarátainkkal.

A szkíták eredetmondája

Ímte az tesküdttek tertedtetéről szóló mtesés történtet. Nagyjából úgy adjuk telő, 
szkíta nytelvrte visszafordítva, ahogyan Herodotos minttegy kéttezter-ötszáz év-
vtel teztelőt ltejtegyteztte. Mtegértéste ntem igénytel különöstebb ftelkészültségtet, stem a 
szterteplők ntevte magyarázatot.

Herodotos te htelyten a ttertemtő isttenségtet Isttenntek (hitte szterint Zteusz) nte-
vtezi, mi azonban, értteltemszterűten, az tesküdttek ősapját, Babait szterteptelttetjük.

Volt egyszer egy király, s annak három fa

Élt e hajdan puszta tájon egy Hargita (Targitaos) nevű ember. Eme Hargitának
szüléi voltak Babai (Papaios), és Boristen (Borysthenes) leánya.

Hargitának volt három fa : Napocska (Leipoxais, Lipoxais, Nipoxais, Nitoxais),
Árpácska (Arpoxais), és a legfatalabb, Kalácska (Kolaxais).

Hármuk uralkodása idején aranykincsek hullotak az égből az esküdtek föld-
jére : eke, iga, fokos és csésze. Elsőként a legidősebb láta meg a kincseket ; magá-
hoz vete volna őket, de az arany tűzzel lángolt, amint közeledet hozzá.

Azután a középső próbálkozot, de ugyanúgy járt. Mindketen megrémültek a 
lángoló aranytól. Hanem amikor a legkisebb közeledet az égből hullot kincsek-
hez, a láng kialudt ; ő magához vete, s hazavite az ekét, igát, fokost és csészét. Az
idősebb fvérek, látván a csodát, átadták királyságukat a legfatalabbnak.
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Napocskától az ekések (aukhatai) nemzetsége származik. A középső fvértől, 
Árpácskától a hajcsárok (katiaroi) és harcfak (traspies) nemzetsége. A legfata-
labbtól, Kalácskától, az uraké, kiket királyoknak (paralatai) neveznek.

Mindezek együt, fejedelmük után, esküdöteknek (skolotoi) nevezik magukat, 
a hellének azonban a skythes nevet adták nekik.

Más források tanúsága

Előbbi történtet tegytes szterteplői ftelbukkannak más szterzőknél is. Diodoros 
Sikeliotes munkájában Palos és Napes alighantem mtegfteltel Kalácska, illtetvte Na-
pocska sztemélyéntek. Plinius könyvébten talán az apalaei (aptellatei, apamatei), il-
ltetvte napaei mtegjtelölés vonatkozik a ktetőrte. A ntemztetségtek (valójában foglal-
kozás szterint címztet csoportok) ntevteit más forrásokban auchetae (tekés) és coti-
eri (hajcsár), valamint trapies, trapioi (harcf), illtetvte paralocae (királyok) stb. 
alakban láthatjuk. Az it ftelsorakoztatot, terősten rontot szóalakokból igten nte-
héz, már-már ltehtettetltenntek tűnik az tertedteti érttelmtet kiftejtteni. Sikter rteményé-
bten aligha kísértelhteti mteg bárki idtegten.

Áttekintés időrendben

Uráliak

I. te. 5000. körül – A szkíta néptek telődtei – uráliaknak ntevtezzük őktet a to-
vábbiakban – tez időbten, a korai réz-kőkorban, a Déli-Urál környékéntek 
pusztáin, a Volga középső és alsó szakaszánál laktak. Alighantem te vidék
volt őshazájuk : te htelyten élttek az új-kőkorban, és talán már korábban is. 
Mtegkülönbözttette őktet más néptektől, tegytebtek közöt, a sírhalmok építé-
séntek hagyománya : főtembterteik sírja fölé kistebb-nagyobb halmot temtel-
ttek gyteptéglából, kőből. Emte szokás – utóbb Európa stb. más néptei is tel-
tanulták – a bronzkorban tteljtestedtet ki, törtetltenül folytatódot a királyi 
szkíták országlásának idtejéig, és még az alánok is gyakorolták.

I. te. 5000–4500. – A szóban forgó néptesség tekkor a Déli-Urál és a Kaukázus
közöt nyújtózkodó terdős és füvtes pusztákon lakot : a Déli-Urál vidé -
kén, a Volga középső és a Don alsó szakaszánál, valamint a Kaukázus 
északi telőtterébten. Az uráliak tekkortájt jtelltemzőten állattenyésztők vol-
tak. Elsősorban állataik húsával, ttejévtel táplálkoztak. Étrtendjüktet hallal,
vaddal, ttermteszttet növénytekktel stb. tegészítteték ki.
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I. te. 4500–4000. – A Volga mtentén élő uráliak a kteltet-teurópai puszta nyu-
gati ftelét is birtokba vteszik. Először a Dnytepter alsó szakaszáig tterjtesz -
ktedttek, azután, i. te. 4400–4200. közöt, mtegszállták a Ktelteti-Balkán la-
pályait, majd a Duna mtentén vándoroltak ftelftelé. A Kárpát-mtedtencébte 
az telső uráli csoportok i. te. 4000–3600. közöt érktezttek. Az Alföldön, 
folyók mtentén, vízjárta tterültettekten foglaltak maguknak szállást.

A vándorlás útjába teső néptek részbten mtegadták magukat sorsuknak,
részbten telmtentekülttek, s mozgásba hozták az útjukba teső közösségtektet. 
Előőrsteik nagyjából a Sváb–Bajor-mtedtencéig, illtetvte az Elba és az Odtera
ftelső szakaszáig jutotak. A néptek költözéste nyomán új teljárások, teszkö-
zök, szokások stb. honosodtak mteg Délkteltet- és Közép-Európában. A ha-
lomsírok építéséntek szokása például teltterjtedt Európa nyugati ftelébten is.
Ltegkésőbbten, i. te. 3500. táján, az Ír-szigtet ktelteti ftelébten.

Az uráliak költözködésébten alighantem a lónak is sztertep jutot. Egyte-
stek szterint Kteltet-Európában tekkortájt állt az tembter szolgálatába, mások 
szterint már i. te. 5000. körül, testetlteg még korábban. Mtegint mások úgy 
gondolják, a lovat i. te. 3600. táján Közép-Ázsiában háziasítoták. Akár 
valamtennyi állítás igaz ltehtet, vagyis a lovat különböző htelytekten más és 
más időbten fogták munkába.

I. te. 4000–3000. – A fémművtesség (i. te. 3500–3000. közöt) teltterjted Kteltet-
Európában. Ltegkorábban (i. te. 4000–3500.) a Déli-Urál, illtetvte a Volga 
vidékén használtak rteztet, a Kaukázus vidékén ptedig valamivtel később 
már bronzot is.

A Kaukázus északi telőtterébten honos uráliak sírjaiban gyakorta talál-
tak kocsit, ktertektektet. E htelyten, valamint Közép-Európában, illtetvte Mte-
zopotámiában köztel tegy időbten, az i.  te. 4. évtezrted második ftelébten tűnik
ftel a ktertektes jármű. A Kaukázus vidékén jteltenik mteg telső ízbten a szkí -
tákra jtelltemző állatalakos ábrázolás. Az it élő néptesség magasabb fokú 
művteltségét általában idtegten btefolyásnak – lteginkább Elő- és Kis-Ázsia 
bronzkori népteivtel folytatot ktertesktedtelmi stb. kapcsolataiknak – tulaj-
donítják.

Időszámításunk telőt 3500. körül Kteltet-Európából – a Ftektette-ttengter 
mtellékéről, valamint a Kaukázus vidékéről – újabb uráli csoportok ktel-
ttek útra. Többségük a korábbi uráli ttelteptestek utódainak sorait terősíttette
a Ktelteti-Balkánon, illtetvte a Kárpát-mtedtencébten. Az Alföldtet i.  te. 3400. 
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körül érték tel. Kistebb csapataik, úgy tűnik, a Dardantelláknál átktelttek 
Kis-Ázsiába. Jteltenlétükrte utaló nyomokat Trója, Lykia vidékén, illtetvte a 
Köztel-Kteltetten találtak (i. te. 34–33. század).

I. te. 3000–2800. – Folytatódik az uráli néptesség kiáramlása Kteltet-Európa 
pusztáiról, telsősorban Délkteltet-Európa irányába. A kivándorlók tez testet -
bten a Volga, Don és Dnytepter alsó szakasza mtentén élő néptességtet kép-
vistelik. Emte költözködés nagyobb néptömtegtektet mtegmozgatot, és ha-
tása távolabbi tterültettekten is mtegmutatkozot. Egytes uráli csoportok a 
Kaukázuson túli tterültettekrte és Kis-Ázsiába is teljutotak.

Az uráliak mtegjteltenéste, az általuk telindítot népmozgások, lteginkább
azonban a korábban ismtertetlten teszközök, teljárások és teszmék, lassan, dte
kényszterítő terővtel kialakítoták Európa új rtendjét. Mtegváltozot a kö-
zösségtek szterkteztette ; maguk az uráliak is össztekovácsolódtak szomszé-
daikkal, s utódaik távolabbi vidéktekrte jutotak. Jövtevény teltemtek buk-
kantak ftel a művésztettekbten, új isttenségtek a vallásban, miközbten régitek 
sorsa a fteltedés ltet. A korábbi hagyományok tegy részte teltenyésztet, hte-
lyüktet mások töltöték bte. Újsüttetű kiftejtezéstek, uráli szavak honosodtak
mteg Európa nytelvteibten. Ltenyomatuk mindmáig ftelismterhtető, különös-
képpten a gtermán, görög, ktelta, szláv stb. néptek nytelvébten.

I. te. 2500–2200. – Uráliak tegy csoportjának vándorútja a Nílus völgyébte 
vteztettet.

I. te. 2200–1800. – A kteltet-teurópai puszta lakói birtokba vteszik Közép-Ázsia fát-
lan tterültetteit is. Az Urál htegység nyugati oldaláról, illtetvte a Volga mtelléké-
ről tegytes csoportjaik telköltözntek, s az Urál, Tobol és Isim folyó vidékén tte-
lteptedntek lte. A kteltetrte vándorolt uráliak alkotják mteg, i. te. 2000. körül, az 
telső könnyű, küllős ktertektekten gördülő kocsikat.

I. te. 1800–1500. – Az uráli néptesség szétterjted Közép-Ázsia és Dél-Szibéria 
pusztaságain. Birtokaikat északon a tajga, nyugaton a Déli-Urál vidékte, 
kteltetten az Altaj, Szaján és a Bajkál-tó határolja, délten ptedig a Koptet-
dag, a Pamír és a Titen-san. Elsősorban pásztorkodásból tartják ftenn magu-
kat – lovat, marhát, juhot ttenyészttentek –, illtetvte fémművtességgtel foglalkoz-
nak. Magas fokon művtelik a réz és a bronz kohászatát. Ttermékteiktet pl. Bak-
tria és Margiana, illtetvte Irán és Mtezopotámia városállamaiban értéktesítik.

I. te. 1512. – Az urak, avagy királyi szkíták telbteszéléste szterint telső ftejtedtel-
mük, Hargita uralkodásának idtejétől i. Darajavaus, ó-pterzsa uralkodó
kteltet-teurópai hadjáratáig (i. te. 512.) tezter teszttendő ttelt tel. Hargita or-

28



száglásának idtejte, a késői bronzkorban, nagyjából mtegfteltel Mózes korá-
nak. A szkíták tertedtetmondájában Hargita isttenségtektől származó ős-
apa. A rtegébten szterteplő sztemélytek és csoportok, ahogyan az égből hul-
lot teszközök is, félig-mteddig jtelképtestek. A történtet, illtetvte a ftejtedteltem 
istteni tertedtette nyilvánvalóan a mtesék birodalmába sorolandó. Hargita 
alakja viszont alighantem valóságos.

I. te. 1500–200. – Dél-Szibériában, illtetvte Btelső-Ázsiában az őslakókból és az 
uráliakból különböző néptek alakulnak ki. Nagyobb részüktet, például a 
kínaiak által tingling névvtel ftelruházot társulást, utóbb a hunok szövtet-
ségte fogja összte. Az i. te. 3. századtól temte szövtetség néptei vteszik bir-
tokba Btelső-Ázsia pusztaságait. Az uráliak, kistebbségbte kterülvén, nytel-
vtet csterélttek. Hosszú idteig tartó jteltenlétük azonban ntem múlot tel nyom
nélkül. Közteltebbi és távolabbi szomszédaik, pl. mongolok, törökök ha -
gyományaiban, nytelvébten az uráli btefolyás többé-ktevésbé világosan ftel -
ismterhtető. Példaképpten temlítjük ama stertegnyi, nagyjából háromszáz ki -
ftejtezést, amit – nytelvészteink szterint – mi vtetünk kölcsön a törököktől. 
Eztek jó részte alkalmasint szkíta szó : ha úgy ttetszik, sajátunk.

I. te. 9–8. század – Eurázsia lovasnépteihtez tez időtől rtendtelik a szkíta mtegnte-
vtezést. Írot forrásokban (i. te. 7. század) telőször a királyi szkíták szterte-
ptelntek, az i. te. 6. században ptedig a szakák ntevét is fteljtegyzik. A szkíta 
mtegntevtezés az i. sz. 6. században kopik ki a használatból.

I. te. 8. század – A Kárpát-mtedtencébte kteltet-teurópai lovas pásztorok, korai-
nak ntevteztet szkíták költözntek. Jobbára kimmtertekntek mondják őktet, te 
név azonban aligha sajátjuk. Ismtertetlten ntevű telteinktet az i. te. 7–6. szá-
zadban újabb szkíta csoportok kövteték.

Eurázsiai lovas pásztorok

I. te. 7. század – Az tesküdöt néptek írot történtelméntek ktezdtette. Az asszírok
fteljtegyzéstei nyomán ismterjük az urak, avagy királyi szkíták csteltektedte-
tteit, valamint szövtetségük és néhány főtembterük ntevét. Ez időből maradt
ránk Partukka tartomány telntevtezéste is : btennte az avarok címét stejthtet-
jük. A Kárpát-mtedtencébten a korainak ntevteztet szkítákat te században 
újabb tesküdöt nép kövtette. Csapataik telőször az Erdélyi-mtedtencébten, 
valamivtel később (i. te. 560. körül) az Alföld középső és északi tartomá-
nyaiban, illtetvte az Északi-középhtegység vidékén ütöttek tanyát. Fteltekte-
ztetteik a ntevteztet országrésztektet nagyjából kétszáz évig uralták. Hozzájuk – 

29



az Erdélybten ltettelteptedtet csoporthoz bizonyosan – a ragadozó (agathyrsoi, 
agathoursoi, agathyrsioi) címtet rtendtelhtetjük. Szkítáink az i.  te. 5. század vé-
gén a ktelták uralma alá kterülttek, hagyományaikat, sajátos művteltségüktet, s 
valószínűlteg nytelvüktet is, mindazonáltal sokáig mtegőrizték. Erdély lakói, 
úgy tűnik, kitérttek a ktelták telől ; valószínűlteg a kteltet-teurópai pusztára köl-
tözttek.

A királyi szkíták, vélhtetőten a Kaszpi-ttengter nyugati partja mtentén, bte-
hatoltak a Kaukázuson túli tterültettekrte. Először Esarhaddon (i. te. 681–669.),
asszír király idtejébten hallunk róluk. A jteltentéstek asguza vagy iskuza névten 
temlítik őktet. A fteljtegyzéstek szterint Aszkániában (Sakastente) – a mai Azter-
bajdzsán tterültetén, a Kura folyó mtellékén –, valamint az Urmia-tó környé-
kén ütöttek tanyát.

Az asszír uralom tellten lázadó mannaiak szövtetktezttek a szkítákkal, és raj-
taütéstekktel háborgaták a környéktet. (Manntea királysága: a mai Saqqtez vi-
dékte Iránban. Egytestek szterint a város a szkítáktól örököltte ntevét). Esar-
haddon i. te. 679–677. közöt több hadjáratot indítot a békétltenktedők tellten, 
és ltegyőztte őktet. Ishpaka (Aspakos), szkíta király teltestet a harcokban.

Asszír források tez időbten (i. te. kb. 676.) jtegyzik ftel Partukka ntevét. Mé-
dia tezten országrészte talán azonos Parthava tartománnyal, az avarok lakóhte-
lyévtel.

Időszámításunk telőt 672. körül nyílt lázadás tört ki Asszíria tellten a kte-
lteti tartományokban. A pártütő médtek és szövtetségtesteik (kimmtertek, manna-
iak, szkíták stb.) telszakítoták Médiát Asszíriától. Az asszírok tegytezktedttek, 
mtegkísértelték a szkítákat a maguk oldalára állítani. Az tertedményt ntem is-
mterjük, csupán tegy fteljtegyzés maradt ránk: ttervteztet házasság tegy asszíriai 
királylteány és Bartatua, „Iskuza ország királya” közöt. Fteltétteltezéstek szte-
rint az tegytezség mtegszültettet, többten azonban úgy gondolják, az telltenségtes 
viszony mtegmaradt.

Az asszírok és a szkíták (valószínű) mtegállapodását kövtető időszakban 
utóbbiak btefolyást sztertezttek Médiában. Eltterjtedttebb véltektedés szterint Fra-
vartish (i. te. 678–653.), méd királyt Bartatua fa, Madyes (i. te. 653–625.) 
kövtette a trónon. Elődjte tegy Asszíria tellteni ütköztetbten teltestet, és tezt kövte-
tőten a szkíták ragadták magukhoz a hatalmat. Herodotos idtevágó bteszámo-
lóját azonban tegytestek mtegbízhatatlannak tartják, mondván, nincs összhang-
ban a valódi testeménytekktel. Fravartish uralma, a kétktedők szterint, i. te. 625-
ig tartot, a szkíták btefolyása ptedig ntem ért tel Média trónjáig.
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Ashurbanipal (i. te. 668–627.), asszír király uralmának végnapjaiban – 
kihasználva a birodalom tertejéntek mtegrtendülését – a szkíták Asszíria tterülte-
tén pusztítotak. Hadjárataik során (i. te. 630. körül) Paltesztináig is teljutot-
tak. Jeremiás próféta könyvébten (4–5. rész) olvashatunk róluk : országukra 
Askuz névten hivatkozik (51 : 27). Herodotos szterint Egyiptom kapujából, 
gazdag ajándékokkal, i. Psamtik fáraó (i. te. 664–610.) fordítota vissza őktet.

A szkíta uralmat Médiában Huvakhsathra (i. te. 625–585.), méd király 
számolta ftel. Állítólag szkíta főtembtertektet ltemészároltatva jutot trónra. Az 
testeményt kövtetőten, i. te. 616. körül, a szkíták rövid időrte az asszírokhoz pár-
toltak, Ninivte ostrománál (i. te. 612.) azonban ismét telltenük fordultak.

A szkíták btefolyása Elő-Ázsiában Asszíria összteomlásával (i.  te. 612.), il-
ltetvte a médtek uralmának kitteljtestedésévtel ért végtet. A szkíták tezután, Média 
lakói közül sokakat magukkal ragadva, Kteltet-Európa pusztáira vonultak 
vissza.

E htelyten ltehtet lteginkább érzéktelni, milyten mértékbten irányítja a való-
ság, érdtek, divat stb. a főtembtertek névválasztását. Ishpaka (Aspakos) királyi 
címte – lovasnak mondanánk – kétségtteltenül iráni tertedtetű, míg Bartatua 
(Partatua ; Protothytes) uralkodói ntevte telvitathatatlanul szkíta : Pártütő. 
Utóbbi fa a Madai ntevtet öltötte magára, a kétségtek telltenébten terősítvte tezztel
stejttelmünktet : mégiscsak ltehtettet közte Mada országának trónjához.

A szkítákkal kapcsolatban gyakorta tesik szó a kimmtertekről (gamir ; kim-
mterioi). Ntem szkíta származású néptek voltak, s ntem is a szkíták telődtei 
Kteltet-Európa pusztáin, mint többten fteltétteltezik. Egykori jteltenlétük a Ftektette-
ttengtertől északra ntem bizonyítot. Úgy tűnik, csupán Elő- és Kis-Ázsia tör-
téntelmébten játszotak szterteptet. Samaria teltestte (i. te. 722.) után a győzttes asz-
szírok nagyszámú izratelita foglyot hurcoltak tel, és tteltepíttettek lte, telsősorban
Asszíria és Urartu határvidékén, főlteg Manntea Királyság tterültetén. E vidék-
ről jtelzik telsőként (i. te. 714.) a kimmtertek – bibliai gomter – mozgolódását. A 
szóban forgó környék volt tegysztersmind az Elő-Ázsiában kalandozó szkíták 
tegyik fészkte. A szkítákról szóló telső híradások nagyjából tegybtetesntek a kim-
mtertek ftellépésévtel.

A kteltet-teurópai puszta trák, illtetvte korai szkíta népteirte (i. te. 8–7. század) 
alighantem htelytteltenül, talán valamilyten félrteértés folytán ragasztoták a 
kimmter ntevtet. Ez ügybten is, mint annyi más testetbten, adatok híján csak ta-
lálgatni tudunk.
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Szarmaták

I. te. 6. század – Az évszázad végén alkotó Hekataios (i. te. kb. 550–476.) temlít 
telső ízbten szarmata csoportot Kteltet-Európából, a Don alsó folyásának kör-
nyékéről, mégptedig a jászimadai (ixibatai) néptet. Későbbi szterzőknél mteg-
ntevtezésük texomatate, iaxamatai, iazabatai, iazamatai, ixamatate, ixomatai.

Az i. te. 60–30. közöt alkotó Diodoros Sikeliotes szterint az Elő-Ázsiá-
ban kalandozó szkíták az általuk lteigázot néptekből (és nyilván a szövtetsé-
gtesként mtegnyterttekből is) sokakat magukkal ragadtak, átteltepíttettek. Az 
tegyik nagyobb csoport Médiából jutot a Don mtellékérte. Őktet ntevtezték – 
alighantem a szkíta szuromadai kiftejtezés nyomán – szarmatáknak (sarmatai, 
sauromatai, syrmatai). Ntevük nyilvánvalóan tertedtetükről árulkodik ;;;: névadó-
juk kétségkívül a madaiak földjéntek Syromtedia tartománya (Zagrosz-htegy-
ség, a mai Hamadan városától délrte-délnyugatra). A jövtevénytek ntevte, úgy 
tűnik, átszállot az általuk lakot vidékrte (Sarmatia), és tegyútal a kteltet-
teurópai pusztán tanyázó szkíta néptesség össztefoglaló telntevtezéséntek alap-
jául is szolgált.

Az i. te. 6. századtól a történteti fteljtegyzéstekbten már rtendsztertesten szterte-
ptelntek különböző tesküdöt néptek. Ők maguk ugyanakkor ntemigten hagytak 
ránk szövtegtektet, jólltehtet az írást ismterték és használták. Fára róták, bőrrte 
ftestteték, tedényteikrte stb. karcolták, vésték közltendőiktet. Fteljtegyzésteik több-
ségte sajnos ntem állot tellten az idő pusztításának. A ránk maradt, többnyirte 
nyúlfarknyi szövtegtek mtegftejtéste szterfölöt ntehéz fteladatnak ígérktezik. A 
próbattevőntek mteg ktell küzdtenite többtek közöt az ismtertetlten rovásjteltekktel, 
az írnok önkényévtel (szabályozás híján ki-ki saját btelátása, képtességte szte-
rint btetűzhtette mondanivalóját) stb.

Szkíta bölcs a hellének országában

I. te. 589. körül – Az ismtertetlten görög anyától szültettet Anakharsis – a királyi 
szkíták Gnouros ntevű ftejtedtelméntek fa – tapasztalatszterzés okán a görögök
földjérte költözöt. Athén városában, idtegtenként, polgárjogot szterztet. El-
nytertte Solon (i. te. kb. 638–558.) pártfogását, s flozófával ktezdtet foglal-
kozni. Gyakorta temlítteték a Hét Görög Bölcs tegyikteként. Hazájába vissza-
térvte állítólag görög szokásokat kívánt mteghonosítani a szkíták körébten, il-
ltetvte ő maga idtegten isttenségntek áldozot, amiért is ttestvérte, Saulios ltenyi-
lazta. Anakharsis történtette a mtesés teltemtektől telttekintvte igaz ltehtet, a tudó-
sítás hittelét a bteszédtes szkíta név (Nyakas) is terősítteni látszik.
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Szkíták és perzsák

I. te. 540. – ii. Kurus (i. te. 559–530.), pterzsa király telfoglalja Baktriát és Szogdia 
tegy részét, a Szir-darja mtellékén élő pásztornéptektet azonban ntem tudja lte-
győzni. Erődrtendsztert építtet a Szir-darja mtentén.

A Kurus által építtettet terődítménytek tegyikte – alapításának időpontja 
i. te. 537–532. – Kurushkatha (Kuroupolis ; ma Kurkat), az Ó-Pterzsa Biroda-
lom ltegszélső határvárosa. A kárpát-mtedtenctei Káta htelyntevtek (pl. Lajtakáta,
Nagykáta) – jobbára a btestenyőkhöz köthtetők – bizonyára kapcsolatban van-
nak az ó-pterzsa katha (terősíttet htely, város) szóval.

A pterzsák királyának halálát négy ókori szterző négyfélteképpten írja lte. 
Három történtet szterint a nagyúr csatamtezőn találkozik végztetévtel. Herodo-
tos bteszámolója szterint Kurus a massagteták tellten vívot harcok során tesik 
tel. Emte háború kapcsán jteltes szkíta sztemélytek, Tomyris ftejtedteltemasszony és
fa, Spargapises ntevte is szóba kterül. Más szterzők szterint a pterzsák királya a 
dterbiktek, illtetvte az őktet támogató szkíta és indiai csapatok tellteni ütköztet-
bten, illtetőlteg a dahák, vagyis az avarok tellteni össztecsapásban vész tel.

Tömör ftejtedteltemasszony tegyikte az ókor ismterttebb hősteintek. Alakját 
számos művészi alkotás örökíti mteg, több állatfaj visteli ntevét – telsősorban 
ltepkék (pl. Euchloe tomyris) –, és még kisbolygót is ntevtezttek tel róla. Korunk 
divatja szterint tegyszter-másszor vashölgy címmtel illtetik, ráhibázva tezztel nte-
véntek érttelmérte. Tömör szavunk (lásd Dömörkapu) tegykor vas jteltentésbten is
használatban volt.

I. te. 521. – Amikor i. Darajavaus (i. te. 522–486.), pterzsa király trónra ült, a Ku-
rus által lteigázot tartományok – többtek közöt Mada (Mtedia), Varkana 
(Hyrkania), Parthava (Parthia), Margush (Margiana) és Saka – ftellázadtak a 
pterzsa uralom tellten. A király apja, Vishtaspa volt tez időbten Parthava és 
Varkana kormányzója. Míg Darajavaus a babilóniai pártütőkktel hadakozot
(i. te. 522.), addig Vishtaspa (i. te. 521-bten) úrrá ltet a médiával szövtetségtes 
parthavai ftelktelőkön. Parthava tez időbten viszonylag kicsiny tterültet, kteskteny
sáv volt a Koptet-dag telőtterébten, Varkana és Margus országrész közöt.

I. te. 519. – i. Darajavaus, pterzsa király ltegyőzi a htegytes fövtegű szakáknak nte-
vteztet lázadó szkítákat. Az telfogot vtezértek tegyikte, ntevte Skukha (Esküdt), 
látható a bisotuni sziklaftelirat domborművén. Emte ftelirat a ltegkorábbi for-
rás, amtely fteljtegyzi a szaka ntevtet.
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A lteigázot szkíták – btelső ügyteikbten félig-mteddig önállóak – Pterzsia 
hűbértes szövtetségtestei voltak. Csapataik a pterzsák stertegébten is szolgáltak. 
Szkíta lovasság állomásozot például az tegyiptomi Mtemphisbten, és szkíta 
harcosok is küzdöttek Marathonnál (i. te. 490.), Plataianál (i. te. 479.).

I. te. 5. század – A daháknak ntevteztet szkítákat telőször i. Khsararsa (i. te. 486–
465.), pterzsa király daiva-fteliratai temlítik.

Strabon három daha törzstet sorol ftel : aparnoi, xanthioi, pissouroi. Az 
avarok (aparnoi, parnoi) sorsát nagy vonalakban ismterjük, a másik két ftelte-
kteztettet ntem tudjuk biztonsággal azonosítani. Furcsamód, ntevükntek jó görög
párhuzamai vannak: xanthos (sárga), pissa (szurok), ouros (árok, mtezsgyte ; 
htegy; őr). Strabon tegy másik htelyten tekképpten ír : a daha parni a Mateotis 
(Azovi-ttengter ; te htelyten testetlteg az Aral-tó) fölöt lakó dahák – xandii vagy 
parii – közül kivált törzs volt. Állításait, úgy tűnik, ntemigten ltehtet tegymással
össztehangolni, stem más források stegédltetévtel érttelmtezni. A xandii, xanthioi 
név valamtelytest a jászik mtegszólítására temléktezttet, a parii, pissouroi – ha-
tározotabban – az avarokéra. Hiába azonban mindten igytekteztet, a kérdés 
mtegoldását a találgatás stem viszi telőbbrte.

A daha név jteltentését ntem sikterült a magyarból ltevteztetni. Iráni nytelvtek 
szakértői többtek közöt az ember, férf szóban ktertesik érttelmét. Talán mteg 
ltehtet kockáztatni a fteltétteltezést : az avarokra a pterzsák aggaták te ntevtet.

A daha név többtek szterint kapcsolatban ltehtet az avarok tegykori – ftelté-
ttelteztet – lakóhtelyéntek folyójával, illtetvte ókori telntevtezésévtel (Daix ; ma 
Urál). A ntevtek ftelültettes hasonlósága, illtetvte Strabon fönttebb idéztet állítása
ntem szolgál tez ügybten bizonyossággal.

Királyi szkíták

I. te. 512. – i. Darajavaus stertegévtel átktel Kis-Ázsián, a Htelltespontoson (Boszpo-
rusz), valamint az Al-Dunán, és a királyi szkíták földjén vteztet – lénytegét tte-
kintvte sikterttelten – hadjáratot.

I. te. 510. körül – Szkíta kövtetség próbál katonai szövtetségtest sztertezni Kleome-
nes (i. te. kb. 520–490.), spártai király sztemélyébten a pterzsák tellten. Nagyjá-
ból ugyantezten időbten, az i. te. 6. és 5. század fordulóján, szkíta harcosokat 
fogadnak ftel szolgálatra az athéni városi rtendftenntartó alakulatok.

I. te. 507. körül – A szarmaták a királyi szkíták oldalán vteszntek részt a pterzsák 
tellteni háborúban.
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I. te. 450. körül – Herodotos Olbia, görög gyarmatváros vidékérte látogat, s tez 
után írja mteg Historiai című művét.

I. te. 340. körül – Ateas (i. te. kb. 429–339.), szkíta király – ntevte Ataias, Ateia, 
Ateus és Atheas alakban is ftennmaradt – az i. te. 340-tes évtekbten tegytesíti az
Al-Duna és a Maiotis (Azovi-ttengter) közöti pusztán tanyázó szkíták tertejét. 
A Balkán-félszigtetten foglal népéntek földtektet, s temiat sztembtekterül a macte-
dón görögökktel. A kistebb-nagyobb összteütközéstek végül háborúhoz vteztet-
ntek. ii. Philippos (i. te. 359–336.), mactedón király i. te. 342-bten hadjáratot in-
dít a Balkánon tanyázó szkíták tellten. Trákiában telfoglalja Eumolpia városát, 
és saját ntevévtel ruházza ftel (Philippopolis ; ma Plovdiv). A görög és a szkíta 
sterteg i. te. 339-bten össztecsapot a mai Dobrudzsa lapályán. A kiltencvten évtes 
Ateas teltestet. Elltenség ktezérte kterült a szkíta tábor: asszonyok, gytertektek, jó-
szágok. A vterteség kövtetktezményteként a szkíták tertejte mtegtört. A ktelták, úgy
tűnik, kiszorítoták őktet a Balkán jó részéből. Vteztető sztertepüktet utóbb a 
kteltet-teurópai puszta nyugati ftelén is telvtesztteték. Htelyüktet ttestvérnép – a 
szarmatáknak ntevteztet alánok – foglalták tel. A királyi szkíták néptességte tez-
után két, félig-mteddig különálló tartományban tömörült : az tegyik a Krím-
félszigtet északi ftelte, a másik a Déli-Bug és a Dnytesztter alsó szakaszának 
környékte. Kistebb birodalmuk – Mikra Scythia, Kis-Szkítia – ntevte utóbb a 
mai Dobrudzsa tterültetérte szállot át.

A királyi szkítákat illtető ntevtektet csokorba gyűjtvte kitűnik, különböző 
csoportjaik mtegntevtezéste – jórészt görögül – valójában ntem törzstektet jtelöl : 
alazones (vándorló pásztorok), aroteres (szántóvtetők), kallipidae (talán szép 
lovúak), georgoi (földművtestek) és – a ftejtedtelmi udvar – basileioi (királyiak). 
A királyi szkítákról (ntevük „görögül” urogi) tudjuk : rokonaiknál többrte tar-
toták magukat, ntevteztettektet szolgáiknak ttekintteték, kövtetktezésképpten nte-
vük – urak – szkíta tertedtette hihtető. A szép lovúaknak ntevteztet görögös szkí-
ták alighantem lóttenyésztők, a királyi méntes csikósai ltehtettek.

A királyi szkíták népéntek ntevte urak. Esküdtek (Skythtes, Skythoi), vagy 
másképpten Esküdötek (Skolotoi) a szövtetségük mtegntevtezéste, miképpten já-
sziké a Más Esküdtek (Massagtetai), illtetvte Alánok (Alanoi).

Görögök Közép-Ázsiában

I. te. 331. – iii. Alexandros (i. te. 336–323.), mactedón király mtegstemmisítő vterte-
ségtet mér az ó-pterzsa hadterőrte Gaugamtela (ma Arbil) mtelltet. Elfoglalja Ba-
bilont, Sousát, kifosztja és ftelgyújtja Pterstepolist. iii. Darajavaus (i. te. 336–
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330.), pterzsa király stertegébten szkíták, köztük dahák (avarok) is részt vtettek 
a csatában. Az Ó-Pterzsa Birodalom bukása után a dahák Alexandros sterte-
gteihtez csatlakoztak, és jteltentős szterteptet játszotak indiai hadjárataiban, il-
ltetvte Punjab mteghódításában.

I. te. 329. – iii. Alexandros stertegévtel teléri Közép-Ázsiát. Kitterjteszti birodalmá-
nak határait Baktria, Szogdia és a Ftergánai-mtedtencte vidékéig. Harcol a szkí-
tákkal is, és bár kistebb csatákban győztelmtet arat, a Szir-darja mtellékén élő 
néptektet ntem tudja iga alá hajtani.

Szirákok

I. te. 310–309. – i. Pairisades (i. te. 349–311.), boszporoszi király fai – ii. Satyros
(i. te. 311–310.), Prytanis (i. te. 310.) és Eumelos (i. te. 310–304.) – közöt btel-
háború tört ki. Eumelos szövtetkteztet a szomszédos lovasnéptekktel, jteltentős 
terőktet gyűjtöt összte, és harcba szállot Satyros tellten a hatalomért. A szirá-
kok (sirakoi) – ftejtedtelmük, Aripharnes vteztetésévtel – részt vtettek az örökö-
södési háborúban, és csatát vteszttettek a Tattes (a Kubány mtellékfolyója) 
mtentén.

A szirákok ntevérte történtettesten ltehtet találni kifogástalan párhuzamot a 
magyarban: cirák (csíra, ivadék, sarj). E szó ma már csak htely- és sztemély-
ntevtekbten (pl. Czirák, Czirják), illtetvte csirág alakban él. Utóbbi is lassan ftelte-
désbte mterül, jteltentéséntek körte csupán a nyúlárnyék, avagy spárga (Aspara-
gus ofcinalis) föld alati, ftehértes színű hajtásainak mtegntevtezését foglalja 
magában.

Parthusok

I. te. 250. körül – i. Diodotos (i. te. kb. 255–239.), stelteukida htelytartó ftellázad 
ii. Antiokhos (i. te. 261–246.) uralkodó tellten, és mtegalapítja a függtetlten, 
Baktriante és Szogdiante országrészt is magában foglaló Görög Baktria Ki-
rályságot, amtely i. te. 130-ig állot ftenn. Az telszakadás időpontja terősten vita-
tot, ltegtöbbten azonban az i. te. 250. év mtelltet érvtelntek.

I. te. 247. – A Parthia vidékén tanyázó szkíták, név szterint az avarok, kivonni 
igytektezntek magukat a Stelteukida Birodalom ftennhatósága alól. A lázadók 
Tirdadot választják vteztetőjükntek. Ezten időpont az Arsakida időszámítás 
telső évte. Tirdad, avagy görögösten Tiridates később i. Arsakes (i. te. 247–
211.) névten uralkodik. Az avarok – őktet Strabon tegyszter a dahákkal azono-
sítja, másszor a dahák (aparnoi, xanthioi, pissouroi) tegyik fteltektezteténtek nte-
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vtezi – tez időbten az Ochus folyó (ma Ttejten) mtellékén, a Koptet-dag telőtteré-
bten laktak. Mtegltehtetős biztonsággal állíthatjuk: a görög fterdítésbten apar-
noi, parnoi stb. névvtel illtettet nép az avar: az i. sz. 6. században a Kárpát-
mtedtencébte költözik, s ot államot alapít.

Az avar szó manapság a talajon ftelhalmozódot, telörtegtedtet növényi ré-
sztek tömtegét jteltenti. Gyökte az ó (ősi, ősörteg) szavunk. Képztet alakjaiban, a 
kitejtést mtegkönnyíttendő, többnyirte av, ós ltesz btelőlte (avas, avi, avít, avult, 
ósdi). Az -ar ptedig képző, mtely a tőből főntevtet, mtellékntevtet alkot. Az avar 
szó ilytenformán ó, ősi szavunk társntevte. Kövtetktezésképpten az avar – értte-
ltem szterint – ónép, ősnép. Elsőképpten jteltenti azonban az avar név Avi, Föld 
Ősanya tiszttelőit.

I. te. 245. körül – Andragoras (i. te. 245–238.), stelteukida htelytartó telszakítja az 
általa kormányzot Parthia (Parthava) tartományt a Stelteukida Birodalomtól.

I. te. 238. – Az avarok mtegszterzik Parthia és Astautente tartomány (valószínűlteg a
mai Qchan környékte) irányítását, mtegvtetik a Parthus Birodalom alapjait. 
Röviddtel tezután (i. te. 230. körül) Hyrkania tartományt is mteghódítják.

I. te. 231. – ii. Seleukos Kallinikos (i. te. 246–225.), stelteukida uralkodó hadjára-
tot indít az avarok tellten, dte Tirdad stertegte ltegyőzi. Tirdad – uralkodói nte-
vén i. Arsakes – tez időtől fogva Parthia királya, uralkodásának ktezdtetét 
azonban i. te. 247-től számítja. A parthusok uralma nagyjából 470 évten át 
(i. sz. 224-ig) tartot. Hosszabb idteig, mint bármtely más uralmi időszak Irán 
történtelmébten.

I. te. 230. körül – i. Arsakes kitér ii. Seleukos Kallinikos támadása telől. Az 
apasiaka (abioi, apasiakai, pausikoi) szkítáknál ktertes mtentedéktet. Az apasia-
kák kétség nélkül azonosak az avarokkal.

I. te. 209. – iii. Antiokhos (i. te. 223–187.), stelteukida uralkodó hadjáratot indít a 
parthusok tellten. Elfoglalja a fővárost, Htekatompylost, és Hyrkaniáig nyomul
telőrte. ii. Arsakes (i. te. 211–185.), parthus király mtentedéktet ktertes szkíta ttest-
vérteinél, majd békét köt. Parthia tegy időrte névltegtesten a stelteukidák hűbérte-
sévé ltesz.

I. te. 167. i. Mithridates (i. te. 167–132.), parthus király hódításokba ktezd. Mtegtá-
madja i. Eukratides (i. te. kb. 171–145.), görög baktriai király birtokait. Aria 
(ma Hterat) városa i. te. 167-bten teltesik. A parthusok i. te. 160–155. közöt mteg-
sztertezntek két görög tartományt: Turiua (vélhtetőten Tapuria), Aspionos (ta-
lán Traxiana).
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A parthusok birodalma

A parthusok történtette a szkíta történteltemntek csupán oldalhajtása. Az 
avarok – jólltehtet faik szolgálhatak a parthus stertegbten, és talán többten lte-
ttelteptedttek Parthiában – folytaták korábbi éltetmódjukat. Időről időrte mtente-
déktet nyújtotak a parthus ftejtedtelmtekntek (pl. i. Arsakes, ii. Arsakes, ii. Ti-
ridates, iii. Artabanos), illtetvte katonai támogatással stegítteték törtekvéstei-
ktet. Parthia ptedig védőszárnyait tterjteszttette föléjük. Míg ftennállot a biroda-
lom, az avarok viszonylagos békébten élttek, jószterévtel csak a parthus uralko-
dók csatározásaival kapcsolatban, stegédterő minőségükbten hallunk róluk.

A Parthus Birodalom, hatalmának csúcspontján, az i. te. 1. században, az 
Eufráttesztől az Indus völgyéig, illtetvte az Amu-darjától az Indiai-ócteánig tter-
jteszktedtet. Tartományai, hét szövtetségtes ntemtesi család uralma alat, csupán 
laza függő viszonyban voltak tegymással, illtetvte a központi hatalommal. A 
Suren-ház, ltegbtefolyásosabb a ntemtesi családok közül, i. te. 20. körül Sakas-
tan tterültetén önálló, szövtetségtes birodalmat sztervteztet, valószínűlteg a sza-
kaurak támogatásával.

Többten úgy gondolják, Parthava (Parthia) mtegntevtezéste pártos szavunk-
ban gyöktertezik. Mtegterősítteni látszik temte véltektedést Iustinus magyarázata;;;: 
„… szkíta nytelvten a száműzöttek ntevte »parthusok«”. Ez testetbten a hasonló-
ság csupán a véltetlten játéka. Valószínű telltenbten az avar (aparnoi, parnoi) és 
a Parthava (Parthytente), illtetvte az asszír forrásokban (i. te. kb. 676.) ftelbuk-
kanó Partukka telntevtezés kapcsolata. Apauarktiktente (Apavorttente, Artakana, 
Parautiktente) – ókori források szterint az avarok birtoka – nagyjából ugyanaz
a tterültet, mint az ősi Parthava.

Az Arsak név és ország szavunk hasonlósága szintúgy véltetlten. A par-
thus uralkodók, külsőségtekbten, alatvalóik szokásaihoz kívántak alkalmaz-
kodni : az ó-pterzsa királyoktól kölcsönzöt ntevtekktel – i. Artakhsaja, pél-
dául, trónra lépéste telőt az Arsak ntevtet visteltte –, a pénzérméikten mtegjtelte-
níttet hatalmi jtelvénytekktel stb. Mi több, mtesék ködébte burkolták családfáju-
kat, származásukat – gyaníthatóan alap nélkül – az ó-pterzsa uralkodóházig 
vtezteték vissza.

Az Arsakidák családja – a királyi ház alapítójának ntevét visteltte hivatalo-
san mindten parthus uralkodó utód – több királyt adot Armteniának (i. sz. 
54–428.), tezten kívül Kaukázusi Albániának és Kaukázusi Ibériának is volt te 
házból való ftejte.
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Tirdad, avar ftejtedteltem, a parthusok telső királya, uralkodói ntevén i. Ar-
sakes után lteszármazotai ülttek Parthia trónjára. Először ii. Arsakes (i. te. 
211–185.), majd Phriapatios (i. te. 185–170.), valamint i. Phraates (i. te. 170–
167.). Ttetteikről viszonylag ktevtestet tudunk. Valamtennyiten, ltegalábbis névlte-
gtesten, a Stelteukidák hűbértesteként kormányoztak. Phraates már ntem tar-
tota magát a korábban kikötöt béktefteltétteltekhtez, hűbérurai ptedig ntem 
avatkoztak ügyteibte.

i. Mithridates (i. te. 167–132.) uralma alat Parthia a nagyhatalmak so-
rába temtelktedtet. A parthusok telső hadjáratait i. Eukratides, illtetvte Görög 
Baktria tellten vteztette. Célja ktelteti határainak biztosítása, illtetvte a korábban 
telvteszíttet tterültettek visszaszterzéste. Elvtette a görögöktől Aria városát (i.  te. 
167.), Tapuria és Traxiana tartományt (i. te. 160–155.). Azután Médiát hódí-
tota mteg i. te. 148. második ftelébten. Egy ékírásos szövteg bizonysága szterint 
i. te. 141. októbterébten már a babilóniai Uruk városát is birtokolta. Ezt mteg-
telőzőten királlyá koronázták Stelteukteia városában. Miközbten ő maga vissza-
tért Hyrkaniába – vélhtetőten a jütecsék, a szakaurak vagy a görögök tellten ha-
dakozot –, hadvtezértei lteigázták Elymais és Kharaktente királyságát, és telfog-
lalták Sousát (i. te. 140–138.). Időszámításunk telőt 140-bten a Mtezopotámia 
visszaszterzéséért küzdő ii. Demetrios, stelteukida uralkodót, ktezdteti siktertei 
után, ltegyőztte és foglyul tejttette. Ktevésstel halála telőt (i. te. 139–138.) Mithri-
dates Elymais királyságát is mteghódítota. Hatalmának biztosítása után ki-
rályi lakhtelytet léttesíttet Ekbatana, Kttesiphon és Stelteukteia székhtelyten, és vá-
rost is alapítot : Mithradatkirt (Nisa, Parthaunisa ; a mai Asgabat vidékte), 
hagyomány szterint az Arsakidák ttemtetktező htelyte. Uralkodása idtején a par-
thusok birtokai az Indus völgyéig tterjtedttek.

Fia és utóda, ii. Phraates (i. te. 132–127.) a stelteukida uralkodó hadait 
győztte lte. vii. Antiokhos (i. te. 138–129.) visszahódítota Babiloniát és Mé-
diát (i. te. 130.), a htelyőrségi városok lakossága azonban ftellázadt, és szövtet-
kteztet a parthusokkal. A görögök mtegstemmisítő vterteségtet sztenvtedttek, An-
tiokhos is teltestet. Ez időtől fogva a Stelteukida Királyság többé ntem ftenyte-
gtette Parthiát. Közbten, i. te. 133–129. közöt, a jütecsék által az Ili folyó völ-
gyéből telűzöt, majd Baktriából is kiszorítot szakaurak dterékhada telértte 
Parthia határait. A mtentekülők Mtezopotámia, illtetvte Drangiana ftelé vteték 
útjukat. A htelyztet rtendtezéste ii. Phraates éltetébte kterült. Utóda, i. Artaba-
nos (i. te. 127–126.) szintén csatatérten testet tel, a jütecsék tellteni harcok során. 
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Hyspaosines (i. te. kb. 127–124.), a mtezopotámiai Kharaktente királyság ural-
kodója, kihasználva a zavaros htelyztettet, tez idő tájt szakítot ki magának a 
Parthusok birtokaiból, Mtezopotámiából és Pterzsiából, tegy jókora részt.

Az Ókori Kteltet tegyik ltegnagyobb uralkodójaként számon tartot ii. Mi-
thridates (i. te. 121–91.) – uralma idtején értte tel Parthia ltegnagyobb kitterjte-
dését – össztekovácsolta a mtegrtendült birodalmat. Először ltegyőztte Hyspao-
sines királyt (i. te. 121.), azután az észak-mtezopotámiai városállamokat – Adi-
abtente, Gordytente és Osrhotente – rohanta lte, míg telértte Doura Europos váro-
sát i. te. 113-ban. Hadakozot i. Artavasdes (i. te. 160–115.), armteniai királlyal,
és birodalmának ktelteti fteléből foglalt tel tterültettektet. Foglyul tejttette Artavas-
des fát – ii. Tigranes (i. te. 95–55.) –, később azonban Armtenia trónjára ül-
ttette, s tezért csterébte Atropattente földjén nytert birtokot. A két ország a to-
vábbiakban szintte állandó kapcsolatban állt tegymással, viszonyuk azonban 
ntem mindig volt barátságos. Armtenia a későbbitekbten Parthia és Róma szün-
ttelten viszálykodásának tárgya ltet.

Mithridates, bizonyára ntem kis terőfteszítésstel, rtendtet ttertemttet birodal-
mának ktelteti végtein is. Ltecstendtesíttette, Drangiana tartományban ltetteltepí-
ttette, telltenőrzéste alá vonta a szakaurakat. Parthiát az avarok ttestvérnépéntek
részéről ntem ftenytegtette többé vtesztedteltem.

Uralkodásának történtetébten békéstebb testeménytek is akadtak. Időszámítá-
sunk telőt kb. 115-bten ktertestte ftel Han Vuti (i. te. 141–87.), kínai császár kö-
vtetségte: mtegállapodásra jutotak a később Stelytemút névten ismtert kterteskte-
dtelmi útvonal mtegnyitása ügyébten. Rómával is sor kterült mtegbteszélésrte, 
i. te. 96-ban. Valószínűlteg tezten a találkozón jtelölték ki határként az Eufrá-
tteszt a két birodalom közöt. A Kínával és Rómával folytatot tárgyalások is 
bizonyítják : Parthia tez időrte világhatalmi ténytezővé ltet.

Uralmának végén telltenlábasai támadtak i. Gotarzes (i. te. 91–87.) és 
iii. Artabanos (i. te. 91–77.) sztemélyébten, ami Parthia btelső zavarait jtelzi. A 
részltettektet ntem ismterjük. Valószínűlteg a btefolyásában mtegterősödöt ntemtes-
ség ntem tudot tegytezségrte jutni az uralkodó kérdésébten.

A Mithridates halála utáni kusza htelyztettet kihasználva Armtenia visz-
szaszterteztte korábban áttengtedtet birtokait (Atropattente), és hozzá még 
Parthia ktelteti tterültetteiből is ltehasítot tegy szteltettet. A kövtetktező tembteröltő-
nyi időbten királyok sora váltota tegymást Parthia trónján. Ntevüknél, ha 
tegyáltalán ismtert, többtet ntemigten tudunk róluk. Ntem tegyszter tegy időbten 
két király is uralkodot, s tegymást érték a gyilkosságok. Ez időtől fogva sza-
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kadatlan ismétlődttek a bajok, a trón körüli csatározások. Közbten a szaka-
urak mtegltehtetős önállóságra ttettek sztert, pl. saját pénzt vterttek, és bteavat-
koztak Parthia btelügyteibte is.

ii. Orodes (i. te. 57–38.), illtetvte hadvtezérte, Suren (i. te. 84–53.) ntem ktevte-
stebb sztertencsévtel, mint ttehtetséggtel, ltegyőztte Crassus (i. te. kb. 115–53.), ró-
mai hadvtezér számban jteltentőstebb stertegét. Rómát voltaképpten hadvtezéré-
ntek btecsvágya sodorta háborúba, s bajba. Ez időbten nyugaton ktevtestet tud-
tak a parthusokról és hadaikról, ftelkészültetltenül értte őktet hadvistelésük 
módja. Időszámításunk telőt 53. május teltején Crassus és katonái csapdába 
testtek Carrhate (ma Harran) mtelltet. A római sterteg minttegy ftelte, több tíztezter 
tembter – köztük a hadvtezér és fa – telpusztult, kb. 100000 harcos fogságba 
testet, és nagyjából ugyantennyiten tudtak csak telmtentekülni. A győzteltemntek 
nagy visszhangja támadt a ktelteti néptek közöt, az terőviszonyokon azonban 
ntem változtatot ; Parthia ntem szterztet tterültettektet. Orodes, hatalmát féltvte, 
győzttes hadvtezérét kivégtezttette.

Ezután a parthusok – az i. te. 40. teszttendőbten – Szíriát és Kis-Ázsiát fte-
nytegteték. Hadaikat i. Pakoros (i. te. 50–38.), Orodes fa, és a római szárma-
zású Quintus Labienus vteztette. Ktezdtetbten a parthusok hadművteltetteit sikter
koronázta : Labienus mteghódítota Kis-Ázsia jó részét, míg Pakoros mteg-
szállta Szíriát és Paltesztinát. Róma i. te. 39-bten telltentámadást indítot, lte-
győztte telőször Labienust, majd Pakorost. Mindktető éltetévtel fztettet balul 
sikterült vállalkozásáért.

Orodes – Pakoros halála után – ltegidőstebb fát jtelöltte utódjának. A ha-
talmára féltékteny iv. Phraates (i. te. 38–2.) lteöltette ntemcsak apját és ttestvé-
rteit, hantem saját fát is. Üldöztte főtembterteit, s ntem tegy közülük temiat hátat 
fordítot Parthiának. Róma tez idő tájt ktezdteményteztet újabb katonai vállal-
kozást a Parthus Birodalom tellten. Marcus Antonius hadvtezér (i. te. 83–30.) 
száztezter harcossal vonult Armtenián ktertesztül Médiába az i. te. 36. teszttendő-
bten. A parthusok mtegtámadták a római hátvédtet, tönkrtetteték az ostromgé-
ptektet. Végül Antonius kényttelten volt mteghátrálni – vtesztteségteit huszon-
négytezter tembterrte btecsülik –, ráadásul a mteghódítot tterültettektet stem tart-
hata mteg.

Parthiát röviddtel tezután (i. te. 31–25.) polgárháború dúlta. Először a lá-
zadó ii. Tiridates (i. te. 30–25.) kterült trónra, valószínűlteg az telégtedtetlten, 
bosszúszomjas főtembtertek támogatásával, ámbár alighantem Róma is szterteptet
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játszot az ügybten mint bujtogató. Phraates ugyan a szkíták stegítségévtel 
mtegterősíttette trónját, ntem sokkal később azonban újabb vtetélytársra akadt 
v. Mithridates (i. te. 12–9.) sztemélyébten.

Augustus (i. te. 27–i. sz. 14.), római császár i. te. 20-ban Armtenia, illtetvte 
ii. Artaxias (i. te. 34–20.) király tellten küldöt hadstertegtet. A háborús ftenyte-
gtetés rábírta a parthus uralkodót az tegytezktedésrte. Róma telismtertte az teufrá-
tteszi határt, míg Phraates kiszolgáltata a rómaiaktól korábban zsákmá-
nyolt hadi jtelvénytektet és foglyokat, s telfogadta Róma ftennhatóságát Armte-
niában. Augustus ajándékként itáliai rabszolgalányt küldöt a parthus ki-
rálynak. Musa fat szült, s hamarosan mtegszabadult a trón várományosaitól :
Phraates kteztesként küldtte időstebb fait Rómába. Közbten újabb vita támadt 
Parthia és Róma közöt Armtenia ügyébten. A htelyztet ismét háborúval ftenyte-
gtettet, és a parthusok most is a mtegtegytezés mtelltet döntöttek: i.  sz. 1-bten 
mtegterősítteték Rómát jogaiban. Musa tegy évrte rá mtegmérgteztte a parthus 
királyt, és maga ült – fa, v. Phraates (i. te. 2–i. sz. 4.) társaságában – a 
trónra.

Ntem sokkal bteiktatása után a parthusok ftellázadtak v. Phraates tellten, 
és ltetteték tisztségéből. A koronát tezt kövtetőten iii. Orodes (i. sz. 4–6.) vi-
steltte, őt azonban, példátlan ktegytetltenségte miat, a főtembtertek hamarosan tel-
tteték láb alól.

A parthus ntemtestek most Rómához folyamodtak : küldtente Arsakes házá-
ból való uralkodót. Augustus császár iv. Phraates fai közül a ltegidőstebbtet
– i. Vonones (i. sz. 8–12.) – választota. Ő azonban ntem érteztte jól magát szte-
rtepébten, mtegvtettette, a rómaiak szolgájának ttekinttette a parthus főtembterte-
ktet, s azoknak stem ttetsztet uralkodójuk. Elpuhultnak tartoták, s telégtedtetlte-
ntek voltak szigorú költségvtetési telvteivtel. A ntemtesség tegy részte telltenjtelölttet 
állítot iii. Artabanos (i. sz. 10–40.) sztemélyébten. Az új király szintén az 
Arsakidák házából származot, ifúságát az avarok körébten töltötte, később 
ptedig Atropattente királyaként szolgált. A trónra stegítéste körül folyó harc 
váltakozó sztertencsévtel folyt. Először Vonones győzöt, végül Artabanos 
pártja diadalmaskodot, telfoglalván a parthus fővárost, Kttesiphont. Vonones
i. sz. 12. körül visszavonult Armteniába, ahol rövid időrte, római jóváhagyás-
sal, telfoglalta a mtegürtestedtet trónt. Amikor azonban Artabanos katonai 
ftellépésstel ftenytegtettet, kövtetteltte lteváltását, a rómaiak visszavonták támoga-
tását. A vitát újabb szterződés zárta lte ; Róma pártfogásával iii. Artaxias 
(i. sz. 18–35.) ült Armtenia trónjára.

42



Artaxias örökös nélkül halt mteg, és Artabanos saját fát, a ltegidősteb-
btet kívánta htelyérte ülttetni. Elltenzékte közbten Rómával tárgyalt új uralkodó 
ügyébten. Tiberius császár (i. sz. 14–37.) végül iv. Pharaates unokáját, 
iii. Tiridatest (i. sz. 35–36.) küldtte a parthus uraknak, Armtenia trónjára tel-
ltenbten saját tembterét, Kaukázusi Ibéria uralkodójának ttestvérét ülttette. Az 
ibériai hadak mtegütközttek a parthusokkal, és ltegyőzték stertegteiktet. A har-
cokban az őrsök és a szirákok is részt vtettek. Előbbitek a parthusok mtelltet, 
utóbbiak a Róma által támogatot kaukázusiak oldalán. Tiridates ntem so-
káig ült trónján. A parthusok telűzték ; gyávának tartoták, Róma hűbértesé-
ntek ttekintteték. Artabanos, jteltentős avar stegédterők kísértetébten, a parthu-
sok tegy részéntek akarata szterint, visszatért Hyrkaniából. Újabb háborúhoz 
ntem volt telég tertejte, tezért i. sz. 37. tavaszán telfogadta Róma fteltéttelteit : ntem 
avatkozhat Armtenia ügyteibte. Uralkodásának utolsó évteit bonyodalmak sora 
jtelltemteztte. Stelteukteia urai (i. sz. 36–42.) ftellázadtak ; főtembtertei ltetteték tiszt-
ségéből, s tegyik ntevtelt fát, Kinnamost (i. sz. 37.) ültteték htelyébte ; visszavo-
nult, majd btecsültetét htelyrteállítoták, s újra trónra kterült.

Halála után lteszármazotai osztozkodtak Parthia trónján : fogadot fa, 
ii. Gotarzes (i. sz. 40–51.) és fa, i. Vardanes (i. sz. 40–46.). Ők ktetten szü-
ntet nélkül hadakoztak tegymással. Vardanes, ktezdtetbten a hatalom birto-
kosa, Stelteukteia városát mtegadásra készttette i. sz. 43-ban. Majd Gotarzes ál-
tal telűztetvén valószínűlteg a jütecséknél ltelt mtentedékrte. Amint újra hata-
lomra kterült, vtetélytársa, illtetvte az őt támogató avarok tellten fordult. Hama-
rosan azonban telértte végztette : vadászat közbten mtegölték, és újra Gotarzes 
ltet a király.

Mtegtelégtelvén Gotarzes ktegytetltenktedésteit, fényűző éltetmódját, az tellten-
zéki főurak Rómához fordultak új uralkodó ügyébten. vi. Mithridates (i. sz. 
49–50.) btemutatkozása sztertencsétltenül siktertedtet, Kurdisztánban csatát vte-
szíttet. A győzttes Gotarzes ntem sokkal tezután mteghalt.

i. Vologases (i. sz. 51–77.) uralkodása ktezdtetén – ftelrúgva a Rómával ko-
rábban mtegkötöt szterződést – mtegszállta Armteniát (i. sz. 52.), kintevteztte 
ttestvérét, Tiridatest királlyá (i. sz. 53.). Évtekig tartó háborúskodás ktezdő-
döt (i. sz. 58–63.). Róma telteintte siktertektet aratot, végül azonban tárgyalni 
kényszterült. Az új szterződés szterint Armteniát Parthia birtokának, tegyútal 
azonban római hűbértesntek ismterték tel. Időszámításunk szterint 66-ban Tiri-
dates Rómába utazot, ahol népünntepély ktertetébten mtegkapta Armtenia ko-
ronáját Nero császár (i. sz. 54–68.) ktezéből. Parthia és Róma tezután békébten
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élt tegymással néhány évtiztedig. Vespasianus (i. sz. 69–79.), római császár 
idtejébten az alánok (i. sz. 73-ban) fteldúlták Atropattente és Armtenia királysá-
gát. Tiridates és ttestvérte (a későbbi ii. Pakoros) több alkalommal mtegütkö-
zöt vtelük. Vologases hiába kértte Róma stegítségét. Az alánok, zsákmánnyal
mtegrakotan, hamarosan visszavonultak.

ii. Pakoros (i. sz. 77–115.) kövtetségtet küldöt Kínába i. sz. 101-bten. A kí-
naiak Parthia ntevét Anhszi alakban jtegytezték ftel.

Időszámításunk szterint 113-ban a rómaiak btevonultak Armteniába, mtegöl-
ték Parthamasiris királyt, akit i. Osroes (i. sz. 90–130.), parthus uralkodó 
stegíttet trónra. Traianus császár (i. sz. 98–117.) stertegtei azután sorra mteghó-
dítoták Babilonia és Stelteukteia városait (i. sz. 115. végérte), és ntem sokkal ké-
sőbb a parthus fővárost, Kttesiphont is. Mtezopotámia urai telltenálltak, a ró-
maiak azonban tegészten a Pterzsa-öbölig mtentettelttek, és ltegyőzték őktet. Rá-
adásul még Sousa városát is telfoglalták. Traianus halála, és a rómaiak kivo-
nulása után visszatérttek a békéstebb idők. Róma ltemondot hódításairól, az 
Eufrátteszt ismtertte tel határként. Mindteközbten Parthiában a sztembten álló 
pártok és királyok csatározása időről időrte ftellángolt.

iii. Vologases (i. sz. 105–148.) küzdöt pártos főuraival, telltenlábasával 
(iv. Mithridates;;;: i. sz. 115–145.), azután az alánokkal. Utóbbiak i. sz. 134–
136-ban – Kaukázusi Ibéria uralkodójának támogatásával – újra btetörttek 
Parthia tterültetérte, és a szomszédos római tartományokat is pusztítoták: lte-
rohanták Kaukázusi Albániát, Médiát, Armteniát, és teljutotak tegészten Kap-
padókiáig. Egytestek fteltétteltezik, Vologases ajándékokkal bírta rá őktet a 
visszavonulásra. A rómaiak is, Antoninus Pius császár (i. sz. 138–161.) vte-
zérltette alat, mozgolódtak, új királyt ülttettek Armtenia trónjára i.  sz. 144-bten.
A parthusok te lépést tegytelőrte válasz nélkül hagyták.

iv. Vologases (i. sz. 148–191.) tegytesíttette a iv. Mithridates és iii. Volo-
gases által ktetéosztot birodalmat. Visszafoglalta Kharaktente Királyságot, 
mtely Traianus btetöréste nyomán vált korábban függtetltenné. Rómával vitába
ktevtertedtet, i. sz. 155. körül, Armtenia birtoklása okán. Később, Antonius 
Pius halála után, i. sz. 162–166-ban, mtegtámadta a Római Birodalmat. A há-
ború a parthusok számára ígértettesten ktezdődöt : telfoglalták Armteniát, kirá-
lyi székébte saját jtelöltjüktet ültteték, azután btevonultak Szíriába. A rómaiak 
hamarosan össztesztedték magukat, telltentámadást indítotak (i.  sz. 163.), visz-
szatteték pártfogoltjukat Armtenia trónjára, és mtegszállták Parthiát. A par-
thusokat i. sz. 164-bten Szíria fteladására kényszterítteték, és Mtezopotámiát fte-
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nytegteték. Stelteukteia városát fteldúlták, Kttesiphon palotáját kirabolták és po-
rig égteték az i. sz. 165. teszttendőbten. Közbten járvány tört ki, és Róma kény-
ttelten volt, súlyos vtesztteségtek árán, visszavonni csapatait i. sz. 166. tavaszán.
Vologases békét kötöt, Osrhotente királyságáról azonban lte ktelltet monda-
nia Róma javára.

v. Vologases (i. sz. 191–208.) Pescennius Niger (i. sz. 193–194.), római 
trónkövtettelőt támogata, tezért Septimius Severus (i. sz. 193–211.), római csá-
szárral háborúba ktevtertedtet i. sz. 195-bten, és néhány év múlva, i. sz. 199-bten 
Kttesiphonból mtentekülnite ktelltet. Mtezopotámia északi ftelét a Khaboras (ma 
Nahr al Khabur) folyóig telvteszttette. A rómaiak hatalmas zsákmánnyal térttek
haza. Parthia tertejte mtegrtendült ; hűbértes királyai olykor telltente sztegülttek a 
központi hatalomnak.

Apja halála után vi. Vologases (i. sz. 208–228.) ült Parthia trónjára, lá-
zadó ttestvéröccste azonban hamarosan ltevtettette onnan. v. Artabanos (i. sz. 
213–224.) – a ntegyvtenkiltenctedik Arsakida uralkodó, Parthia királyi székén 
az utolsó – telvtette tőlte a birodalom jó részét. Róma, a parthus trón birtok-
lása okán kitört ttestvérháborút kihasználva, hódításokba ktezdtet kteltetten, 
i. sz. 216-ban. Stertegtei Arbteláig, Adiabtente fővárosáig jutotak, döntő győztel-
mtet azonban ntem érttek tel. A parthusok i. sz. 217. áprilisában nagy terőkktel 
vonultak a rómaiak tellten. Macrinus császártól (i. sz. 217–218.) stertegteintek 
visszavonását kövtettelték, valamint kárpótlást az okozot károkért. Egytezség 
ntem szültettet, a háború folytatódot, és végül a rómaiakat ltegyőzték i.  sz. 
217-bten Nisibis (ma Nusaybin) mtelltet. Békte ftejébten Róma ltemondot a mteg-
szterztet tterültettekről, visszaadta a zsákmányt, és ráadásul hatalmas kártérí-
tést fztettet.

Ez idő tájt, i. sz. 220. körül, ktezdtet hódításokba a lázadó i. Ardashir 
(i. sz. 224–242.), hűbértes uralkodó – a Sassanidák uralkodócsaládjának alapí-
tója – Ptersis és Carmania tterültetén. Az telltente küldöt stertegtet ltegyőztte, majd
Hormuzdagan (a mai Golpaytegan vidékte) mtelltet mtegütközöt v. Artaba-
nos hadaival. A döntő csatában (i. sz. 224. április 28.) a parthus sterteg mteg-
stemmisítő vterteségtet sztenvtedtet, Artabanos is teltestet. Az Arsakidák királyi 
házának országlása nagyjából 470 év után végérte ért.

Fékten tartoták a rómaiakat, gyakorta föléjük ktertektedttek, dte ntem tudták 
ltegyőzni a viszály átkát, ami ntemztedéktek óta ntehteztedtet királyi családjukra.
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Szakaurak

I. te. 166. – A hunok (hsziungnuk) ltegyőzik a jütecste (zsoucste, zsucste ; tegytestek 
szterint hosi, jüsi) néptet, és telűzik őktet hazájukból, a Csiliten-htegység vidéké-
ntek füvtes pusztáiról. A nép döntő többségte nyugatra vándorol. A jütecséktet 
általában a tokhárokkal, illtetvte a kujsuangokkal azonosítják. A tokhárok (ta-
kharoi, tokharoi) Kteltet-Baktria őslakói ltehtettek, a jütecsék ntevüktet tőlük 
alighantem mtegörökölték, a kujsuang ntevtet ptedig később vteték ftel.

I. te. 165. körül – Az új hazát kterteső jütecsék az Ili folyó völgyébten, illtetvte az 
Iszik-köl vidékén ttelteptedntek lte, ahonnan telűzik az ot élő szakaurakat (saka-
raukai, saraucate, szajvang). Utóbbiak, bizonyára különböző utakon, délnyu-
gat és dél ftelé mtentekülntek. Egytes csoportjaik valószínűlteg átktelntek a Kara-
korum vonulatán, és később az Indiai-félszigtetten, az Indus völgyébten szte-
rtezntek maguknak tterültettektet. Néhány év múltán (i. te. 162. körül) régtebbi 
szomszédaik, a vuszunok mtegtámadják, ltegyőzik a jütecséktet, és telfoglalják 
birtokaikat. A jütecsék délnyugat ftelé vonulnak, a híradások azonban tembter-
öltőnyi idteig ntem temlítik őktet.

A dél-szibériai, valamint közép- és btelső-ázsiai szkíták magukat, általá-
nosságban, szaka névvtel illteték. Sztemléltettes ntevük ttesz bizonyságot róla : 
kteltet-teurópai szkíta ttestvérteiktől szakadtak tel tegykoron. A pterzsák teszterint 
ntem önkénytesten ntevtezték közép-ázsiai szomszédaikat szakáknak. A szibé-
riai jakutok, avagy szahák ptedig mindmáig vistelik a szaka ntevtet, jteltezvén, 
kiktet tiszttelntek ősteik soraiban.

A szakaurak – ntevük kínai forrásokban szaj, szajcsung, szajzsten alakban 
is ftennmaradt – a kínai történtetírás szterint a mai Kanszu tartomány nyugati
szögltetébten, Tunhuang környékén tanyáztak. A szomszédos jütecsék által 
szorongatatva azonban telköltözttek napnyugat ftelé, és ltettelteptedttek az Ili fo-
lyó völgyébten. (Mtegltehtet, szállásaik az Ili folyó völgyébten voltak, csupán lte-
gtelőtterültetteik tterjtedttek Tunhuang vidékéig. A jütecsék nyomására ktelteti tar-
tományaikat később ftel ktelltet adniuk.) Ntem csupán pásztorkodásból tartot-
ták ftenn magukat, akadtak közötük szántóvtetők, ktertesktedők stb. is. Hírtestek
voltak rézművtességükről. Szállásaikat i. te. 165. körül a vándorló jütecsék mi-
at telhagyni kényszterülttek. Egy részük bizonyára a jütecsékktel tartot, más 
részük a vuszunokhoz sztegődöt, mtegint mások ltetáboroztak a környtező hte-
gytekbten, például a Kizilsu folyó völgyébten. Döntő többségük – mint mon-
dotuk – délrte költözöt, maga mögöt hagyta Közép-Ázsiát. A kínai Han Bi-
rodalom bukása (i. sz. 220.) után, kihasználva az telltenőrzés időltegtes lazasá-
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gát, a htegytekbten tanyázó szakaurak alászálltak a Pamír völgyteiből, és ltettelte-
ptedttek a Tarim-mtedtencte nyugati fteléntek városaiban (pl. Jütiten, Pisan, Sacsö,
Tumusuko). Sacsö alkalmasint tőlük örököltte ntevét. A szakaurak tezután – 
mint hátrahagyot írásaikból (i. sz. 4–11. század) kidterül – hamarosan telvtesz-
tteték tertedteti nytelvüktet, tegybtevtegyülttek az iráni stb. ntemztetiségű városla-
kókkal. A későbbitekbten, éppten írásos temlékteik révén, hotani szakák névten 
váltak ismterté.

I. te. 145. – A szakaurak tegy csoportja az Amu-darja ftelső folyásánál sztertez ma-
gának lakóhtelytet. Stertegük telfoglalja a tokhárok földjét, azaz Baktria ktelteti 
részét, kifosztja, porig égteti Eukratidteia városát (ma Ay Khanum). Nagyjá-
ból ugyantezten időbten – talán a szakaurak, talán mások – ftelprédálják Sza-
markand városát.

A Görög Baktria Királyság összteomlásáról tudósító források többnyirte 
szűkszavúak, nincstentek összhangban tegymással, és többfélteképpten érttel-
mtezhtetők. Strabon például az testeménytek kapcsán négy különböző néptet 
temlít, szterintte teztek vteték tel Baktriát a görögöktől : asioi, pasianoi, takharoi,
sakaraukai. Iustinus saraucate és asiani népről bteszél, a tokhárokat ntem so-
rolja a hódítók közé. Kínai források csupán jütecsékről és szajvangokról tud-
nak. A szakaurak és a tokhárok kilétét a történésztek ntemigten vitatják, jóllte-
htet a tokhár név vonatkozhat Kteltet-Baktria őslakóira, vagy a jütecsékrte. 
Strabon bteszámolója szterint a tokhár hódító nép, Iustinus szterint ők az 
asianok alatvalói. Az asioi és a pasianoi név alighantem a jászikat, illtetvte az 
avarokat (apasiakai, pausikoi) illteti, tezten össztefüggésbten azonban rtendszte-
rint más tartalmat tulajdonítanak a szóban forgó ntevtekntek. Mindktetőt pró-
bálják a jütecsékrte ráaggatni. A pasianoi ntevtet az asioi rontot változatának 
minősítik. A htelytesten írt alak, állítják, asianoi ltennte. S hozzá még fteltteszik : 
a jütecste nép talán ntem volt tegységtes – a tokhár alkota a köznéptet, a jütecste 
(asioi, asianoi) ptedig az uralkodó csoportot. Más vélteménytek szterint viszont
az asioi, asianoi név a vuszunokat jteltenti. A pasianoi érttelmte parsi (pterzsa), 
mondják tegytestek ; állítsuk az asiani htelyébte a custeni ntevtet, javasolják má-
sok ; és így tovább. Ttegyük még hozzá : a jütecsék ntevte – különösten hosi, jüsi
alakban – temléktezttet a jászikéra…

Bárhogyan rtendsztertezzük is az adatokat, mindtenképpten maradnak tisz-
tázatlan kérdéstek. A mtegoldás kulcsa alighantem tez: milyten névvtel illteték 
történtetíróink a jütecséktet. (Az tegyszterűség ktedvéért ttegyük ftel, Strabon és 
Iustinus azonos néptektet temlít hasonló névten.) Ha a jütecsék ntevte takharoi, 
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tochari – ami a ltegvalószínűbb –, akkor a jásziknak telvbten szterteptelniük ktell 
a történtetbten: talán szövtetktezttek a jütecsékktel, s kihasítotak maguknak is 
tegy szteltettet a görögök birtokaiból. Kteltet-Baktria őslakóiról teszterint ntem 
szól híradás. Léttezésükbten mégis hinnünk ktell, különbten bajos ltennte mteg-
válaszolni, kitől kölcsönözték a jütecsék a tokhár ntevtet. Az avarok ptedig, it 
akár parthusokra, akár avarok és parthusok tegytesíttet hadaira is gondolha-
tunk – bár Iustinus ntem bteszél róluk –, kihasználhaták a szomszéd görö-
gök szorongatot htelyztetét, s birtokaikból ők is részt kövtettelttek.

I. te. 130. – A jütecsék kiszorítják a szakaurakat Kteltet-Baktriából, és az őslakos 
tokhárok urai lteszntek. A szakaurak mtegszállják Baktra (ma Balkh) város 
környékét, a Margus (Morghab), valamint az Arius (Harirud, Ttejten) folyó 
mtellékét stb.

Ez idő tájt zúdul rá a szakaurak áradata Parthia északktelteti ftelérte : Aria, 
Margiana és Traxiana (Arius mtellékte) tartományra. E htelytekről azután 
tegytes csoportjaik Mterv (Mary), Htekatompylos (Damghan) és Ekbatana (Ha-
madan) városán át Mtezopotámia ftelé folytatják útjukat – többségüktet a par-
thusok visszaszorítják –, más részük Mterv, Aria (Hterat), illtetőlteg a Hilmtend-
tó irányába. A szakaurak tellten folytatot hadjáratban teltesik ii. Phraates 
(i. te. 132–127.), parthus uralkodó. Ezt kövtetőten Parthia a jütecsék (tokhárok) 
tellten hadakozik. Az össztecsapásokban halálát lteli i. Artabanos (i. te. 127–
126.), parthus király is. Későbbi örököste, ii. Mithridates (i. te. 121–91.) tellten-
őrzéste alá vonja a szakaurakat, akik – jólltehtet bizonyos mértékbten függtetlte-
ntek maradnak – tegy időrte a parthusok hűbértestei lteszntek. Többségük Dran-
giana tartományban, a Hilmtend-tó vidékén üt tanyát. E tterültet – régtebbten 
Sakastan, ma Sistan – az ő ntevüktet visteli. Innten azután rajokat kibocsátva 
az Indiai-félszigtet ftelé tterjteszktedttek, ahol több birodalmat is alapítotak.

ii. Mithridates halála után a parthiai szakaurak mtegltehtetős btefolyásra 
ttettek sztert, például i. te. 80. táján már saját pénzt vterttek, és valamivtel ké-
sőbb i. Sanatruces (i. te. 77–70.), parthus uralkodót is ők stegítteték trónra.

Szakaurak az Indiai-félszigeten

I. te. 110. – A szakaurak i. te. 110–80. közöt érték tel az Indiai-félszigtettet. Úgy tű-
nik, tegy csoportjuk a Karakorum vonulatain, a Khunjterab-hágón átktelvte ér-
kteztet Gandhara vidékérte, az indiai görögök birtokára. A Sakastan tterültetén 
tanyázó – sokszínű, dte szakaurak által uralt – néptesség kirajzása alighantem 
csak a ii. Mithridates halálát kövtető zűrzavaros időkbten ktezdődöt. Ván-

48



dorútjuk Arakhosia tartományba (a mai Kandahar környékérte), illtetvte Btelu-
dzsisztán htegyvidéktein ktertesztül az Indus alsó folyásához – Abiria (Sindh) 
és Surastrtente (Gujarat) – vteztettet. A szakaurak btefolyása az Indus és mtel-
lékfolyóinak lapályára tterjtedt ki, valamint a Hindusztáni-alföld tegy részérte. 
Birodalmukat Taxila városából irányítoták; két nagy htelytartóságuk Ma-
thura kteltetten, Surastrtente délten. Északi tterültetteiktet később a parthusokkal 
osztoták mteg, majd a kujsuangok telőrtetöréste nyomán fteladni kényszterül-
ttek. Htelytette India nyugati fteléből hasítotak ki maguknak tegy határ földtet, 
s azt nagyjából háromszázötvten évig tartoták.

Az Indus ftelső folyásánál tanyázó szakaurak ktezdtetbten nyilván telismter-
ték a görög ftennhatóságot, mígntem telső királyuk, Moga, avagy görögösten 
Maues (i. te. kb. 85–60.) révén, i. te. 80. körül, ktezükrte jutot Taxila városa, il-
ltetvte Gandhara, valamint Punjab nyugati ftelte. Moga uralkodásának végén 
ii. Apollodotos (i. te. kb. 80–65.), görög király visszafoglalta Taxilát, tegytesí-
ttette Punjab nyugati és ktelteti ftelét. Halála után a görögök indiai birodalma 
ismét résztekrte szakadt. A szakaurak nagyjából tez időbten (i. te. 60. körül) hó-
dítoták tel India királyaitól Mathura városát. Punjab görögök igazgata nyu-
gati ftelét végül Azes, szaka uralkodó csatolta birtokaihoz i. te. 55-bten, az 
utolsó görög királyok hatalmának ptedig Rajuvula (i. sz. kb. 10.), Mathura 
htelytartója vtettet végtet, telfoglalván Punjab ktelteti ftelét, illtetvte Sagala (ma Si-
alkot) városát. Rajuvula késői utódai már a kujsuangok hűbértesteként kor-
mányoztak, királykodásukat Kanishka (i. sz. 127–151.) uralkodásának har-
madik évébten jtegytezték ftel.

Arakhosia tterültetén, Moga uralkodásával nagyjából tegy időbten, szaka 
származású, ntevük szterint azonban parthus hagyományokat kövtető királyok
ülttek a trónon: Vonones (i. te. kb. 75–65.), valamint fvérte, Spalahores (i. te. 
kb. 75–65.) és tenntek fa, Spalagadames (i. te. kb. 50.). Továbbá Spalirises 
(i. te. kb. 50–47.), kit Vonones fvéréntek mondanak, kövtetktezésképpten ő és 
Spalahores ltehtet akár tegyazon sztemély is. Spalirises halála után Arakho-
sia az indiai szakaurak birodalmát gyarapítota. Azes (i. te. kb. 57–12.) birto-
kaihoz te tterültettet is valószínűlteg hozzátoldota.

A szakaurak indiai birodalmának nagyobb részét Azes után parthus ér-
dtekteltségű királyok igazgaták. i. Gondophares (i. te. kb. 20–i. sz. telső évtek) 
alighantem a Suren ntemtesi család sarja, Sakastan birtokosa és kormányzója 
volt. A szakaurak főtembtertei bizonyára szövtetségtesként csatlakoztak hozzá. 
Övé ltet, korábbi birtokai mtellé, Arakhosia, a Kabul folyó völgyte, Punjab és 
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Sindh, kteltetten azonban, az Indus lapályán túl, függtetlten szaka ftejtedtelmtek 
uralkodtak. Gondophares királysága – éppolyan lazán össztefogot hűbértes 
rtendszter volt, mint általában a szkítáké, illtetvte a parthusoké – alapítójának 
halála után kistebb uradalmakra törtedteztet. Északi tartományait a kujsuan-
gok i. sz. 75. táján btektebteltezték; Gondophares utódainak mtegmaradt Pun-
jab ktelteti ftelte és Sindh vidékte. Pakores (i. sz. 100. telőt), az indiai parthusok
név szterint ismtert utolsó királya, már csak Sakastan és Arakhosia tterültetét 
mondhata magáénak, ám i. sz. 90. táján Arakhosia is telvtesztet a kujsuan-
gokkal folytatot harcban. Sakastan tterültetét később az Új-pterzsa Birodalom 
olvasztota magába, a szakaurak azonban még ii. Bahram (i. sz. 274–293.), 
pterzsa király uralkodása idtején is birtokolták.

A Kujsuang Birodalom tterjteszktedéste miat a szakaurak már ntem sztertez-
hteték vissza telvtesztet birtokaikat. Gujarat tterültetén alapítotak új, függtet-
lten királyságot (i. sz. 35-bten), mtelytet később a környtező tartományokkal bő-
víttettek. A kujsuangok, Kanishka királyuk idtején, „kitterjtesztteték hatalmu-
kat” a szaka fővárosra (Ujjain), ami jteltenthtet alártendteltségtet, testetlteg szövtet-
ségtet, ltegalábbis a jtelztet időszakban. Mindtentestetrte a szakaurak hatalmát 
mtegtörnite, visszaszorítani őktet Gujarat tterültetérte, csak az i. sz. 1. század vé-
gén sikterült Gautamiputra Satakarni (i. sz. kb. 78–102.), dél-indiai uralko-
dónak. Az utolsó szaka király, iii. Rudrasimha (i. sz. 388–395.) birodalmát 
ii. Chandragupta (i. sz. 375–414.), indiai uralkodó számolta ftel, telfoglalván 
Gujaratot i. sz. 405. körül. A szakaurak tegy részte tez idő tájt valószínűlteg 
már telhagyta korábbi lakóhtelyteit, és az avarokhoz csatlakozot.

Kidara, avar ftejtedteltem i. sz. 370–396. közöt telfoglalta Baktriát, vala-
mint Pteshavar környékét és Kasmírt. A szakaurak tegy részte valószínűlteg 
csatlakozot az avarokhoz. Az testeménytek tez idő tájt gyors üttembten kövteték
tegymást. Időszámításunk szterint 420. körül vörös hunok (alkhono) szállták 
mteg Gandhara vidékét. A pterzsák i. sz. 468-ban, a htefaliták stegédltetévtel, tel-
foglalták a szkíták fő fészkét, Balkh városát. A hunok tterjteszktedéste miat 
i. sz. 477. táján az indiai szkíta birtokok is telvteszttek. Ktevésstel tezután (i.  sz. 
509.) a htefaliták Szogdián is úrrá ltettek. A szkíták btetagozódtak a hunok 
szövtetségébte. Az avarok – valamint a hozzájuk sztegődöt szkíták, hunok stb.
– i. sz. 554. körül Kteltet-Európa pusztáira vonultak, kitérttek a türk mtegszál-
lás telől. Az Indiai-félszigtetten, kétségkívül, még tez után is maradt szkíta né-
ptesség jócskán, önállóságuk, ntevük azonban telvtesztet.
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Alán őrsök Kelet-Európában

I. te. 110. körül – Skyluros (i. te. 125–110. körül), a krími szkíták uralkodója, a ro-
xolánokkal (rteukanaloi, roxolanoi) szövtetktezik Khtersontesos (ma Sztevaszto-
pol) városa tellten. Utóbbi lakói válaszképpten vi. Mithradates (i. te. 120–63.),
pontusi királlyal fognak összte. Skyluros a pontusiakkal vívot csatában tesik
tel, és i. te. 108. körül a szkíták szövtetségét is ltegyőzik.

Skyluros halála után fa, Palakos (i. te. 100. körül), Kis-Szkítia uralko-
dója hadakozot Mithradates, pontusi királlyal a krími ttengterpart és Khter-
sontesos, valamint a Krími-Boszporosz (ma Ktercsi-szoros) birtoklásáért. A 
szkíták mtegostromolták Khtersontesos városát, dte a pontusi terők ftelülkterte-
ktedttek. A roxolánok, Tasios ftejtedtelmük vteztetésévtel, mtegszállták a Krím-fél-
szigtettet, dte szintúgy vterteségtet sztenvtedttek, s tezztel a királyi szkíták önálló-
sága telvtesztet. Palakos az utolsó szkíta király Kteltet-Európában, kintek létte-
zését ókori források igazolják. A híradások szterint a vterteség után a roxolá-
nok közül sokan a boszporusziakhoz sztegődttek, és később Róma tellten is 
küzdöttek.

A krími szkíták fővárosa, Skythikte Nteapolis, a mai Szimfteropol környé-
kén állot. A gótok az i. sz. 3. század köztepte táján telpusztítoták. Ftennmaradt
azonban a királyi sírtemlék, ahol Skyluros (vagy fa, Palakos) is nyugszik.

A kankarok az i. te. 2. század végte ftelé ttettek sztert uralomra a massagteták
birodalma fölöt, amikor is utóbbiak az alán ntevtet vteték ftel. Ez idő tájt tű-
nik ftel az alán név, illtetvte az telső szkíta csoport, mtely visteltte.

A roxolánok ntevéntek jteltentéste iráni nytelvtek szakértői szterint ragyogó 
nemes. A szkíta nytelvrte alapozva, úgy gondoljuk, ntem ktevésbé mtegfteltelő 
magyarázatal szolgálhatunk. A szóban forgó alánok ntevte a vörös színntel – 
telavult rós szavunkkal – ltehtet kapcsolatos. Főnévként a rós, illtetvte kicsinyí-
ttet változata, róska, lónév is ltehtet. Úgy tűnik, alán ftejtedtelmtek gyakorta vi-
stelték a vörös jtelzőt;;;: Rasparaganus (Rósparipa), Rausimodus (Rósmoka), 
Respendial (Rósvandal, Rósvtendtel). A ftenttebb temlíttet Tasios ntevte – terte-
dteti alakjában ntemigten tudjuk szkítaként érttelmtezni – kövtetktezésképpten 
ugyancsak ltehtet Rós. Az alánokat ptedig ma alanyoknak, alávtettettekntek nte-
vteznénk.

A némtet Roß – óftelnémtet Hros, sőt angol horse – alighantem az alán–gter-
mán kapcsolatoknak köszönhtetőten ló, paripa. Nytelvünkbten a rós szónak 
ága-boga van, pl. róka, rózsa, rozsda, hozzá még Riska, és mindtegyikbten ftel -
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stejlik az tertedteti értteltem: vörös, vöröstes. A gtermánok csak a Rós tulajdonnte-
vtet vteték át – a szó tartalmát ntem –, s azt általánosságban a (ntemtestebb) 
lóra értteték.

A kankarok országa

I. te. 104. – Mivtel a Ftergánai-mtedtencte (Tajüan) királysága ntem mondot lte jó lo-
vairól Kína javára – Han Vuti császár (i. te. 156–87.) kövtettei temiat mtegsér-
tteték Tajüan uralkodóját, mirte ő kivégtezttette őktet –, háborúság tört ki a két
birodalom közöt. A kövtetktező évbten a császár hadai mtegalázó vterteségtet 
sztenvtedttek. Ám i. te. 102-bten tegy újabb kínai sterteg mtegadásra készttette Ta-
jüan fővárosát (Kujsan : Altexandrteia Eskhatte ; ma Hudzsand). Kínai források 
az testeménytekktel kapcsolatban Tajüan és Kangcsü szkítáinak szövtetségéről 
adnak hírt. Kangcsü ugyan hittet ttet szövtetségteste mtelltet, stertegtet azonban 
ntem küldöt a szorongatot htelyztetbten ltevő ttestvérnép mtegstegítésérte. A kí-
naiak fteljtegytezték Tajüan királyának ntevét is : Mukua (Vukua). Az indiai 
szkíták telső uralkodója, Moga, avagy Maues, nagyjából 20 évvtel későbbi 
időpontban, hasonló névten uralkodot. Úgy tartják, a Ftergánai-mtedtencte tte-
rültetén szakák uralták a ltettelteptedtet néptességtet. A szakaurak i. te. 159. körül 
foglalták tel te tartományt, miután a jütecsék kimozdítoták őktet tertedteti szál-
lástterültetükről. Tajüan hírte az i. sz. 4. század teltején tűnt tel véglteg a tudósí-
tásokból.

Tajüan (Nagy Jüan) ntevte többtek szterint a Ftergánai-mtedtencébten ltetteltepte-
dtet görög tertedtetű néptességrte, a jónokra hivatkozik.

Kangcsü, avagy Kangkuo – az Avtesztában Kangha – királysága a Szir-
darja középső szakaszát, valamint a Talas és a Csu folyó lapályát birtokolta, 
és hozzá tartozot még a mai Tasktent oázisa is. Uralkodójának nyári szállása
(Ptejtiten) tegytestek szterint a mai Tasktent, mások szterint Turkistan város kör-
nyékén állot. Az ország lakói részbten vándorló pásztorok voltak, a többség 
azonban szántóvtető és kézművtes. Kangcsü hírte az i. te. 2. században, Csang 
Csien (i. te. 200–114.) utazása nyomán jutot tel a kínai udvarhoz. A jtelztet 
időbten Kangcsü kistebb állam volt, Görög Baktria összteomlásával nagyjából 
tegy időbten azonban hódításokba ktezdtet. Többtek közöt btektebtelteztte a mas-
sagteták, avagy jászik országát (Hosu, Hoszu, Jtencaj), Jten királyságát a Déli-
Urál környékén (lásd alább), és az i. te. 1. században más tterültettektet is. Barát-
ságos kapcsolatot tartot ftenn a jütecsékktel : i. te. 84-bten az uralkodóházak 
közöti szövtetségtet házassággal ptecséttelték mteg. Az i. sz. 1–3. században a 
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jütecsék mtegterősödttek, telfoglalták Khorasmia és Tasktent oázisát. Az alánok 
(massagteták) – talán az i. sz. 2. században, testetlteg a 3. század teltején – mteg-
szabadultak Kangcsü igájától, utóbb azonban nyakukba vteték tegy másik né-
pét. Közép-ázsiai birtokaikra 350. körül hunok ttelteptedttek. Kangcsü az i.  sz. 
4. század végéig mtegőriztte függtetltenségét : a 382. évbten még kövtetségtet kül-
döt Kínába.

Amikor a buddhizmus teltterjtedt Közép-Ázsiában, Kangcsü lakói közöt is 
akadtak hívtei szép számmal. Sok közép-ázsiai szterztettes vándorolt innten Kí-
nába, amint a Kang vteztetéknév teltterjtedtségte tanúsítja.

A kínaiak temlítik még te vidékten Liu (Fűzfa) királyságát. Más kínai forrá-
sokban az alánok országával össztekapcsolva (Alanliao) szterteptel, s tez valami-
félte botlásra tengted kövtetktezttetni : ftekvéséről például stemmit stem monda-
nak. Szóba kterül továbbá Jten (Szakadék, Szikla) királysága, az alánok biro-
dalmától északra. Mtegtudhatjuk tezten kívül az alánok fővárosának ntevét is : 
Ti (Föld). Jten országát történészteink a Déli-Urál környékén ktertesik, ntevét 
tegytestek az Emba folyóéval kapcsolják összte. Ezten érttesüléstektet ntemigten 
tudjuk tovább boncolgatni.

Kangcsü, avagy Kangkuo szkíta lakóinak ntevte – a nép saját nytelvén alig-
hantem kankar – Ptolemaios (kb. 90–168) könyvébten kakhagai skythai, más
forrásokban kang, kangar, kangli stb. alakban jteltenik mteg. Késői lteszárma-
zotaikat, többtek közöt, csángó névten ismterjük. Emte szkíták magukat és bi-
rodalmukat alkalmasint országuk folyójáról ntevtezték tel. A Szir-darja tegyik 
ókori ntevte történtettesten Kangha. Kiftejtteni a Kangcsü, Kangha, Kangkuo szó-
ból a szkíta tertedtetit ntem különöstebbten ntehéz. Kankó szavunk három jtelten-
téste közül (bujakór; gamó, horog, kampó; rövid szűr, ztekte) idte lteginkább a 
második illik. Miért éppten tez? A Kankó folyó ktellőten részltettes térképte mteg-
mutatja.

Tasktent oázis és az ősi város ntevte az iszlám időkig – különböző nytelvte-
kten – ash-Shash, Chach, Csösö, Shash stb. formában, a szkíták nytelvén pte-
dig alighantem Sás alakban élt.

Alánok : Róma ellenfelei és szövetségesei

I. te. 88–84. – A jászik vi. Mithradates szövtetségtesteként harcoltak a pontusi 
király Róma tellteni háborújában. Időszámításunk ktezdtette telőt 78–76-ban a 
rómaiak mtegtorlásképpten hadjáratot indítotak a jászik tellten az Al-Dunánál.

53



I. te. 63. – Abeakos, a szirákok királya tez idő tájt 200000 ftelsztertelt lovassal támo-
gata ii. Pharnakes (i. te. 63–47.), pontusi uralkodót. Spadines, az őrsök ki-
rálya 2000000 lovast állítot ki, a ftelső őrsökntek ntevteztet csoport ptedig még 
tennél is többtet.

Az őrsök tez időbten a Don mtellékén élttek, a szirákok ptedig a Kubány fo-
lyó mtentén. Elsősorban ktertesktedteltemmtel foglalkoztak. Mada és Armtenia or-
szágán át Babilóniából és Indiából származó árukat szállítotak ttevteháton. 
Nagy haszonra ttettek sztert tezáltal ; a lteírások szterint arannyal gazdagon dí-
szíttet ruhákat vistelttek.

Úgy tűnik, a szirákok és az őrsök kapcsolata ntem volt éppten barátságos. 
Valahányszor cstettepatéra kterült sor, a két nép tegymással sztembten foglalt ál-
lást. Az i. sz. 35. teszttendőbten például Kaukázusi Ibéria és Parthia viaskodot 
tegymással Armtenia trónjának birtoklásáért. A szirákok a Róma által támo-
gatot kaukázusiak oldalán harcoltak, az őrsök telltenbten a parthusok mtelltet.

A boszporuszi háborúban (i. sz. 49.) a Zorsines vteztette szirákok a pontu-
siakat támogaták, az őrsök telltenbten, Eunones vtezérltetévtel, a rómaiakat. A 
római sterteg telfoglalta a szirákok terősíttet központját, Uspte városát, és lakóit
nagyobbrészt ltemészárolta. Zorsines békét kötöt, telismtertte Róma ftensőbb-
ségét. A szirákok te háborúban végztettesten mteggytengülttek. Az i. sz. 193. év-
bten újabb boszporuszi cstettepatéban vtettek részt, s tez után róluk többé ntem 
hallunk. Az őrsök ntevte is nagyjából tez időbten tűnt tel forrásainkból. Ptole-
maios a második század köztepte táján alanorsoi névten hivatkozik rájuk, szál-
láshtelyüktet a Krím-félszigtetől északra jtelöli mteg. Minttegy hatszáz év múlva
újra ftelbukkan az őrs név a honfoglalásnak ntevteztet testeménnytel kapcsolat-
ban. Ugyancsak a jászik tegy csoportját jtelöli, ntevteztettesten Khorasmia tegy-
kori szkíta lakóit.

Őrsök, szirákok, madaiak stb., ha tel is tűnttek a történteltem lapjairól, más 
néptek közé btetagozódva tovább élttek. Emlékük – ha másként ntem, sztemély-
ntevtek közvtetítésévtel – ftennmaradt. Például a Kárpát-mtedtencte tteltepüléstei-
ntek ntevébten.

Csecse nyugati birodalma

I. te. 44. – Csecse csanjü (i. te. 55–36.) – tertedteti ntevte, kínaiból átírva, Luanti Hu-
tuvusze –, átlátva ntehtezten tartható htelyztetét, nyugatra vándorol, és biro-
dalmat alapít a kazak puszta ktelteti mtezsgyéjén.
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Csecse az telső hun polgárháború idtején ltet az északi és nyugati hun tar-
tományok ftejtedtelmte. Amikor i. te. 60-ban mteghalt a hunok 12. uralkodója, a 
trón birtoklása kapcsán viszály tört ki. A hatalom telőször tegy távolabbi ro-
konra szállt, őt azonban i. te. 58-ban Huhanje, az telhunyt uralkodó fa, kivte-
ttette királyi székéből, utóbbival ptedig bátyja, Csecse bánt hasonlóképpten 
i. te. 56-ban. A hun birodalom ktetészakadt. Huhanje népévtel délrte költö-
zöt, és i. te. 53-ban btehódolt a kínaiaknak. Csecse tegytezktedni próbált, fát 
küldtte kteztesként a császári udvarhoz, Kína azonban ttestvéröccsét pártfo-
golta. Eközbten a dél-szibériai tinglingtek és az Ili folyó völgyébten tanyázó 
vuszunok szövtetségte, mtegterősítvte Kína támogatásával, nyugat ftelől támadta
a hun birodalmat. Csecse i. te. 51-bten ltegyőztte őktet, és vtelük tegyüt a hucsite 
és kokun (csitenkun) törzstektet is lteigázta. Csecse i. te. 49-bten folytata útját 
nyugat ftelé, birodalma htelyrteállításának ttervét azonban ntem adta ftel. Mteg-
öltette a trónról ltevtettet 13. csanjü ttestvérét, aki ugyantezten évbten nyilvání-
tota magát uralkodóvá. Jteltentéstek szterint i. te. 44-bten Csecse a Titen-san 
északi ltejtőinél táborozot. Később a Balkas-tó környékén ütöt tanyát, és 
bteházasodot Kangcsü uralkodói családjába. A házasság révén ltet szövtetsé-
gtestek több alkalommal kifosztoták a vuszunokat, később azonban össztekü-
lönbözttek. Csecse, sokakat mtegölvte Kangcsü lakosaiból, terőd építésérte haj-
tota a néptet a Toulaj (Talas) folyónál, a mai Taraz környékén. Kína, telltensé-
gét látva Csecse nyugati birodalmában, 400000 fős csapatot indítot telltente. A
vuszunok földjtein portyázó hadak visszatérőbten mtegtámadták a kínai utó-
védtet, dte ltegyűrtte őktet az telltentámadás. A kínaiak i. te. 36-ban ftelpterzstelték 
Csecse terődjét, őt magát, valamint kövtetőit mtegölték.

A Luanti név később ftelbukkan még a szkíták történtetébten; a csanjü 
vagy sanjü uralkodói cím – kínai forrásokban csengli kutu csanjü – Tiszatte-
nyő, valamint Ttenyőszállás tteltepülésünk ntevébten. Ltenyomatát alkalmasint 
más földrajzi-, nép-, illtetvte sztemélyntevtek (btestenyő, Stenyte, Stenyő, Sényő) is 
őrzik. Az idéztet kínai szóhalmaz törökös tertedtetijét ntem ismterjük, tartalmát 
azonban igten: Tengri istenség fa ;;;; a kínaiak szterint végtelen ég gyermeke.

Alánok a Kárpát-medencében

20. körül – A jászik tez idő tájt – Tiberius (14–37.), római császár uralkodása 
idtején – költözttek bte az Alföldrte, foglalták tel a Duna és a Tisza völgyét, il-
ltetvte a Duna–Tisza közét. Btevándorlásuk útvonala mai napig vita tárgya. 
Valószínűlteg a Duna völgyét kövtetvte jutotak tel a Kárpát-mtedtencébte.
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A jászik bteköltözésétől számítva a szkíta néptesség, vtelte a szkíta nytelv, 
folyamatosan jtelten van a Kárpát-mtedtencébten. A korábbi szkíta ttelteptestek 
sorsának alakulásáról – bár alkalmasint mtegérték a jászik érktezését – nin-
csten érttesülésünk. Ntem tudjuk, mtekkora tömtegtet képvistelttek, mtegőriz-
hteték-te nytelvüktet a ktelták, illtetvte a dákok uralma alat.

A jászik ntevte asiani, asii, asioi, iazygtes, iazyx, jász stb. alakban szterteptel 
a forrásokban. Első alkalommal Görög Baktria összteomlása kapcsán (i. te. 2. 
század) hallunk róluk, ámbár részvéttelük az testeménytekbten vitatot. Jászi a 
névadó csoportot is magában foglaló nép ntevte, Más Esküdt, illtetvte később 
Alán a szövtetségüké.

A jászi szó az ixibatai nép ntevébten is fteltűnik. Emte szarmata csoportról 
telőször az i. te. 6. század végén hallunk. Későbbi források is bteszámolnak ró-
luk, nagyjából mtegjtelölik szállástterültetüktet, sorsukról azonban ntem tájékoz-
tatnak. A jászimadai közösség – telntevtezésükhöz a jászi minősítő jtelzőként 
járul : íjász madaiak – vélhtetőten más néptek közé ktevtertedtet.

A jászik és a roxolánok voltak az alánok telőőrstei Kteltet-Európa pusztáin. 
Pontosabban ők vtetteték mteg telsőként lábukat a Dontól nyugatra. Az i.  te. 
telső században a roxolánok a Don és a Dnytepter közöt tanyáztak, a Dnytepter
jobb partjánál a királyi szarmatának címztet urgok (ourgoi). Utóbbiak nyil-
vánvalóan a királyi szkíták: önmagukat – korábban már temlíttetük – urak 
(urogi) névvtel illteték. Az Al-Dunához közteltebb a jászik laktak.

Időszámításunk ktezdtette telőt, a 16. évbten, a rómaiak által csökönyösten 
szarmatának ntevteztet alánok (tez testetbten alighantem a jászik törzste) telőször 
lépték át a Római Birodalom határát, és csaptak összte a védterőkktel. Etől 
ktezdvte Róma és az alánok kapcsolatát az újra és újra ftellángoló harcok jtellte-
mtezték. Időszámításunk szterint 6–9-bten például római sterteg harcolt alánok 
és dákok tellten, i. sz. 10–11-bten alánokkal, és i. sz. 15-bten Rómának újabb bte-
törésstel ktelltet sztembtenéznite. Ovidius (i. te. 43–i. sz. 17.) – száműztetéséntek 
napjait töltötte, i. sz. 8–17. közöt, Tomis (ma Constanţa) városában – ntem 
tegyszter sztemtanúja volt a htelyi testeménytekntek. Tristia című művébten pana-
szolja mtegpróbáltatásait.

A jászik a Duna mtentén vándoroltak ftelftelé, és az 1. század második évti-
ztedébten telérték az Alföldtet. Ltegkorábban a Duna és a Tisza völgyét, vala-
mint a Duna–Tisza közét foglalták tel. Birtokaik az Olt folyótól a Bánságon 
ktertesztül nagyjából a Borsodi-Mtezőségig tterjtedttek. A 2. században, amikor a
dákok uralmának végte szakadt, a Tiszántúlon is mtegttelteptedttek.
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A jászi lovasság 50. körül Vannius, kvád király stertegét terősíttette. Az 
alánok és a kvádok közöti tegyütműködés tezután ntem is szakadt mteg. A 
hunok által szorongatot alánok és gtermánok később tegyüt költözttek Dél-
nyugat-Európába.

Az 1. században a roxolánok még Kteltet-Európában, az Al-Duna vidékén 
élttek. Támadásokkal zaklaták, 62-től újra mteg újra, Motesia tartományt. A 
ltegnagyobb rohamot – a dákokkal szövtetségbten – 69. ttelén, valamint 85–86-
ban indítoták. A 69. évbten Motesia kormányzója súlyos csapást mért rájuk, 
92-bten azonban visszavágtak: tönkrtevterttek tegy római légiót. A római–dák 
háborúk idtején (85–88., 101–102.) a dákokat támogaták.

A jászik és a kvádok 92-bten átktelttek a Dunán, és btetörttek Pannónia tar-
tományba. Májusban szégytentteljtes vterteségtet mérttek az tegyik római légióra. 
A csatározások Domitian császár (81–96.) haláláig folytatódtak.

Traianus császár, 105–106-ban – a harcokban jászi stegédcsapatok is 
részt vtettek –, ltegyőztte a dákokat, és országukat római tartománnyá szter-
vteztte. Dacia mtegalapítása új háborúság kiváltó oka ltet. Róma ntem adta 
vissza a jásziknak a dákok által korábban telfoglalt tterültettektet (vélhtetőten a 
Bánság ktelteti ftelét), s így telvágta tegymástól a jászikat és a roxolánokat. A 
jászik 107-bten Pannóniára törttek.

Traianus halála után újra békétltenség ütötte ftel a ftejét. A jászik és a ro-
xolánok össztehangolt támadást indítotak Dacia, Motesia és Pannónia tarto-
mány tellten. A háborúság nagyjából két évig (117–118.) tartot. Hadrianus 
császár (117–138.) végül járandóságot fztettet a roxolánoknak, és Rasparaga-
nus királyukat római polgárrá avata.

A 2. század végte ftelé (165–166.) Róma ttervbte vtette Sarmatia tartomány 
létrtehozását, bteolvasztását a birodalomba, szándékának mtegvalósítására 
azonban ntem kterült sor. A 166. teszttendő nyarán a Dunától északra élő gter-
mán néptek btetörttek a római tartományokba. Az alánok is csatlakoztak az ál-
talános támadáshoz. A markomann háborúnak ntevteztet viszálykodás 167-től 
180-ig tartot. Marcus Aurelius császár (161–180.) haláláig a rtend htelyrteál-
lításával volt telfoglalva. A 170. évbten a jászik ltegyőzték és mtegölték Alsó-
Motesia római kormányzóját. Elltenbten jteltentős terőktet vteszttettek a Duna jte-
gén a rómaiak tellten vívot csata során 173–174-bten. A 175. teszttendőbten Zan-
ticus, a jászik királya, békét kötöt Marcus Aurelius császárral, szabadon 
tengtedtte római foglyait – számuk a tudósítás szterint telértte a száztezrtet –, és 
8000 jászi lovast adot át Rómának biztosítékképpten. Nagyobb részte temte ste-
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rtegntek (kb. 5500 ftegyvterforgató) Britanniába hajózot. Az alán stegédcsapat 
a Ltegio stexta Victrix köttelékébten szolgált, Brtemtettennacum Vtetteranorum 
(ma Ribchtestter) falucskában állomásozot. A szkíta harcosok alkalmasint 
szterteptet játszotak Arthur király mtesés történteténtek kialakulásában. Hírü-
ktet az Alan férfnév is ftenntartota.

Jászik és rómaiak a béktekötés után újftent háborúságba ktevtertedttek. A vi-
szálynak újabb békteszterződés vtettet végtet. Róma tengtedélyteztte az alánok át-
járását római tterültetten, Dacia htelytartójának ftelügyteltette mtelltet. Marcus 
Aurelius halála után – közrtejátszot tebbten a Kteltet-Európába btetörő gótok 
ftenytegtetéste – a roxolánok tömtegtesten költözttek az Alföldrte.

A gótok – a Dnytesztter és a Dnytepter mtentén vándoroltak dél ftelé – Ca-
racalla (198–217.), római császár uralkodásának utolsó évteibten, a 215. év tá-
ján, telérték a Ftektette-ttengter vidékét. A Dnytepter és a Dnytesztter környékén 
tanyázó alánok a Donhoz költözttek. Ez időbten már a hunok telőőrstei is a 
Volga és az Urál vidékéntek pusztáin laktak. A ltegkorábbi híradások szterint a
2. század köztepte táján jteltenttek mteg ot.

A gótok és szövtetségtesteik pusztításai Maximinus Thrax császár (235–
238.) uralkodásának utolsó évétől ktezdvte napirtendten voltak Dacia tarto-
mányban. A zűrzavart a Kárpát-mtedtencébten ltettelteptedtet alánok is kihasz-
nálták : mtegszállták Daciát (248–250.), illtetvte Pannóniát 254-bten. Egy idteig 
sikterült a gótokat fékten tartani, Decius császár (249–251.) fölöt aratot győ-
ztelmük után azonban hamarosan a Balkán-félszigtettet dúlták, sőt Kis-Ázsiába
is btetörttek. ii. Claudius (268–270.) a 268. vagy a 269. évbten Naissusnál (ma 
Niš) mtegtörtte a gót szövtetség tertejét, Dacia tartományt azonban a 271. évbten 
Róma véglteg fteladta. Eztek után a Kárpát-mtedtencte ktelteti részteit, nagyjából a 
Tisza völgyéig, mtegszállták a különböző gtermán törzstek.

Probus császár (276–282.) halála után az alánok és a kvádok btetörttek 
Pannóniába, dte vterteségtet sztenvtedttek még ugyanazon évbten Carus császár 
(282–283.) stertegétől. Az alánok tellteni háborúk Diocletianus (284–305.) idte-
jébten mtegújultak.

A 332. évbten i. Constantinus császár (306–337.) stertegte az alánok olda-
lán avatkozot bte a nyugati gótokkal vívot háborúba. A Kárpátok vidékén 
tanyázó gótok nyugat ftelé próbáltak tterjteszktedni, s a vandálokkal a Maros 
mtelltet vértes ütköztettet vívtak. Az alánok, mint a vandálok szövtetségtestei, 
látván a gótok nagy számát és tertejét, Constantinus pártfogását kérték. A 
császár stertegtei a Bánságban hátba támadták, és ltegyőzték a gótokat.
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E háborút kövtető időkbten (332–334.) btelviszály tört ki az alánok közöt. 
A gótok által szorongatot alán urak ftelftegyvtertezték volt a szolgasorban élő-
ktet, kik azután gazdáik tellten fordultak, és bánsági tterültetteikről telűzték őktet.
A korábbi urak tegy részte a vandáloknál ktertestet mtentedéktet, s maga is szol-
gasorba jutot, nagyobb részük – számukat a híradás háromszáztezterrte tteszi 
– a Római Birodalom tterültetérte nytert btebocsátást. Őktet részbten btesorozták, 
részbten Mactedónia, Trákia, Pannónia, Itália és Gallia gyértebb néptességű vi-
déktein ltetteltepítteték. Ez időbten ktezdték építteni az Alföldön a Csörsz árka 
névten ismtert sáncrtendsztert az alán szállástterültet körül.

Az alánok btelháborúja ismét ftellángolt a 356–357. év fordulóján, amikor 
az telűzöt urak próbálták visszasztertezni btefolyásukat. Végül volt szolgáik 
Róma tellten fordultak, és a kvádok is részt vtettek a cstettepatéban. A 358. év 
tavaszán ii. Constantius császár (337–361.) stertegte is bteavatkozot a küzdte-
ltembte. A római csapatok a Dunán átktelvte szörnyű öldöklést vittek véghtez, 
és telpusztítoták az alánok szállásait. A korábbi urakat visszahtelytezték joga-
ikba, a nyugtalanság azonban tezztel ntem szűnt mteg.

ii. Constantius 359-bten, Acuminacum (tegykor Szalánktemten) mtelltet, 
bteszédtet készült intézni az temlíttet szolganép képvistelőihtez. A tömtegből 
azonban valaki – ismtertetlten atyánkfa – ltemarházta a császárt. Ammianus 
Marcellinus (kb. 330–395.) tekképp írja lte az testeményt : Visoque imperatore 
ex alto suggestu iam sermonem parante lenissimum, meditanteque adloqui 
velut morigeros iam futuros, quidam ex illis furore percitus truci, calceo suo in
tribunal contorto ‘marha marha’, quod est apud eos signum bellicum, excla-
mavit eumque secuta incondita multitudo vexillo elato repente barbarico ulu-
lans ferum in ipsum principem ferebatur. Mtegpillantván a császárt a magas 
temtelvényten, amint éppten a ltegjámborabb bteszédrte készül, szólani hozzájuk 
mint jövőbteni tengtedtelmtes alatvalóihoz, tegyikük, vad dühtől ftelindulva, 
csizmáját az temtelvényhtez hajítota, kiáltván „marha, marha”, ami náluk a 
háború jtelte ; rtendteztetlten sokaság kövtette őt, hirttelten fteltemtelték a barbár 
zászlót, vadul üvöltözvte közteltedttek a császár ftelé.

Az alánok ltegközteltebb 374-bten tűnttek ftel a híradásokban, amikor a kvá-
dokkal tegyüt támadtak a pannóniai tartományokra. A békétltenségtet tegy 
újabb alföldi sáncrtendszter építéste, illtetvte a rómaiak cstelvtetéste, a kvádok ki-
rályának mteggyilkolása váltota ki. A támadók két római légiót is mtegstem-
misíttettek, és hónapokig portyáztak Pannóniában.
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A 3–4. században a rómaiak, amint ftenttebb temlíttetük, nagyobb alán tö-
mtegtek ltettelteptedését tengtedélytezték a birodalom határain btelül. A gótok fé-
kten tartására, és a hadstertegbten utánpótlásként kívánták alkalmazni őktet. A 
Notitia Dignitatum 18 központot sorol ftel, ahova tteltepítteték őktet Gallia és 
Itália közöt. A „szarmata” telntevtezés htelyntevtekbten is nyomot hagyot, pél-
dául a Rteims környéki Stermaiste és Stermiters is szkíta fésztek volt. Sok alán 
ntemtes úr római polgárságot nytert, vagy rangot szterztet. Lteghírtestebb közü-
lük Victor, magistter tequitum (btetű szterint a lovasok parancsnoka, tegyéb-
ként a dictator közvtetlten és tteljtes jogú htelytetteste). Közbten az Alföldrte újabb
alán csoportok – vtelük a királyi szkíták – érktezttek napkteltetről, a rómaiak 
azonban makacs kövtetkteztettességgtel szarmatának ntevtezték valamtennyit.

A Kárpát-mtedtencte tterültetét a 4. század végén, közvtetltenül a hunok btetö-
réste telőt, nagyrészt gtermánok és szkíta alánok néptesítteték bte. Az Erdélyi-
mtedtencébten (Caucaland, Kaukotensioi, Küküllő) a gótok és a gtepidák ural-
kodtak, dte a hozzájuk sztegődöt alánok sztertepte stem volt kistebb, mint hűbér-
uraiké. Pannónia tartományban nagyrészt kicsterélődöt a római lakosság. E 
htelyten telsősorban a kvádok és a vandálok ttelteptedttek mteg. A gtermán és alán
néptesség ktevtertedéste it jóval telőbbrte jutot, mint a mtedtencte ktelteti ftelébten. 
Ezten állapot a hunok uralmának ktezdtetén stem változot. A hunok, s a vtelük 
szövtetségtes, számban jteltentőstebb alán stertegtek mtegjteltenéste után, a 4. század
végén (378–384.), az Alföldön élő néptek is (már akik ntem mtentekülttek tel) hű-
bértes sorsra jutotak.

Hunok és alánok szövtetségéntek szakadása után (401.) utóbbiak nagyobb 
számban – gtermán néptek csoportjainak társaságában – Délnyugat-Európába
(Galliába, a Pirtenteusi-félszigtetrte stb.), valamint Észak-Afrikába költözttek.

Küküllő htelyntevünkről – gót nytelvten Hauhaland (Ftelföld), görögül Kau-
kotensioi, latinul Caucaland – mtegállapítják: jteltentéste Kökénytes, és korai tö-
rök tertedtetű. A kök (kék) szó rtejtőzik btennte, és az avarok révén kterült a ma-
gyar nytelvbte. A valóság alighantem ttektervénytestebb utakon jár. Küküllő sza-
vunk, úgy véljük, aligha a törökből vteszi tertedtetét. Ihltetőjte ltehtet a kökénytes, 
a kökényé azonban ntem szükségképpten a kék szín. Inkább kuk (érttelmte szte-
rint gömbölyödő, görbtedő) szógyökünktet ktell látnunk btennte. Ebből nőt ki 
kokojsza, kukojsza (áfonya, mtedvteszőlő) és kukorica szavunk is. A kék szín 
telltenébten idtegtentek szavaival is érvtelhtetünk. A hólyagcstertesznyte (Physalis 
alkekengi) – bogyótterméste vöröstes színű – pterzsa ntevte kakunaj, a növény 
faji ntevte (ktektendzs) ptedig az arabok nytelvéből terted.
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A hun uralom vége Belső-Ázsiában

89. – A kínai hadsterteg ltegyőzi és szétszórja az északi hunokat. A hun (hszi-
ungnu) állam összteomlik.

Az Ikh Bayan Ayrag (Mongólia) mtelltet ltezajlot ütköztet az északi hunok
tellten indítot kínai hadjárat döntő össztecsapása volt. A kínaiak és a vtelük 
szövtetségtes déli hunok stertegte 130000 harcost ltemészárolt, 81 törzstet, illtetvte 
2000000 ftegyvterforgatót mtegadásra bírt. Az északi hunok uralkodója alku-
dozásra kényszterült. A kínai terők visszavonultak, s mtegktezdődöt a kövtetjá-
rás a békte ügyébten. A Kínának korábban btehódolt déli hunok ftejtedtelmte 
azonban ntem várta mteg a tárgyalások bteftejtezését, hantem már a kövtetktező 
év teltején telltenlábasára tört. Hatalmába kteríttette vtetélytársa ptecsétjét és 
kincstárát, valamint ftelteségteit és lteányait. A kínaiak tez után bünttető hadjá-
ratot sztervtezttek az telltenállásban részt vtevő hun törzstek tellten, s nyugat ftelé 
hajszolták őktet. Az északi hunok ftejtedtelméntek ntem maradt számba vtehtető 
tertejte. A 91. év teltején maradék stertegteit ltegyőzték, őt magát telűzték az Altain-
nuru htegység vidékéről, ahová korábban mtentekült. Úgy tudjuk, a kankarok 
országában ltelt mtentedékrte. Ntevte a híradásokban tez után ntem szterteptel. A 
hadjáratban közvtetltenül ntem érinttet dzsungáriai hunok – a Barköl (Bali-
kun) tó környékén tanyáztak – új vteztetőt választotak, és államuk újraszter-
vtezésévtel próbálkoztak. Vteztetőjüktet azonban 93-ban mtegölték, és tez után 
újabb északi hun ftejtedteltemről nincsten hír.

156. – A hszitenptejtek (a mongolok telődtei) telfoglalják az északi-hunok szállástte-
rültetteit, és mtegalapítják birodalmukat. A hunok jó részte a Tarbagatai htegy-
ség vidékérte költözik. Egy csoportjuk később onnan nyugat ftelé, a Volga vi-
dékérte, illtetvte Kteltet-Európa pusztáira vonul, másik részük htelybten marad, 
és létrtehozza a Csupan (Jütepan) Birodalmat. Az őshazában visszamaradt hu-
nok teztek után a hszitenptejtek, illtetvte a közülük kiszakadt topák uralma alat 
élttek. A 4. században hsziungnu törzstek is részt vtettek a zsouzsanok btelső-
ázsiai birodalmának (330–555.) mtegsztervtezésébten.

A hunok előőrsei Kelet-Európában

124. – Dionysios Periegetes (kb. 117–138.) térképén, a Kaszpi-ttengter északi 
partvidékénél, a hunok (ounnoi) ntevét láthatjuk.

150. körül – Ptolemaios Sarmatia Europatea tterültetén, a Dnytepter középső sza-
kaszánál jtelzi a hunokat (khunoi), és tegytestek szterint avarokat (auarinoi) a 
Visztula forrásvidékénél. Előbbi btejtegyzés némtelytek szterint kéttes – a Don 
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(Tanais) tévtes azonosítása okán kterülhtettet idte, a valóságban Közép-Ázsia 
térképén, a Szir-darja vidékén ktelltet volna telhtelytezni –, utóbbi név ptedig 
bizonyosan a gtermán varini néptet jteltenti. A Don, illtetvte a Volga szomszéd-
ságában (Sarmatia Asiatica) jtelölt souardtenoi és matteroi nép ntevébten tegyte-
stek a szabar, illtetvte a magyar szót vélik ftelismterni. Valószínűbbntek látszik 
azonban ntevteztettek iráni tertedtette.

185. – Az alánok rajtaütntek Kaukázusi Ibéria fővárosán, ii. Amazasp király (185–
189.) azonban telűzi őktet, és válaszképpten btetör országukba.

225. – Kínai forrás szterint az alánok már ntem hűbértestei a kankarok királyságá-
nak. Az testemény alighantem kapcsolatban van a kankarok btefolyásának 
csökktenésévtel. Korábban a jütecsékktel (kujsuangokkal) ktelltet sztembtenéz-
niük, tez idő tájban ptedig a hunokkal. Utóbbiak telőőrstei tekkor már Közép-
Ázsia pusztáin laktak.

300. körül – A gótok lteigázzák a kteltet-teurópai alánok tegy részét. A Gót Biroda-
lom határa kteltetten teléri a Don folyót. Az alánok már csak az Alsó-Volga és a
Kubány folyó környékén uralkodnak. Az alánok és a hunok közöti viszony 
tegytelőrte békés, nincs hírünk csatározásokról.

337. – Sanesan (298–338.), más névten Sanatruk – „a massagteták királya, szá-
mos hun hadak ftejtedtelmte” – stertegévtel jó tegy évrte mtegszállta Armteniát, 
iii. Khosrov (330–339.), armteniai király csapatai azonban végül ltegyőzték. 
Az arsakida házból való Sanesan Kaukázusi Albánia Maskut ftejtedteltemségé-
ntek ura volt. (A maskut név alkalmasint a szörnyszülöt massagteta telfajzot 
változata.) Ntevteztet tartományt a Kaszpi-ttengter partvidékén, a mai Azterbaj-
dzsán és Dagtesztán közöt ktell ktertesnünk. A források szterint Sanesan kü-
lönböző néptek, köztük alánok (massagteták) és hunok képvistelői közül tobo-
rozta hadait. A hunok tekkortájt alighantem a Volga középső szakaszánál, a 
bal parton tanyáztak.

Az alánok tez idő tájt Armtenia pterzsák tellteni küzdtelmébten is részt vtet-
ttek. A források ii. Arshak (350–368.), armteniai király és az alánok szövtetsé-
géről tudósítanak.

354. – Egy névttelten római szterző a 354. év naptárának kivonatában Zitezi ntevű 
törzstet vagy néptet temlít : „Zitezi tex quo vulgartes” (Zitezi a vulgárok közül). 
Zitezi, a lteírás szterint, Sém fa, Noé unokája. Emte btejtegyzést többten a bolgá-
rokról szóló telső teurópai híradásnak ttekintik.
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Az Új-perzsa Birodalom kezdetei

224. – i. Ardasir (224–242.), az Új-pterzsa Birodalom alapítója mtegtöri a parthu-
sok hatalmát. Uralkodása idtején hűbértes sorsra jut Baktria, Gorgan, Khora-
san, Margiana, Sistan és valószínűlteg Khorasmia tartomány is.  A pterzsák 
i. Shapur (240–270.) országlása alat a kujsuangok indiai birtokait is btekte-
bteltezik.

A pterzsa hódítások, illtetvte i. Vasudeva (kb. 191–225.) halála után a kuj-
suangok birodalmának ktelteti és nyugati ftelte telszakadt tegymástól. Baktria 
233-ban a pterzsák ktezérte kterült, és néhány év múlva övék ltet az tegész nyu-
gati birodalom. A 248. évbten a pterzsák lteváltoták a kujsuangok uralkodó-
családját.

A kujsuangok ktelteti birodalma 270. körül ugyancsak ktetészakadt. Pun-
jab környékét is mtegszállták a pterzsák. A Hindusztáni-alföldön függtetltenné 
vált tterültettekten még tegy szaka király, i. Shaka (kb. 325–345.) is uralkodot. 
A 375. év körül a kujsuangok ktelteti birtokait a Gupta Birodalom foglalta tel.

Avarok és hunok

350. – A hunok (khion) btetörntek Szogdia tterültetérte, és a Pterzsa Birodalom 
északktelteti tartományait háborgatják.

356–358. – ii. Shapur (309–379.), pterzsa király 350-bten ftegyvterszüntettet kötöt 
Rómával, visszatért a szíriai frontról, és lteszámolni készült ktelteti telltenségtei-
vtel. Ertejét és idtejét 350–359. közöt az avarok és a hunok – a 356. évbten ktel-
tteztet híradás szterint kujsuangok (teusteni), illtetvte khionok (khionitai) –, va-
lamint a lázadó géltek tellteni csatározások kötik lte. Az avarok (kínai források 
szterint jütecsék) tekkortájt (356–358.) alighantem Baktria tterültetén, Balkh vá-
ros vidékén – i. Bahram (kb. 335–370.), pterzsa hűbértes király névltegtes 
uralma alat –, a kujsuangok korábbi birtokain élttek. A hunok (khion) tez 
időbten valószínűlteg Dihistan tartományban tanyáztak. A 358. teszttendőbten 
békét kötöttek, és szövtetktezttek a pterzsákkal. A kövtetktező évbten a pterzsák 
mtelltet harcoltak – géltek, kaukázusi albánok és szakák (valószínűlteg massa-
gteták, avagy alánok) társaságában – Amida (ma Diyarbakir) ostrománál. 
Ugyantezten évbten a Kaukázus vidékén is fteltűnttek.

367–368. – A Balkh vidékén tanyázó avarok (kujsuangok) ltegyőzik ii. Shapur, 
pterzsa király stertegét.
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370–380. – Az avarok országot alapítanak. Kidara (kínai fülntek Csitolo, szkítá-
nak Kitörő), avar ftejtedteltem uralkodik Baktriában, birtokolja az Oxus (Amu-
darja) mtellékét. Alighantem birodalmához tartozik még Szogdia tegy részte is. 
Átktel a Hindukus vonulatain, és 390. telőt telfoglalja Gandharát – talán Ka-
bul környékét is, dte azt csak a 420. évig tarthatja –, valamint 396. telőt Kas-
mírt. Öt kistebb királyság Észak-Gandharában szintén a kidariták birtokait 
gyarapítja. A kidarita pénztek kujsuang mintára készülttek, jteltezvén, a kidari-
ták magukat ntevteztettek utódainak kívánják látatni.

412–420. – Kidara hadakozik Baktria védtelmébten a pterzsák stertegtei tellten. Pte-
shavar védtelmét fára bízza.

420. körül – Kidara Szogdiába vonul. Ugyantekkor hunok – magukat alkhono, 
azaz vörös hun névvtel illtetik – költözntek Gandharába, Kabul környékérte.

420–438. – v. Bahram (420–438.), pterzsa király hadjárata a szogdiai pásztorné-
ptek, talán a kidariták tellten. (A bteszámoló hitteltességét sokan vitatják.)

437. – Kínai kövtetség látogat Baktriába és Gandharába. Jteltentésükbten htefali-
tákról ntem tesik szó, telltenbten bteszámolnak a szogdiai hunokról, valamint a 
baktriai kidaritákról.

438–440. – ii. Yazdegerd (438–457.), pterzsa király telső hadjárata a baktriai ava-
rok (kujsuangok) tellten. A pterzsák mtegszállják a hunok (alkhono), illtetvte 
uralkodójuk i. Khingila, avagy Eskingilo (kb. 430–470.) által telfoglalt Gan-
dharát.

442–449. – Az avarok (kujsuangok) Szogdiában terődöktet építtentek (pl. Payktent, 
Samarkand) a pterzsák támadásai tellten, valamint új városokat alapítanak (pl. 
Kushanija, Panjaktent). A 457. évtől az avaroknak sztembte ktell nézniük a htef-
talitákkal is, akik a trónkövtettelő Perozzal szövtetktezttek.

449–453. – A végső csata az avarok és a pterzsák közöt. ii. Yazdegerd mtegstem-
misítő vterteségtet sztenvted.

Ez időbten, a tudósító szterint a 454. teszttendőbten, tegy Yazdegerd szolgá-
latában álló vanandur (onogur) ifú az avarokhoz (kujsuangokhoz) futot, fi-
gytelmtezttette őktet a készülő pterzsa támadásra, s tekképpten hozzájárult győ-
ztelmükhöz.

456. – Először jteltenik mteg a kidarita név (kidaritai ounnoi, ounnoi oi kidaritai) 
nyugati forrásokban. Sokan úgy ttekinttentek a kidaritákra, mint a Kujsuang 
Birodalom örökösteirte, ami csak félig-mteddig igaz. A kidariták a kujsuangok 
( jütecsék) tegykori birtokainak tegy részét uralták, származásuk szterint azon-
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ban szkíták voltak, ntevteztettesten avarok. A ftehér hun, jütecste, kujsuang, to-
khár, vörös hun stb. ntevtet az őktet jobbára csak hírből ismterő történtetírók 
aggaták rájuk.

457. – A htefaliták mtegszállták Baktriát. Az avarok harcba ktevtertedttek vtelük, 
vélhtetőten a szabarokkal. Utóbbiak – telűzvén szálláshtelyteikről a saragurokat,
ogurokat és onogurokat – a Kaukázus vidékérte tteltepülttek.

464. körül. – i. Peroz (459–484.), pterzsa király folytatja a háborút a kidariták tel-
lten. Utóbbiak uralkodója tez időbten a törökös ntevű Kounkhas (Holló).

468. – Peroz ltegyőztte a kidarita hunokat (avarokat), és fővárosukat Balaamot 
(úgy tűnik, tez a mai Balkh) idteigltentesten az új-pterzsa királyok uralták. A 
htefaliták is részt vtettek a hadjáratban. Az testemény kapcsán Priskos (kb. 
420–472.) kiftejteztetten hunokról bteszél : „hunok, akiktet kidaritáknak ntevtez-
ntek”.

477. – Kínai források utoljára temlítik az indiai kidaritákat. A htefaliták tez idő 
tájt törntek bte Gandharába.

509. – A htefaliták mtegszállják Szogdiát. (Egytestek szterint ntevteztet tartomány 
már a 479. évbten a hunok ktezérte jutot.)

Az avarok sorsát a htefaliták uralma idtején ntem tudjuk nyomon kövtetni.
Egy időrte teltűnntek sztemünk telől, nagyjából ötvten év múlva azonban, jteltek 
szterint immár a hunok szövtetségéntek résztesteként, Kteltet-Európában újra ftel-
bukkannak. Az 555. évbten a Kaukázus vidékéről temlíti őktet Pseudo-Zakha-
rias. A Közép-Ázsiában maradt avarokról az utolsó híradás 732-ből való. 
Kültegin temlékoszlopának ftelirata őriztte mteg ntevüktet.

Hefaliták Közép-Ázsiában

456. – A htefaliták – ők magukat (a kínaiak hallása szterint) jata, jtentaiilito, jita, 
jititen stb. névvtel illteték – telőször küldttek kövtetségtet a kínai udvarhoz.

A htefalita névten ismtert csoportosulás a titelö törzsszövtetség résztesteiből, 
valamint Közép-Ázsia szkíta népteiből alakult ki. A cstelö, kaocsö stb., illtetvte 
titelö, tölö stb. névten össztefoglalt néptesség a hun szövtetség ftelbomlása után 
bukkant ftel Dél-Szibéria, valamint Btelső-Ázsia pusztáin. Ntevük kínai forrá-
sokban a 4., illtetvte a 6. században jteltent mteg. A kaocsö szó jteltentéste nagyjá-
ból az, amintek magyarul is hangzik : kocsi. A titelö címbten szintúgy kocsi, 
szekér, taliga jteltentésű törökös kiftejtezés, mint például a mongol tereg, rtejtő-
zik, tegytestek azonban a türk (török) szót látják btennte. E ktető, mtegltehtet, vol-
taképpten tegy és ugyanaz. Kínai források ntevteztettektet az i. te. 3. századtól is-
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mtert – később a hunokkal, illtetvte a hszitenptejtekktel tegytesült – tingling né-
ptekktel kapcsolják összte. A titelö néptek tegy részte 360–370. közöt az Altaj, a 
Titen-san stb. vidékéről Közép-Ázsia pusztáira költözöt. Bízvást török nytel-
vűtekntek tarthatjuk őktet, bár jó alappal fteltétteltezhtetjük : teltegytedttek közéjük 
kteltet- és délkteltet-ázsiai teltemtek, például mandzsuk, mongolok, tibtetitek, tun-
guzok is.

Kínai évkönyvtek szterint a hunok Alat – magyarul Haladzs – törzste az 
Altaj vidékén, a Narym folyó völgyébten lakot. (A Narym a Ftektette-Irtis mtel-
lékfolyója Kteltet-Kazahsztánban.) Ntevüktet ftehér-tarka lovaikról kapták. 
Mongol kövteti jteltentéstekből (13. század), illtetvte Abulgazi történtetteiből (17. 
század) tudjuk, haladzsok a Jtenyisztej mtentén, az Angara forrásainál és a 
Bajkál ktelteti partjainál is élttek. Az ötödik században a zsouzsanoktól szo-
rongatot narym-völgyi haladzsok telköltözttek az Altaj vidékéről ; telfoglalták
Közép-Ázsia jó részét és az Indiai-félszigtetten is jteltentős tterültettet. A ha-
ladzsok alkoták az 5–6. században a htefaliták tegyik ltegnagyobb törzsét. Lte-
származotaik a jtelten korban is élntek, például Közép-Ázsiában, az Altaj vi-
dékén. Jteltentőstebb csoportjaik a htefaliták tegykori lakóhtelytein tanyáznak, 
például Afganisztánban és Észak-Indiában. Egytes csoportjaik az Iráni-ftenn-
sík ktelteti részérte, a Kaukázus vidékérte, illtetvte Kis-Ázsiába vándoroltak a 6. 
és a 11. században. Kistebb rajaik Azterbajdzsán vidékén, valamint az tegykori 
Volgai-Bulgária tterültetén (a mai Tatárországban) is mtegtalálhatók.

457. – A trónkövtettelő Peroz szövtetktezik a htefalitákkal. Stegítségükktel 459-bten 
trónra jut Pterzsiában. A htefaliták mtegszállják Baktriát. Ez idő tájt kterül sor 
az avarok és a szabarok közöti össztecsapásra, épptenséggtel Baktria mtegszál-
lása kapcsán. A mtegszalasztot szabarok azután a saragurokat, ogurokat és 
onogurokat mozdítják ki szállástterültetteikről.

465–470. – A htefaliták mteghódítják Gandharát. Új birtokuk élérte alkirályt (tte-
gin) állítanak.

470–480. – Háborúskodás Gandhara alkirálya és a Gupta Birodalom közöt. To-
ramana (485/490–515.) a htefaliták uralmát tegészten a Gangteszig kitterjtesz-
ttette, és mtegdöntötte a Gupta Birodalmat.

475. – A htefaliták hosszabb háborúskodás után (474–475.) ltegyőzik korábbi pter-
zsa szövtetségtesteiktet. Peroz kényttelten adót fztetni a hunoknak.

480–500. – A Gupta Birodalom összteomlik. Hunok uralják Észak- és Közép-
Indiát.
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484. – Peroz, pterzsa király csatát vteszít a htefalitákkal sztembten. A harcban 
maga is teltesik. A htefaliták telszakítják Khorasan nagyobb részét Pterzsiától. 
Mterv és Hterat is birtokaikat gyarapítja. Az Új-pterzsa Birodalom köztel 
nyolcvan évig a htefaliták adófztetőjte ltesz.

493. – A htefaliták kitterjtesztik ftennhatóságukat Dzsungáriáig.
498. – i. Kavadh (488–496. és 498–531.), pterzsa uralkodó, a htefaliták támogatá-

sával, visszaszterzi trónját.
503–513.– Kavadh, pterzsa király sorozatos csatákkal béktekötésrte szorítja a 

htefalitákat.
508. – A htefaliták birtokba vteszik a Tarim-mtedtencte jó részét. A kövtetktező év-

bten mtegszállják Szogdiát, a szogdok városait.
522. – A htefaliták hatalmuk csúcsára hágnak. Közép-Ázsia nagyobb részte köz-

vtetlten btefolyásuk alat áll. Birtokaikhoz tartozik India jó részte is. Ntegyvten 
ország (btelteértvte a pterzsákat) adófztetőjük. Egyik központjuk Baktria.

528. – Yasodharman, Malwa királya, valamint Narasimhagupta, észak-indiai 
uralkodó szövtetségte Malwa tartományban ltegyőzi a hunok stertegét.

532. – Az indiai királyságok szövtetségte telűzi a hunokat India ktelteti és középső 
fteléntek alföldjteiről.

552. – A türkök Btelső-Ázsiában lteigázzák a zsouzsanokat. Kistebb csatározások-
kal zaklatják a htefalitákat. Valószínűlteg röviddtel tezután költözöt a Kauká-
zus vidékérte az avarok népéntek tegy részte.

563–565. – i. Khosrau (531–579.), pterzsa király, szövtetségbten a türkökktel, lte-
győzi a htefalitákat Bokhara köztelébten (Nakhsteb, Ntesteph). Türkök és pter-
zsák mtegosztják tegymás közöt Transoxianát. Előbbitek az Oxustól (Amu-
darja) északra ftekvő tterültettektet, utóbbiak ptedig a folyótól délrte teső földtektet 
foglalják tel. A htefaliták birodalma összteomlik, kistebb ftejtedteltemségteik azon-
ban mtegtartják függtetltenségüktet Baktriában, az Indiai-félszigtetten (Kapisa, 
Zabul) és más tterültettekten. A mai Afganisztán tterültetén ftennmarad királysá-
guk még az arab támadások után is.

A hunok európai birodalma

360. körül – A hunok stertegtei átktelntek a Volgán. Mtegjteltenésük végét jteltenti a 
békés kapcsolatoknak, s tegyútal végét a szkíták birodalmának. A hunok, 
több lteigázot nép hadaival tegytesülvte, uralmuk alá hajtják a kteltet-teurópai 
puszta lakóit. A számban ltegjteltentőstebb alánok tegy részte a Kaukázus vidé-
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kérte tteltepül, mtegőrzi függtetltenségét, más részük, pl. a ltegyőzöt Don-vidéki 
tanaiták, a hunokhoz csatlakoznak. A hunok és alánok háborús szövtetségte 
rövid éltetű, csupán tembteröltőnyi idteig tart.

Vajon az teurópai hunok azonosak-te a kínaiak által hsziungnu, avagy 
hszünjü névten össztefoglalt törzstekktel, illtetvte közülük valók-te – történészte-
ink körébten ktezdtetől fogva partalan viták tárgya. E kérdésntek számunkra 
nincsten túl nagy jteltentőségte. Ntevteztettek, akár a szövtetség vteztető népét kép-
vistelték, akár ntem, mindtenképpten a hsziungnuk örökösteintek ttekinthtetők. 
Alkalmasint a nyomukban járó titelö néptek rokonai voltak.

A hun név általánosságban a btelső-ázsiai pusztaság ókori lovasnépteirte, 
pontosabban a hunok szövtetségéntek résztesteirte hivatkozik. Az testettek több-
ségébten mi is tebbten a jteltentésébten használjuk. E szakaszban, szűktebb értte-
ltembten, az Európában hadakozókat ntevtezzük hunoknak.

A hunok ntevte – ahogyan a szkíta fül hallota – kony ltehtettet. Htelyntevte-
inkbten ilyten alakban maradt ftenn. Az avarokat – mint a hun szövtetség ré-
sztesteit – várkony (uarkhonitai) névvtel is illteték. A kony szó jteltentéste alig-
hantem ember.

375. körül – Az alánok a Don és a Dnytepter közöt élő ktelteti gótokra támadnak. 
Utóbbiak többségébten mteghódolnak – királyukat telvtesztik –, csupán kistebb 
csoportjuk mtentekül római tterültetrte.

Ammianus Marcellinus szterint a ktelteti gótok királya szégytenébten vé-
gtez magával, Jordanes (6. század) szterint a korábban lteigázot roxolánok 
(rosolani, rosomteni, rosomoni, rosomori, tasomoni) csoportjából ktetten, név 
szterint Ammius és Sarus stebzik halálra.

376. – A hunok mtegütközntek a nyugati gótokkal a Dnytesztternél. Utóbbiak a 
Sztertet folyó mögé hátrálnak. Kistebb részük az Erdélyi-mtedtencébte (Cau-
caland, Kaukotensioi) vonul, nagyobb csoportjuk az Al-Dunához sterteglik, és 
a Római Birodalom tterültetérte kér btebocsátást. Később a ktelteti gótok tegy ré-
szte, valamint a taifalok és a vtelük tegyüt élő néptek is csatlakoznak hozzá-
juk. A 381. évbten a régi Dacia tartományba mtentekült nyugati gótok is átktel-
ntek a Dunán római tterültetrte. A gótok telhagyot szálláshtelyteit az Al-Duná-
nál a hunok foglalták tel, és innten nyomultak telőrte az Alföld ftelé. Jó idteig 
hatalmuk biztosításával voltak telfoglalva, viszonylagos békébten élttek a ró-
maiakkal. Ftejtedtelmteikntek fztettet hűbér telltenébten fékten tartoták Róma tel-
ltenségteit.
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378–383. – A hunok és alán szövtetségtesteik mtegjteltenntek a Kárpát-mtedtencébten. 
Az Alföldön ltettelteptedtet „szarmaták” is a hunok országának alatvalói ltesz-
ntek. Valteria tartományt telözönlik a mtentekülők, s nyomukban a hunok is bte-
btetörntek. A 384. évbten már a hunok szövtetségte birtokolja az Alföld nagyobb
részét.

395. – A római polgárháború idtején a hunok nagyobb csapata átktel a Don fo-
lyón, és a Kaukázuson át btetör Pterzsiába, valamint a kis-ázsiai római tarto-
mányokba. Egy csoportjuk az Antitorostól délrte és nyugatra pusztít. Eztektet, 
amikor átlépik az Eufrátteszt, a rómaiak szétszórják. Egy másik hun csapat 
Kttesiphon ftelé vteszi az irányt. Őktet a pterzsák vtetik vissza. A harmadik cso-
port Kis-Ázsia ktelteti részén és Szíriában dúl.

400. – Uldin, 390–410. közöt a hunok ftejtedtelmte, az Alföld és a Román-alföld 
pusztáin, illtetvte az ot élő néptek fölöt uralkodik.

401. – A hun sterteg tegyik szárnya, a Kárpátokat északról mtegkterülvte, mtegtá-
madta, mtentekülésrte készttette a vandálokat. Az alánok terrte hátat fordítotak 
a hunoknak, és tegy részük csatlakozot a kivándorlókhoz. A kvádok közül is
akadtak kövtetőik. Az új hazát ktertesők útja a Duna völgyébten vteztettet nyu-
gat ftelé. A 401. és 402. év fordulóján a Duna középső és ftelső szakaszánál tte-
ltelttek. A 406. évbten, az év utolsó napján, a Rajnánál a frankok stertegébte üt-
közttek. A folyón átktelő vandálok már-már telvteszttek a küzdteltembten, az alá-
nok tegyik csoportja azonban – uralkodójuk ntevte Respendial (Rtespindal) – 
stegítségükrte sitettet. Az alánok másik csoportja – ftejtedtelmük Goar (Eochar, 
Gochar) – a rómaiakhoz csatlakozot, és 440. körül földtet szterztet, valószí-
nűlteg katonai szolgálat ftejébten, Aurtelianum (Orléans) és Valtentia (Valtencte) 
környékén. Az Alain férfnév, valamint néhány környékbteli tteltepülés ntevte, 
például Alainvillte ten Bteaucte őrzi temléküktet. Az alánok temte csoportja részt 
vtet a hunok tellteni csatában (Mauriacum, 451.), Sangiban (Sambida) vtezteté-
sévtel. Pár év múltával a nyugati gótok lteigázták a galliai alánokat; hírük, s 
ntevük telhalványodot.

Az alánok másik csoportja a gtermánokat kövtette, Gallián át dél ftelé tar-
tot. Átktelttek a Pirtenteusokon, és 409-bten telérték Hispániát. Az alánok Lusi-
tania és Carthaginitensis tartományban ttelteptedttek lte. Röviddtel tezután a nyu-
gati gótok mtegszállták a Pirtenteusi-félszigtettet, 418-ban (mások szterint 426-
ban) ltegyőzték az alánokat, s mtegölték Addak (Atactes) ntevű ftejtedtelmüktet, 
Respendial utódját. A vteztető nélkül maradt nép a vandál királynál ktertestet 
mtentedéktet. A 419. évbten a kvádok és a rómaiak szövtetségte telűztte a vandálo-
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kat Gallateciából (Galícia). A 429. évbten a mtentekülők átktelttek Észak-Afri-
kába. A 435. teszttendőbten a mai Marokkó és Algéria partvidékén ütöttek ta-
nyát, majd 439-bten függtetlten birodalmat alapítotak Carthago vidékén, és 
sorra mtegszállták Szicília, Szardínia, Korzika és Málta szigtetét, valamint a 
Balteár-szigtettektet. Királyaik Rex Vandalorum et Alanorum címmtel illteték 
magukat. Birodalmuk 534-ig állot ftenn.

A korábban temlíttet alán ftejtedtelmtek – Rósvandal, Rósvendel (Vörös 
vandál), Godehard, Gotthard (Istten terős), Samftibán (Ktegytes úr) és Atta
(Atya) – ftelterészbten vagy tegészébten gtermán ntevte sztemléltettesten bizonyítja a
néptek össztekovácsolódását.

Az alánok tegykori jteltenléténtek nyomait a Pirtenteusi-félszigtetten is mtegta-
láljuk. Catalunya ntevét a gótoknak és az alánoknak tulajdonítják. Portugáli -
ában pl. a Lisszabon körztetéhtez tartozó Altenquter tteltepülést kapcsolják az 
alánok ntevéhtez. Az alaunt névten ismtert nagyobb ttestű kutyafajtát – lteírása 
a kuvaszra illik – az alánok honosítoták mteg a Pirtenteusi-félszigtetten. A 17. 
században azonban te fajta Ibériában kihalt. Ntevét ma az alano ntevű kutya-
fajta visteli. A latin nytelvtekbten is gyöktertet vtert tegy-két szkíta tertedtetű kiftejte-
zés, pl. avoa (galíciai), àvia (katalán), avia (latin), avó (portugál), abuela (spa-
nyol). A ftelsorolt nytelvtekbten a szó jteltentéste nagymama. A szkíta tertedteti (ó) 
a magyarban is mtegvan. Ma már inkább csak jtelzőként kapcsoljuk valamte-
lyik ősszülőnk ntevéhtez, pl. ómama. Kicsinyíttet alakját (avi) sajnálatos mó-
don telfteltedtük.

424. – Ruga (432–434.), hun király székhtelyte az Alföldön, a Tiszától kteltetrte.
434. – Bleda (434–444.) és Attila (434–453.) uralkodásának ktezdtette. Róma át-

tengtedi Pannonia Prima és Valteria tartományt a hunoknak.
445. – Attila – állítólag – ltemészároltatja fvérét hívteivtel tegyüt. Uralma alat 

tegytesíti a hunokat és szövtetségtesteiktet. Közvtetlten btefolyása a Ftektette-ttengter 
vidékétől a Kárpát-mtedtencéig tterjted.

449. – ii. Theodosius (402–450.), bizánci császár kövtetségtet küld Attila udva-
rához. A küldötség tagja Priskos, görög történtetíró, ki sztemtanúként nyi-
latkozik a hunokról és uralkodójukról.

451. – Attila galliai hadjárata. Stertegéntek magvát hunok, gtepidák és ktelteti gó-
tok alkoták. A vtelte sztembten álló terők közöt ot voltak az alánok is, Sangi-
ban vteztetésévtel.
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452. – Attila Észak-Itália tellteni hadjárata Aquilteia városának telfoglalásával vte-
szi ktezdtetét. A hunok stertegte a Pó alföldjén Mtediolanumig (Milánó) nyomul 
telőrte. Az éhínség és a járvány – valamint a kteltet-római császár csapatainak 
btetöréste hun tterültetrte – visszavonulásra szorítja őktet.

453. – Attila halála, uralkodásának végte. Hatalmának örököste ltegidőstebb fa, 
Ellak.

454. – Attila fai össztekülönbözntek apjuk örökségén. A gtermánok többségte ki-
válik a hun szövtetségből, a ktelteti gótok azonban Dengizikh haláláig kitarta-
nak. A gtepidák vteztette pártütők sorozatos csatákban ltegyőzik a hunokat. El-
lak (453–454.) teltesik a Ntedao folyó (talán a Duna) mtellteti harcokban. A hu-
nok teurópai birodalma ftelbomlik, hűbértes néptei közül többten önállósodnak.

Dengizikh (458–469.), Attila második fa az akatirokkal Kteltet-Euró-
pába vonul. A Dnytepter-mtelléki hun csoportok fölöt uralkodik, és a Duna 
mtentén ltettelteptedtet törzstektet is igazgatja. Utóbb Bizánc tellten sztervtezktedik. 
A 459. évbten mtegszállja Bassiana (tegykor Péttervárad) városát. Tíz évvtel ké-
sőbb, tegy újabb vállalkozás során csatát vteszít, s teltesik.

Ernakh (469–503.), Attila harmadik fa, hívteivtel – közötük Candac 
(Kandász, Kondás) ftejtedteltem alánjaival – Kis-Szkítiában (Dobrudzsa) tteltep-
szik lte, utóbb azonban a Don vidékérte költözik. Dengizikh halála után 
(469–503. közöt) az akatirokat is szárnyai alá vteszi.

Az akatirok (akatiroi) – királyuk Dengizikh telőt Kouridakhos – a hu-
nok hűbértes szövtetségtestei voltak. Egytestek szterint az akatir név a dák aga-
thyrsoi törzsrte vonatkozik. Más szóval, ha hinni ltehtet a kijteltentésntek, ők a 
hajdani ragadozók képvistelői. Az akatirok, illtetvte a kazárok, vagy a kutrigu-
rok ntevéntek tegybtecstengéste alighantem véltetlten, mindtentestetrte alkalmat ad 
találgatásra.

Attila halála után a kteltet-teurópai pusztán törökös népteké a vteztető szte-
rtep. Alánokról, avagy massagtetákról – jólltehtet a hun néptek közöt ttekinté-
lytes számban élttek – már csak telvétvte számolnak bte forrásaink : pl. Jorda-
nes 550. körül az Olt folyótól kteltetrte temlít roxolánokat. Önállóságukat, s 
vtelte ntevüktet temte csoportok kétségtteltenül telvtesztteték. A Kaukázus északi 
lábánál azonban virágzik tegy függtetlten alán állam. Az alánok időről időrte 
adófztetőivé lteszntek türkökntek, kazároknak stb., kitartanak azonban it tegé-
szten a 13. századig, a mongol mtegszállás idtejéig.
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A Kárpát-mtedtencébten ltettelteptedtet alánok a sztervteződő gtermán birodal-
mak – gtepidák az Erdélyi-mtedtencébten és a Tiszántúlon, ktelteti-gótok Pannó-
niában stb. – alatvalóiként folytaták éltetüktet. A Duna–Tisza közén és a Tte-
mtesközbten tegytes csoportjaik, ltegalább névltegtesten, mtegőrizték függtetltensé-
güktet. Az Alföldtet a ravtennai császári udvar továbbra is szarmata határvi-
dékként tartota számon. Az 5. század végte ftelé még hallunk a „szarmaták-
ról”. A 469. évbten a ktelteti gótok tellten harcoló gtermánok sorában – Babai, 
illtetvte Beucan ntevű ftejtedtelmük vtezérltetévtel, a kvádok utódainak szövtetsé-
gtesteként – részt vtettek a Bolia (ma Ipoly) mtellteti csatában. Babai 472. kö-
rül telfoglalta Singidunum (ma Btelgrád) városát, a gótok azonban ltegyőzték, 
szolgáit és javait zsákmányként telhurcolták. A kárpát-mtedtenctei alánok to-
vábbi sorsát, adatok hiányában, jó idteig ntem tudjuk nyomon kövtetni. A 488.
évbten még hallunk róluk – tegy csoportjuk a gtepidák soraiban harcolt a gó-
tok tellten –, azután már csak az avar ltettelteptedés idtején. Ltegutoljára Paulus 
Diaconus (kb. 720–799.) temlít „szarmatákat”, az 568-ban Pannóniából kiköl-
tözöt langobardok szövtetségtestei közöt.

Bolgárok Kelet-Európában

463. – Priskos jteltentéste szterint a saragurok (saragouroi), ogurok (ourogoi) és 
onogurok (onogouroi) kövtetségtet küldttek Bizáncba. Bteszámolójuk szterint 
harcba ktevtertedttek a szabarokkal (sabiroi), kiktet viszont az avarok (abaroi) 
támadtak mteg.

Az avarok Baktriában (a 457. teszttendőbten) csatáztak a szabarokkal, és ők
azután a szóban forgó ogurokat űzték tel szállástterültetükről. Utóbbiak Kteltet-
Európa pusztáin, a Középső-Volga és a Kubány vidékén ttelteptedttek lte, s több 
ütköztetbten ltegyőzték a Dengizikh vteztette akatirokat. A 466. évbten már vte-
lük tegyüt – a rómaiak szövtetségtesteként – hadakoztak a pterzsák tellten, Kau-
kázusi Ibéria és Armtenia tterültetén.

A 482. évtől Bizánc bolgárnak (bulgaroi) ntevtezi a kteltet-teurópai puszta 
lovasnépteit, pontosabban az onogurokat (onogunduroi, unnogunduroi). Né-
pük ntevébten a tíz számnévrte ismterhtetünk. Birodalmuk a Kubány folyó vidé-
kétől a Dnytepter tájáig tterjtedt. Bizánc hamarosan térítőktet küldöt hozzájuk, 
és az 544. teszttendő táján a Sztentírást is ltefordítoták nytelvükrte. Sajnos te mű 
ntem maradt ftenn az utókor számára. A 6. század köztepte táján, a szabarok 
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csatlakozása nyomán, az onogurok birodalma ktetészakadt. Ktelteti részét öt 
törzs uralta (outigoroi, outigouroi, btesgur), a nyugatit hat (koutigouroi, kou-
tourgouroi, koutrigsuroi, altiagir).

A titelö néptek Közép-Ázsiában a 4. században vtegyülttek tegybte a szkíták-
kal, telsősorban jászikkal. A hun-szkíták temte társulása azután Kteltet-Európá-
ban újabb hun és jászi kötteléktekktel gyarapodot. A szkíták nyilván ntem 
tegytenltettesten széjjtelszórva élttek a hun néptesség közöt, hantem kistebb vagy 
nagyobb csoportokban. Számuk ntem sokkal maradhatot tel a hunokétól. Jte-
ltentőségükről ttesz, ntem tegytedül, tanúbizonyságot a ftent temlíttet bolgár tár-
sulások telntevtezéste : az ogur névhtez szkíta számntevtet – öt (out), hat (kout) – 
kapcsoltak. Ugyanakkor használatban volt a török számnévvtel (btes, alti) pá-
rosítot cím is. Bízvást állíthatjuk, a bolgárok népte, ntem különbten nytelvte, a 
hun és a szkíta sajátos ötvöztette. Hunok szavait a szkíták, utóbbiakét a hu-
nok saját hallásukhoz igazítoták.

Bizánc ntem tegyszter igénybte vtette az onogurok hadtertejét a gótok és a gte-
pidák tellten folytatot harcokban. Az onogurok azonban ntem telégtedttek mteg 
tennyivtel. A Don és a Dnytepter vidéki törzstek többször is mtegtámadták al-
kalmi szövtetségtesüktet. A Balkánon, jobbára Trákia és Motesia tterültetén dúl-
tak, fosztogatak. Az 520. év után a szlávok is csatlakoztak hozzájuk. Bizánc 
és a Pterzsa Birodalom Kaukázus-vidéki harcaiban, az onogurok társaságá-
ban, a szabarok vtettek részt, hol az tegyik, hol a másik oldalon.

506. – A szabarok tegyteduralomra tteszntek sztert a Kaukázus vidékén, a mai 
Azterbajdzsán és Dagtesztán tterültetén. Kitterjtesztik ftennhatóságukat a Kauká-
zuson túli tterültettekrte is.

528. – Az onogurok királya tez időbten Muageris. Őstei közöt szterteptel – hagyo-
mány szterint – Attila, hun ftejtedteltem. Muageris ntevét sokan össztekapcsol-
ják népünk telntevtezésévtel. Fteltteszik, temte főtembter a magyarság névadója. A 
szóban forgó telöljáró és a magyar nép ntevéntek alighantem csak gyökterte kö-
zös. Más szóval, ugyanazon fogalomról kapta ntevét Muageris ftejtedteltem, va-
lamint a magyar nép.

Ntem tegy történtetíró vtezteti vissza különböző néptek telntevtezését valamte-
lyik uralkodójuk ntevérte. Olykor, jteltekből kövtetktezttetvte, alap nélkül. Proko-
pios (kb. 500–565.) például Utigur és Kutrigur nagyúrnak tulajdonítja a ha-
sonló ntevű bolgár csoportok telntevtezését. Paulus Diaconus szterint az ava-
rok is tegyik királyuk nyomán illteték magukat éppten az avar névvtel.
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A magyar nép ntevte ntem sumter, ntem is iráni származású. Nincsten közte 
mágusokhoz, stem Mada országához. Hozzá még ntem is a manysi szóból nőt
ki. Htelytesten kövtetktezttetntek, kik mag szavunkat látják btennte. Miként az 
avarok testetébten, te htelyten is szkíta isttenség ltehtettet a névadó: Magúr, min-
dten éltet ősforrása. A magyar név – tartalma szterint Mag népe – szabályosan 
képztet alakja magor ltennte, ilyten formában azonban ritkán kterült s kterül 
szóba. Magúr isttenség ntevét és tisztteltetét a szkíták viték magukkal a hunok
közé. A két nép közös nytelvte bolgár török, isttenségük ntevte ptedig Alp Ma-
dzsar (btetű szterint Madzsar Úr) ltet, s tebből később a szabarok telntevtezéste. A
bolgár törököt mteg ntem értő szkíta telteink a madzsar atyafak ntevét – saját 
szavukként ftel ntem ismtervén – a maguk hallásához és nytelvéhtez igazítoták.
Ekként ltet btelőlte magyar, mtegyter stb.

Jakut al-Rumi (1179–1229.), arab utazó, földrajzi szótárában a baskírok-
ról – többtek közöt – a kövtetktezőktet írja : Közülük mindegyik egy fadarabot 
penis formára farag, s azután nyakába akasztja ; ha utazni, vagy pedig ellen-
séggel szembeszállni kíván, megcsókolja s előte leborulva azt mondja : „Úris-
ten, tégy velem így meg így!” Erre azt mondtam a tolmácsnak : „Kérdezd meg 
valamelyiket, miféle érve van erre nézve, és miért tekinti istenének !” Felelte : 
„Azért, mert én is ehhez hasonlóból jötem a világra, és nem ismerek kívüle 
mást, ami létrehozot volna.” (Kmoskó Mihály fordítása.)

A baskírok, baskortok (badzsgird, bajdzsirt, basgird, basgurd stb.) aligha-
ntem azonosak a szabarokkal – a Kárpát-mtedtencébten ltettelteptedtet madzsarok
ttestvérteivtel –, kik a 894–895. évbten a Dnytepter vidékéről a Volga mtellékérte 
vándoroltak. Mtegszólításukban alkalmasint a madzsar név köztörök nytelv-
htez hajlítot változatát láthatjuk. Arab szterzők gyakorta ntevtezték a szabaro-
kat, madzsarokat baskírnak.

Az idtegten néptek tegy részte manapság is onogurnak ntevtezi a magyarokat:
hongrois, Hungarian, ungarisch, węgiterski stb. E név ízről ízrte hun, jtelten-
téste, köztelítvte az tertedtetit : tíz nyíl népe. Európa bolgár lakóit hívták így va-
laha, ogurokat és szabarokat tegyaránt.

E htelyten ktell szólanunk a magyarok ősmondájáról, ami valójában a bol-
gároké. A csodaszarvas rtegéjte származásukra ad, mtegltehtetősten világos, ma-
gyarázatot. A történtet magva tekképpten ftejthtető ki. Hunor és Magor, két 
hun dalia (hódítóé a férfúi sztertep), szkíta alán, vagyis jászi lteányokat vtesz 
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nőül, s te házasságból származik a bolgárnak és magyarnak ntevteztet nép. 
Magor alakját alighantem a magyar ntemzteti büszkteség szőtte btelte a mtesébte,
s temteltte Hunorral, azaz a hun népptel azonos fokra.

Népünk történtettesten két tertedtetmondával is bír. A bolgár madzsarok tör-
téntette nagyjából 1000 évtes múltra ttekinthtet vissza. A királyi szkíták rtegéjte 
tennél ltegalább 1500 évvtel időstebb. Utóbbit, Herodotos jóvoltából, a munka 
btevteztető szakaszában olvashatjuk.

Magyar ősteink zömmtel bolgárok voltak, azaz hunok és szkíták lteszárma-
zotai. Nytelvük ptedig bolgár török. Madzsarjainkat btefogadta, nytelvüktet 
magáéhoz hajlítota a Kárpát-mtedtencébten ltettelteptedtet jteltentőstebb számú 
szkíta, mindtentektelőt avar néptesség. Ők a madzsarok bteköltözéste után szék-
htelyitekntek, azaz htelybten lakóknak ntevtezték magukat. (Mteggyőződésünk 
szterint székhelyi volt a székely tertedteti alakja.) S ttegyük hozzá, az avarok or-
száglását mtegtelőzőten, Arpaddal szintén, és még a madzsarok ltettelteptedéste 
után is érktezttek szkíták a Kárpát-mtedtencébte. Nytelvünktet a szkítáktól örö-
költük, s hun köpönytegbte burkolózot névadónk, Alp Madzsar is végső so-
ron a szkíta Magúr.

541. – Szír források wngr (unogor) néptet temlíttentek a bizánci–pterzsa háborúkkal
kapcsolatban. Ntevteztettek a Kaukázus vidékén, a Kura folyó völgyébten ta-
nyáztak. i. Khosrau, pterzsa király szterint három törzsük ötvtentezter tembtert 
számlál, ftejtedtelmük Zabargan, s a ntesztoriánus vallást kövtetik. Egy részük 
későbbten, vélhtetőten a pterzsák támadása nyomán, északra költözik. Valószí-
nűlteg szabarokról van te htelyt szó.

545. – i. Khosrau, pterzsa király hadat vistel a Ktelteti-Kaukázusban ltettelteptedtet 
idtegten néptek tellten. Ltegyőzi és szétszórja a szabarokat. A szabar törzstek a 
Kubány, Kuma és Ttertek vidékérte mtentekülntek, törtedékteik ptedig a Kaukázus-
ban, a Kura (Kyros) és a Rion folyó mtentén húzódnak mteg. A kteltet-teurópai 
pusztára költözöt szabar törzstek csatlakoznak az onogurokhoz. A Don és a 
Dnytesztter közöt lakók hat néptörzsből sztervteződöt társulásának telntevte-
zéste kutrigur (altiagir). A Kubány vidékén ltettelteptedtet öt bolgár törzs szö-
vtetségte utigur (btesgur, bitugor) névvtel különböztteti mteg magát rokonaitól. 
Ktelteti és nyugati bolgárok 547–558. közöt tegymással ádáz harcokat vívnak. 
Az telltenségtesktedést főképpten Bizánc szítja. Végül, a 6. század köztepte táján 
(559–560.), mindkét csoport avar iga alá jut, később azonban, az 568. tesztten-
dőbten, az utigurokat btektebteltezi a türkök birodalma. Az utigurokról 576-ban,

75



a kutrigurokról 597-bten hallunk utoljára. Törökös ntevük stem szterteptel többé 
bizánci íróknál. A Don és a Dnytepter közöt lakók ntevte a jtelztet időtől fogva 
bolgár, a Dontól kteltetrte tanyázóké onogur.

563. – Eszkil (asktel, askil, testegtel, ishkil stb. ; kínaiak hallása szterint asztecsite, 
sztecsite) kövtettek – a vörös hunok (htermikhion) királyának küldöttei – a bi-
zánci udvarban.

Az teszkiltek, avagy vörös hunok tegy részte – 7. század teltején kteltteztet kí-
nai forrás szterint – Btelső-Ázsiában, a Tola folyó völgyétől északra tanyázot,
ujgurok stb. társaságában. Ntevüktet ugyantekkor az Iszik-köl vidékéről is tem-
lítik. Talán közülük való a 420. év táján Gandharát mtegszálló, alkhono ntevű 
néptesség is. Az teszkiltek, vagy tegy részük, később a volgai bolgárokhoz csat-
lakoztak. Ahmed ibn Fadlan (10. század) asktel névten temléktezik mteg róluk.

568. – A türkök stertegte az 566–567. teszttendő fordulóján átktel a Volgán, és a kö-
vtetktező évtekbten iga alá hajtja a Volga és a Don közöt, valamint a Kaukázus
vidékén élő néptektet. Elfoglalja az utigurok és a szabarok földjteit, valamint 
az alánok kaukázusi országát és Kolkhis királyságát. Az 568-tól körülbtelül 
620-ig tartó türk uralom idtejte alat a lteigázotak hűségét a türk uralkodók 
által kirtendtelt hűbértes ftejtedtelmtek biztosítoták.

Az 568. évbten szogdok vteztette türk küldötség érktezik a bizánci udvar-
hoz. ii. Iustin császár (565–574.) szövtetségtet köt a türkökktel közös telltensé-
gteik, többtek közöt az avarok tellten.

576. – A bizánci–avar szövtetség miat ftelbőszült türkök mtegtámadják Bizánc 
krími városait. Valamivtel később, 580-ban, bizánciak és türkök rtendtezik 
kapcsolatukat, s a barátságos viszony htelyrteáll.

Az utigurok ntevte telvész, 576-ban már újra onogur névten temlítik őktet. 
Bizánc tez időtől fogva a türkök uralta valamtennyi néprte, általánosságban, a 
türk (tourkoi) ntevtet alkalmazza. Az avarok ftennhatósága alá tartozó kutri-
gurok ntevét minttegy húsz év múlva, 597-bten váltja ftel az általánosabb bol-
gár telntevtezés.

581. – A türkök ostrom alá vteszik Khtersontesost (ma Sztevasztopol) a Krím-félszi-
gtetten. A Türk Birodalom tez időbten nyújtózik ltegmtessztebbrte napnyugat ftelé.

Avarok Európában

554. – Bumin (Tumten), türk ftejtedteltem tegyik fa, Mukan (Bukan) (554–572.) 
uralkodik a türkökön. Több siktertes hadjárat után telltenőrzéste alá vonja a Ste-
lytemutat, illtetvte biztosítja határait a htefaliták telltenébten. Uralmát kitterjteszti
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Szogdiára, az Aral-tó vidékérte stb. Vélhtetőten tez idő tájt költözntek az avarok
s a hozzájuk csatlakozot szkíta és hun néptek Kteltet-Európába. Jászik, kanka-
rok, avarok – kik ntem mtentekülntek tel – hűbértes sorsra jutnak.

555. – Az avarok, valamint a hozzájuk csatlakozot szkíta, hun stb. néptek a Kau-
kázus vidékén táboroznak. Sarosios, alán ftejtedteltem közvtetítésévtel ftelvteszik
a kapcsolatot Bizánccal. A kövtetjárásra 558-ban kterült sor. Az avar küldöt-
ség vteztetőjte Kandikh.

Pseudo-Zakharias – az 555. teszttendőbten – telőszámlálja a Kteltet-Európá-
ban, közteltebbről a Kaukázus vidékén tanyázó néptektet : wngr (unogor), wgr 
(ugor), sbr (sabar), bwrgr (burgar), kwrtrgr (kurtorgor), br (abar), ksr (kasar),
dyrmyr (dyrmyr), srwrgwr (sarurgur), bgrsyq (bagarsyk), kwls (kulas), bdl 
(abdtel), flyt (tefalyt). A sarogurokról temte híradás szól utoljára. Valamtennyi 
fteltekteztet közül biztosan csak az avar szkíta nép. Pontosabban, tegytetlten tár-
sulás a ftelsoroltak közül, mtelybten bizonyosan szkítáké a vteztető sztertep.

A kurtogur és a kutrigur cím, jólltehtet btetűzésük teléggé hasonló, ntem 
szükségképpten azonos néptet jtelöl. A dyrmyr névvtel illtettet csapat talán az 
Indiai-félszigtetről (Scytia Dymiricte : Gujarat ; Damiricte: Hindusztáni-alföld) 
sodródot a Kaukázus vidékérte. A htefaliták a ftelsorolás végén kétszter szterte-
ptelntek.

A közép-ázsiai szkíta avarok ntem azonosak a btelső-ázsiai, htelytteltenül 
avarnak is ntevteztet, valószínűlteg a mongolokkal rokon, zsouzsanokkal. (A 
zsuzsu szó jteltentéste nagyjából az, amintek magyarul is hangzik : vonagló ro-
var, zsizsik.) Avarjaink – te htelyten mtegismétteljük – a ltegkorábbi híradások 
szterint a Koptet-dag telőtterébten élttek, és abioi, aparnoi, apasiakai, parnoi, pa-
sianoi, pausikoi stb. névten szterteptelntek a forrásokban. Ők hívták éltetrte a 
Parthus Birodalmat : Tirdad ftejtedtelmük uralkodócsaládot alapítot, ntevtezte-
ttesten az Arsakida-házat. Görög Baktria összteomlásával kapcsolatban is szte-
rteptel az avarok ntevte. Parthia bukása után telvteték a pterzsáktól Baktriát ; a 
kujsuangok örökébte lépttek. A forrásokban tez idő tájt jütecste, kidarita, kujsu-
ang stb. névten szterteptelntek. Miután a hunok telözönlöték Közép-Ázsiát, 
Kteltet-Európát, valamint az Indiai-félszigtettet, az avarok is a hun szövtetség 
résztestei ltettek. Ntevüktet, és bizonyos mértékbten függtetltenségüktet is mteg-
őrizték. Főtembterteik ntevte (pl. Apsikh, Baian, Ermitzis, Kandikh, Kokh, 
Samur, Solakhos), méltóságaik címte (pl. bookolabras, kán, tarkán, tudun) 
viszont többségébten altaji tertedtetű, ami az új kapcsolatokat, a szokások for-
dulatát jtelzi, s a hatalmi rtendszter változását.
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558. – Avar kövtettek, élükön Kandikh, a bizánci udvarban. A küldötség szövtet-
ségtet köt i. Iustinianus császárral (527–565.) : az avarok, jutatások ftejébten, 
fékten tartják a kteltet-teurópai pusztán tanyázó bolgár néptektet.

559–560. – Az avarok harcba szállotak az onogurokkal, a zalokkal (barszilok-
kal), és a szabarokat is ltegyőzték. A Kaukázus telőtterébten tanyázó utigurok, 
valamint a Don és a Dnytesztter közöt ltettelteptedtet kutrigurok is az avarok 
hűbértestei ltettek. A kutrigurok tegy részte csatlakozot az avarokhoz.  (Ntem 
tudjuk, kik ltehtettek ők : bolgárok, vagy tegykori massagteták, akik még nytel-
vükbten is őrizték szkíta mivoltukat.) A ktelteti szlávok közé sorolt antok népte
is – a bolgároktól északra, a Kárpátok és a Dnytepter közöt élttek – az avarok 
adófztetőjte ltet.

562. – Az avarok stertegte teléri az Al-Duna vidékét. Első ízbten temlítik ftejtedtelmük,
Baian, avagy Baianos (562–602.) ntevét. Az avarok kánja földről, lakóhtely-
ről tárgyal Bizánccal.

Avarjaink hada északról mtegkterüli a Kárpátok vonulatait, és a szlávok 
földjén át nyugat ftelé tör. Az avarok az 563. évbten az Elbánál mtegütközntek 
Sigebert, frank király stertegévtel. Az 566. év végén újra az Elbánál hadakoz-
nak. Bár győztedtelmtesktedntek Sigebert hadain, az összteütközés után békte-
kötésrte kterül sor, s mindkét sterteg visszavonul. Ez időbten az avarok btefo-
lyása a Kárpátoktól északra teltterülő síkságra is kitterjtedt.

Az 566–567. teszttendő fordulóján Alboin, langobard király kövtettei mteg-
ktertesik az avarokat, az Elba és az Odtera közöt, és ftegyvtertes szövtetségtet 
ajánlanak a gtepidák tellten. Baian a langobardok jószágainak tiztedét, s ha fte-
lülktertektedntek a gtepidákon, utóbbiak földjét, s a zsákmány ftelét kéri.

563. – A vörös hunok (htermikhion) ftejtedtelmte, Askeltur (Ascteltus, Enscultor) 
kövtettektet küldöt Bizáncba, kérvén a császárt, nte fogadja jóindulatal az 
avarokat.

565. – ii. Iustinus (565–574.), bizánci császár mtegvonja az avaroktól az telődjte 
által rtendsztertesíttet járadékot. Az avarok kövtetségte – a küldötség vteztetőjte 
Targites (Targitios, Ttergazis) – ürtes kézztel távozik.

Hargita sztemélynév és tegyútal tisztség is ltehtettet a szkíták körébten, 
történtettesten a hadak urának méltósága. Hargita, idézzük ftel, a szkíták ha-
ragító hadisttente. Ntevét ftelismterhtetjük földrajzi ntevtekbten, illtetvte a későbbi 
harka, horka címbten, s az tebből származó htelyntevtekbten is.
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567. – A langobardok ltegyőzik a gtepidákat a Tiszánál. Syrmiumot (tegykor Szá-
vasztentdtemtetter) a gtepidák fteladják Bizáncnak. A város az avar támadás után
is a rómaiak birtokában marad. Az avarok ltettelteptedntek az Erdélyi-mtedtencte 
és a Tiszántúl folyóinak lapályán.

568. – A langobardok kivonulnak Pannónia tterültetéről, sokakat magukkal ra-
gadva a ltettelteptedtet néptekből. Paulus Diaconus az testeménnytel kapcsolat-
ban, többtek közöt, „szarmatákat” temlít. Ahogyan a különböző pannóniai 
néptek, úgy nyilvánvalóan a langobardok stem kövteték maradéktalanul az 
Itáliába költözőktet. Az avarok birtokba vteszik a langobardok által kiüríttet 
tterültettektet. Syrmium tellten is ftelvonulnak, telfoglalniuk azonban ntem sikterül.
Baian tíztezter kutrigur harcost küld Dalmácia vidékéntek pusztítására.

579. – Baian mtegtöri a korábban Bizánccal kötöt békteszterződést, s mtegktezdi 
Syrmium ostromát. Hidat vter a Száván, s btezárja falaik közé a városlakókat. 
Syrmium 582-bten kterült az avarok ktezérte.

584–586. – Az avar kán birtokba vteszi Singidunum (Btelgrád) városát, telfoglalja 
Kis-Szkítia (Dobrudzsa) tegy részét, valamint Motesia tartományt. Stertegteintek 
élén Ankhialos (Pomorite) városáig nyomul telőrte. Szlávokból álló csapatai tel-
érik Korinthos városát. A szlávok mteg is tteltepsztentek Htellas tegytes tartomá-
nyaiban (588.), mindtentektelőt a Pteloponntesos-félszigtet nyugati ftelébten, és 
nagyjából két évszázadig tanyáznak tezten a vidékten.

593–598. – A pterzsák mtegszállják a Kaukázust, és 591-bten békét kötntek Bizánc-
cal. A pterzsa frontról visszatérő kteltet-római csapatok ftelszámolják az avarok
észak-balkáni uralmát, és 600–601-bten siktertektet érntek tel a Ttemtesközbten is.

598. – A türkök uralma telől mtentekülő szkíta törzstek – ntevteztettesten tarniakh, 
kotzagteroi, zabtendter (darvak, kócsagok, szteménytek) – csatlakoznak az ava-
rokhoz. Theophylaktos Simokattes (7. század teltejte) szterint mindhárom 
csapat az avarok ntemztetségéből való. Szemény (sztemtes) szavunk tegykor ta-
lán madarat – számunkra ismtertetlten ntemtet és fajt – jtelölt.

612. – Az avarok és horvát szövtetségtesteik telpusztítják Epidaurost (Cavtat) és 
Salonát (Split) Dalmáciában. Első ízbten temlíttentek az Adria vidékéről horvá-
tokat.

623–624. – A vtendtek Samo (623–658.) vteztetésévtel ftellázadnak az avar uralom 
tellten, és önálló birodalmat alapítanak a Délktelteti-Alpok vidékén. Horvátok 
és szterbtek költözntek mai hazájuk tterültetérte, illtetvte Dalmáciába. Samo ha-
lála után, 665. táján, a vtendtek országának jó részét újra birtokba vteszik az 
avarok.

79



626–629. – Avarok, bolgárok, gtepidák és szlávok tegytesíttet hadainak sikterttelten 
hadjárata Bizánc tellten. A 626. évbten súlyos vtesztteségtektet sztenvtedntek Kons-
tantinoupolis (ma Isztambul) falainál.

Bizánc és a pterzsák – 604–628. közöt – birokra ktelntek tegymással. Az 
avarok te háborúban a pterzsák oldalára állnak. A 627. évbten, Ninivte mtelltet, 
a kazárok támogatásával, Bizánc győztelmtet arat. Nagyjából tez időbten a tür-
kök hatalma mtegrtendül, hűbértes népteik közül többten az önállóság útjára 
lépntek. Kteltet-Európában, a 630. teszttendő táján, a kazárok és a bolgárok is 
birodalmat sztervtezntek. Az avaroknak alártendtelt bolgárok (talán a Kárpát-
mtedtencte lakói) kivonni igytektezntek magukat uraik btefolyása alól (631–632.), 
a harcokban azonban alulmaradnak. A mtentekülő bolgárokat btefogadja, majd
orvul ltemészároltatja i. Dagobert (629–639.), frank király. Az utigurok ftejte-
dtelmte, Kubrat (Khubrattes, Kurt) (632–665.) uralkodásának ktezdtetén, 634–
635-bten, telszakítja a kutrigurokat az avaroktól, tegytesíti a bolgárokat, s mteg-
alakítja Régi Nagy Bulgáriát, más névten az Onogundur Bolgár Birodalmat 
vagy Onoguriát. Hozzá még Herakleios (610–641.), bizánci császárral köt 
szövtetségtet az avarok tellten. A Dalmáciában élő szláv törzstek Bizánchoz pár-
tolnak, és telszakadnak az avaroktól a szterbtek, horvátok is.

662. körül – Az avarok újabb bolgár csoportot űzntek ki birodalmukból. Ők Alt-
sek (Altsikurs) vtezérltette alat a karintiai szlávokhoz, avagy vtendtekhtez mte-
ntekülntek, majd tegy törtedékük 665. körül Ftelső-Itáliába költözik.

677. – Néhány évvtel Kubrat halála után a kazárok igába hajtoták a bolgárokat.
Kuber (hagyomány szterint Kubrat ntegytedik fa) vteztetésévtel a kutrigurok 
tegy csoportja, 677. áprilisában, a Szterémségbte költözöt. Egy idő után ftellá-
zadtak, s jó részük 685. körül a Balkán-félszigtetrte, Ptelagoniába (Mactedónia) 
vonult Kuber vtezérltetévtel. Ezután önálló bolgár csoportként már ntem szterte-
ptelntek. Kuber ntemztetségte telűztte a ltettelteptedtet néptek tegy részét Ptelagóniá-
ból, és tegybtevtegyült a htelybten maradotakkal. A 8. században Kuber népte 
Asparukh Duna-mtenti bolgárjaihoz csatlakozot.

678–679. – Az avarok utolsó kövtetjárása Bizáncban.
732. – A Közép-Ázsiában visszamaradt avarok küldötségte részt vtet Kültegin 

ttemtetésén, s népük ntevét, másokéval tegytettembten, az teltávozot főtembter 
temlékoszlopára vésték.

788. – A frankok Ybbs mteztejénél ltegyőzik az avarokat, és visszaszorítják őktet a 
Bécsi-terdőig.
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791. – Charlemagne (768–814.) hadjáratba ktezd az avarok tellten. Miközbten lan-
gobard szövtetségtestei a Dráva és a Száva alföldjén nyomulnak telőrte, a frank 
sterteg a Duna völgyét kövtetvte Győrig mtentettel, kézztelfogható tertedményt 
azonban ntem tud ftelmutatni.

795. – A főtembtertek közöti telltentéttek mtegosztoták az avarokat. Háború tört ki 
a kán, azaz a ltegfőbb méltóság, és a jugurrus (vtezér) címtet vistelő második 
tembter hívtei közöt. Mindkét főtembtert mtegölték. A nyugati országrész htely-
tartója mteghódolt a frankoknak. Talán közrteműködéste révén jutot telltenség 
ktezérte a fő avar terődítmény és a kincstár. Eric, Foroiulia tartomány grófa, 
kistebb sterteggtel btehatolt az avarok országába, a kán székhtelyérte, és kifosz-
tota a kincstesházat. Frank-langobard csapatát a szlavóniai szlávok ftejte-
dtelmte is stegíttette.

796. – Jteltentős langobard sterteg vonul ftel az avarok tellten. Harcokra ntem kterül 
sor, az avar főtembtertek, élükön az új ftejtedteltem, mteghódolnak. Az avar fő-
urak tegy részte, az telltenállók, a Tiszántúlra vonulnak vissza.

A nyugati országrészbten a frankok mtegktezdik az avarok ktertesztény 
hitrte térítését. Egyházi és világi hatalom teszközteibten ntemigten válogat. A 
799. évbten az telégtedtetltenség lázadáshoz vteztet, és a korábban temlíttet htely-
tartó (795-től a frankok érdtekteintek képvisteltetévtel mtegbízot ftelügytelő) áll a 
ftelktelők élérte. A frankok lteszámolnak a lázadókkal, a 801. évbten azonban az 
avarok újra szabadulni próbálnak. A frankok végül úrrá lteszntek a ntehézsé-
gtekten, és 803-ban Oritens névten önálló tartománnyá sztervtezik a mteghódítot
országrészt. Létrtehozzák a Pannóniai Őrgrófságot – ftennhatósága a Rábáig 
tterjted – és a Pannóniai Ftejtedteltemségtet. Az avarok vteztetői telismterik a fran-
kok királyát uralkodójuknak, s tez után az avar ftejtedteltem, a frankok hűbérte-
steként, utóbbi tartományt igazgatja. A Kárpát-mtedtencte ptertemvidéktein tez 
időtől ttelteptedntek mteg szlávok nagyobb számban.

804. – A dunai-bolgár uralkodó, Krum (803–814.) csapatai állítólag csapást mér-
ntek az alföldi avarokra. Az testeményről szóló bteszámoló hittelét – tárgyi bi-
zonyítékok hiányában – sokan vitatják. Többten kétségbte vonják az avarok 
balkáni szterteplését is : Dunai-Bulgária Bizánc tellteni hadjárataiban 811-bten és
813-ban (állítólag) avar stegédcsapatok is részt vtettek.

805. – Theodorus, a pannóniai avarok hűbértes ftejtedtelmte Aachtenbte mtegy, és a 
frankok királyától, a szlávok zaklatásait jtelölvte okként, új lakóhtelytet kér. A 
frankok Carnuntum (Dteutsch Alttenburg) és Sabaria (Szombathtely) közöt 
létrtehozzák az Avar Tartományt, és Theodorus utódját – ki az Abraham 
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ntevtet kapta a ktertesztségbten – állítják királyként a nép élérte. A nyolcszáz-
harmincas évtek teltején ntevteztet tartomány igazgatását frank őrgrófra bízzák.
Az avarok ntevét, jobban mondva a közötük élő bolgárokét, valamivtel ké-
sőbb ungari, vuangar stb. alakban is fteljtegyzik, például Hincmarus (806–
882.), rteimsi érstek a 862. teszttendőbten. (Utóbbi tudósítását általában Arpad 
népévtel, a madzsarok mtegjteltenésévtel kapcsolják összte). Avar adófztetőktet 
utoljára a 871-bten temlíttentek te vidékről.

Évkönyvteink az avarokról látszólag mit stem tudnak. Széktelytekntek ntevte-
zik őktet, ahogyan ők magukat a madzsarok btejövtettelte után címtezték. Ahol 
ptedig az avar ntevtet ktelltente mégis lteírniuk, Atila népéről, hunokról bteszél-
ntek. Például : Ot a székelyek [Siculi], akik előbb Atila király népe voltak…, il-
ltetvte : Megmaradtak a hunokból háromezren, akiket a futás oltalma mentet ki
Krimhild csatájából, s akik a nyugat népeitől való félelmükben egészen Árpád 
idejéig Csigle mezején maradtak, s magukat ot nem hunoknak, hanem széke-
lyeknek [Zaculos] nevezték.

811. – Avarok harcolnak a bolgárok oldalán a Bizánc tellteni háborúban.
813. – Krum, bolgár uralkodó nagy stertegtet gyűjt Bizánc tellten. Bolgárok, szlávok

és avarok ostromolják a várost, tertedmény nélkül.
827. – Omurtag (814–831.), dunai-bolgár kán hajóhadat, illtetvte csapatokat kül-

döt a Duna- és a Dráva-mtenti tterültettekten mozgolódó szlávok, illtetvte az 
őktet támogató frank stertegtek ltevterésérte. A bolgár had a 827. évbten, illtetvte 
két év múlva tegy újabb hadjárat során, ltegyőztte a frankokat. A bolgárok tez 
időbten foglalták tel a Szterémségtet, valamint a Délvidékten is tegy határ földtet,
valószínűlteg az Alsó-Tisza vidékét és a Maros völgyét. A Duna és a Tisza 
közöt, vélhtetőten a Bácskában – a fteljtegyzéstek szterint te htelyt tegy bizonyos 
cozar ntevű nép lakot – gytepűt alakítotak ki. A szóban forgó tterültettek a 
bolgárok ktezén maradtak a magyarok btejövtetteléig.

Bolgárok, kazárok, magyarok

630. – A Türk Birodalom nyugati ftelte Tong jabgu (618–628.) halála után tertejét 
vteszti, szétörtedtezik. Ktelteti részte, a 630. évbten, Kína hűbértesévé ltesz. Kteltet-
Európában tez idő tájt ölt alakot a kazárok függtetlten országa, valamint Régi 
Nagy Bulgária. A kazárok, akárcsak a bolgárok, nagyobbrészt hun-szkíták. 
Szövtetségük – barszilok, khorasmiai jászik, onogurok, szabarok stb. társu-
lása – sztervtezői és irányítói, tegy időbten ltegalábbis, alighantem a jászik vol-
tak, a fő terőt azonban a hun-szkíta néptek képvistelték.
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642. – Az telső arab–kazár háború a 642. és 652. teszttendő közöt. Az arabok a 
Kaukázuson át Kteltet-Európába törntek, a kazárok kaukázusi fővárosa, Balan-
dzsar mtelltet azonban vterteségtet sztenvtedntek.

657. – A Nyugati-Türk Birodalom kínai ftennhatóság alá kterül.
668. – A kazárok btektebteltezik Régi Nagy Bulgáriát tterjteszktedő birodalmukba. 

Elfoglalják az Urál folyó és a Don közöti pusztákat. Btefolyásuk a környtező 
tterültettekrte is kitterjted.

Régi Nagy Bulgária a btelső viszály és a kazárok támadása kövtetkteztébten,
ktevésstel alapítója halála után, ftelbomlot. Kubrat fai, illtetvte hűbértes urai 
külön utakat kövtettek. A bolgárok tegy csapata Batbajan (665–668.) főségte 
alat htelybten maradt, telismtertte a kazárok ftennhatóságát. A kutrigurok ktelteti
szárnya – ftejtedtelmük hagyomány szterint Katrag (660–kb. 700.) – a 750. év 
táján az Urál vidékérte költözöt, és mtegalapítota Volgai-Bulgáriát. A har-
madik csoport Asparukh (681–701.) vteztetésévtel az Al-Dunánál létrtehozta az
Első Bolgár Birodalmat. A Kuber (Kuvter) vteztette ntegytedik csoport, a 677. 
évbten, az avarok országában ttelteptedtet lte, és tegy balkáni kterülő után végül 
Asparukh birodalmába nytert btebocsátást. Az ötödik csoport – már Kubrat 
éltetébten telkülönülttek Régi Nagy Bulgáriától –, a 631. évbten össztekülönbö-
zöt az avarokkal. Egy részük a frankoknál ktertestet oltalmat, Dagobert ki-
rály azonban orvul ltemészároltata őktet. Másik részük 662. körül, az avarok 
országából telűztetvén, Altsek (Altsikurs) által vteztetvte telőbb a vtendtek birto-
kain, azután (665. táján) Ravtenna környékén talált mtentedéktet. Később a mai
Moliste és Campania környékén ttelteptedttek lte.

681. – Régi Nagy Bulgária önállóságának mtegszűnéste után Asparukh (681–701.)
onogur bolgár és szláv néptességgtel telköltözöt a kteltet-teurópai pusztáról. El-
hódítota Kis-Szkítiát (Dobrudzsa) Bizánctól, és mtegalapítota a Dunai-Bol-
gár Birodalmat. Ertejte tteljébten temte királyság ntem csupán a Ktelteti-Balkánt 
telltenőriztte, hantem a Dunától a Dnytepterig tterjtedő tterültettet, magában fog-
lalva a Kárpát-mtedtencte tegy részét is. Az Avar Birodalom széthullása után a 
dunai-bolgárok az Alsó-Tisza vidékét és a Maros völgyét vteték birtokba.

706. – Az arabok átktelntek a Dterbtenti-szoroson, és mtegtámadják a kaukázusi 
szabarokat.

712. – Khorasmia oázisa arab kézrte jut. A htelyi ntemtesség és a hadsterteg színte-
java a Kazár Birodalomba kér btebocsátást.

721–722. – A kazárok és a kaukázusi alánok háborúja.
kb. 722–727. – A második arab–kazár háború.
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723. – Az arabok Balandzsar városát ostromolják, és tel is foglalják.
736. – Az arabok kiszorítják a dagtesztáni bolgárokat (balandzsar, barszil, szabar)

a Kaukázusból, és az alánokat is mtegrohamozzák. A kövtetktező évbten Mar-
wan ibn Muhammad, arab hadvtezér stertegteivtel a Volgáig, a kazár fővárosig 
(Atil) mtentettel. (Ata il jteltentéste : őstartomány.) A bolgárok tegy részte a Volga 
középső szakaszához költözik.

760. körül – A kazárok hadjáratot vteztetntek a kaukázusi alánok tellten.
772. – Kazária szövtetségrte lép Kaukázusi Alániával.
813–814. – Támadás éri a Don partján sorakozó kazár terődöktet.
825. – Al-Mamun kalifa (813–833.) Khorasmia mtelltet döntő csapást mér a kazá-

rokra.
830. körül – Btelháború tör ki a kazárok országában. A judaizmus pártolói félrte-

állítják az uralkodót, és magukhoz ragadják a hatalmat. A hadsterteg magvát 
alkotó csoport ftellázad, a hatalom birtokosai azonban úrrá lteszntek rajtuk. A 
szóban forgó pártütők ntevte arab forrásokban Arsiyah, al-Arsiyya, al-Arsiya,
As-yah, al-Ursiyya, al-Larisiya, al-Orsiyya, Ors. E mtegntevtezéstekbten jászi, il -
ltetvte őrs szavunkra ismterhtetünk. A lázadók három törzste – jteltek szterint ők 
tegykor Khorasmia jászi lakói voltak, s most kabar névvtel illtetik magukat – a
nyugati-bolgárokhoz csatlakozik. Nyugati-bolgárok és kabarok az önállóság 
útjára lépntek, telszakadnak a kazároktól.

A kabarok ntevét jobbára (törökből) forrongónak, lázadónak fordítják, 
csupán néhányan mondják kóbornak. Ltegtöbbten te névhtez Khorasmia lakóit 
társítják. A kazárok ntevte, tezt is lteginkább török tertedtetűntek tartják, ntemkü-
lönbten vitatot. Emtez bolyongóknak, vándorlóknak véli őktet, amaz a cézár 
címtet stejti ntevükbten stb.

Szaktembterteink teddig ntemigten ktertesttek a törökök nytelvébten magyar 
szavakat, inkább a magyarban török kiftejtezéstektet. Ttegyük ftel mégis, a hu-
nok is tanultak szavakat a vtelük tegyüt élő szkítáktól, s azokat a maguk hal-
lásához igazítoták. Ez testetbten, mtegkockáztatjuk, a kazar, kozar név alapja 
ltehtet kósza szavunk is. És ha már telktezdtük, folytassuk a bolgárokkal. E nép 
ntevét rtendszterint a bulğa (kavar, mtegzavar, össztezavar) igéből vteztetik lte, 
testetlteg Balkh városával vagy a Volga folyóval kapcsolják összte, némtelytek 
ptedig öt ntemztetségtet (btel gur) látnak btennte. Bízvást hozzáttehtetjük teztekhtez 
még a szkíta bolygó mtellékntevtet is.
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vii. Konstantinos (913–959.), bizánci császár, tegytebtek közöt, tezt írja a 
kabarokról : „És tekképpten a kazárok nytelvérte is mtegtanítoták temte turkokat,
és mostanáig bírják te nytelvtet, dte tudják a turkok másik nytelvét is”. Az állí -
tás második ftelte kétérttelmű, ügyünk sztempontjából azonban mtelléktes. A ka-
barok nytelvte – tegyikte a Kazár Birodalomban bteszélt nytelvtekntek – ntemigten 
ltehtettet bolgár török, különbten ntem ktelltet volna a turkoknak, vagyis a nyu-
gati-bolgároknak mtegtanulniuk.

834. – A kazárok tekkortájt (834–837. közöt) építik ftel Sarktel védművét a Don 
alsó szakaszánál, a bal parton. Sarktel jteltentéste – szlávok adta ntevte (Btelaja 
Vtezsa : Ftehér Torony) nyomán – többtek szterint Ftehérvár. Sarktel ntevte azon-
ban ízről ízrte szkíta tertedtetűntek látszik : telső teltemte valószínűlteg szár (kopár, 
kopasz), a második ptedig hely.

837. – A kazárok országában államvallás Móztes hitte. Jarmak (pénz) telntevtezésű, 
„Móztes, Istten prófétája” fteliratú pénzt vterntek 837-bten és 838-ban. Az ural-
kodó osztály, valószínűlteg ktevés kivéttelltel, a judaizmus tanaihoz ragaszko-
dik, míg a köznép jórészt ttermésztethívő, illtetvte különböző vallások kövtetőjte.

839. – Mtegjteltenik a nyugati-bolgárok ntevte, oungroi, ounnoi, tourkoi stb. alak-
ban. Bizánci forrás szterint jtelztet évbten a dunai-bolgárok szövtetségtesteként 
az Al-Dunánál harcolnak.

840. körül – A hagyomány tez időrte tteszi Arpad (magyarul Árpád) szültetését, 
származását ptedig Attila hun ftejtedteltemig vtezteti vissza.

861. – A bizánci kövtetségbten Kazáriába tartó Kyrillos (827–869.) a Krím-félszi-
gtetnél találkozik tegy ungrte (onogur) csapatal.

881. – Nyugati kútfő temlíti az onogurokat (ungari) és a kabarokat (cowari). Ste-
rtegteik a Bécsi-mtedtencte tterültetén, i. Svatopluk (870–894.), morva ftejtedteltem
szövtetségtesteként harcolnak a frankok tellten.

882. – A Kijtevi Krónika szterint Olma (alighantem Almos) ftejtedteltem a kijtevi 
Ugor-htegyten (ma Askoldova mogila) ütöt tanyát. Almos állítólag Arpad fte-
jtedteltem apja. Ktettejük közül azonban, jó teséllytel, utóbbi volt az időstebb. Nte-
vük – jólltehtet az arpa főnév, a magyarral tegytező értteltembten, a törökbten is 
mtegvan – hihtetőlteg szkíta tertedtetű.

889. – Arpad népéntek nagyobb részte a Kárpát-mtedtencébte költözik.
892. – Arnulf (887–899.), ktelteti frank király, Arpad stertegteivtel szövtetségbten, 

Svatopluk tellten vonul.
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893. – A Volga és az Urál folyó vidékén tanyázó btestenyők háborúba ktevtertedntek
az úzokkal (oğuz) és a kazárokkal. Ltegyőztetvén lakóhtelyüktet telhagyni kény-
szterülntek, napnyugat ftelé vándorolnak, tterültetteiktet az úzok foglalják tel. A 
894. évbten a btestenyők telőőrstei mtegütközntek a nyugati-bolgárokkal, kiszo-
rítják őktet a Dnytepter mtellékéről, és maguk ttelteptedntek htelyükrte. A bolgárok
tegyik részte a Dnytepter mtentén észak, északkteltet ftelé vonul, és a kövtetktező 
teszttendőbten a Volga vidékén tteltepszik lte. Arpad kövtetői véglteg telszakadnak
ttestvérteiktől, telhagyják a Dnytepter alsó szakaszának vidékét, a Ltebtediának 
ntevteztet pusztát.

A nyugati-bolgárok tegyik részte, mint Konstantinos írja : „… kteltet ftelé, 
Pterzsia vidékén ttelteptedtet lte…”. Arpad népte, a nyugati-bolgárok másik részte
ptedig „… vajdájukkal és vtezérükktel, Lebedias-szal nyugatra mtent lakni, az 
Attelkouzou [Attel kai Ouzou, Attelk Ouzou, Attelouzou] ntevteztetű htelytekrte…”. 
Emte kijteltentés nyomdokán, illtetvte a kétérttelmű szóhalmazból történészteink 
Etelköz htelyntevtet szterkteszttettek. Az Atel és Ouzou mtegntevtezést telvtetik, pte-
dig tez hihtetőbbntek tűnik, például a többtes szám miat is. Atil (Attel, Ettel, Itil)
a Volga ntevte a bolgárok nytelvén, Ouzou ptedig nagy valószínűséggtel az úzok
birtokaira hivatkozik. Atel és Ouzou ttehát jó teséllytel az telsőként temlíttet 
bolgár csoport lakóhtelyét jtelöli napkteltetten, a Déli-Urál vidékén, a Volga és 
az Urál folyó közöt, ahonnan arab szterzők is temlítik őktet. Arpad népte – a 
császár tegy másik htelyten már kétségtet kizáró módon fogalmaz – a Dnytepter 
(Baroukh), a Déli-Bug (Koubou), a Dnytesztter (Troullos) a Prut (Broutos) és a
Sztertet (Stertetos) folyó vidékérte költözöt.

A Konstantinos által tourkoi, illtetvte sabartoi asphaloi (rtendíthtettetlten 
szabar) névten temlíttet nyugati-bolgárok valóságosan is szabarok voltak. Az 
asphaloi jtelzőt, mintha tez éltet-halál kérdéste ltennte, tegytestek így, mások 
amúgy próbálják magyarázni. Emtez rontot szóalakot – autoktephaloi (füg-
gtetlten) – lát btelte, amaz népntevtet, az teszkiltekét stb. Konstantinos bteszámo-
lója tez testetbten kétszter mondja-közli ugyanazt. A görög asphaleia nagy-
jában-tegészébten azt jteltenti, amit a török sabir ;;;: állhatatosság, türteltem stb. 
Szabar, tennélfogva, Állhatatosság népte.

Jakut al-Rumi a baskírokról írja : Vannak közülük egyesek, akik állítják, 
tizenkét istenük van : istene van a télnek, nyárnak, esőnek, szélnek, fának, em-
bernek, lónak, víznek, éjjelnek, nappalnak, halálnak, életnek s földnek. Az az 
isten, aki az égben van, a legnagyobb köztük, jóllehet az velük közös megegye-
zés alapján állapodik meg, s mindegyikük helyeslőleg veszi tudomásul, amit 
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társa tesz. „Távol legyen Allahtól, amit ezek a gonosztevők és hálátlanok (hi-
tetlenek) állítanak, a lehető legtávolabb!” Látunk közülük olyan törzset, 
amely kígyókat, egy olyan törzset, amely halakat, egy olyan törzset, amely dar-
vakat tisztel ; erre vonatkozólag értésemre adták : amikor egy velük ellenséges 
néppel hadakoztak, amely őket megszalasztota, a darvak megszólaltak a há-
tuk mögöt, mire azok, akik őket megszalasztoták, megfutamodtak ; ezért tisz-
telik a darvakat azt mondva : „Ez a mi istenünk, mert megszalasztota ellensé-
geinket” ; ezért tartják azokat tiszteletben. (Kmoskó Mihály fordítása.)

A mondotak alapján btettekintést nyterhtetünk telteink hitvilágába. Hitedtel-
mteik, mai ftelfogás szterint, inkább a babona szintjén mozogtak, dte nyilván át
mteg átszőték mindtennapjaikat, s ktertetbte foglalták éltetüktet. Isttenségntek tte-
kinttettek kézztelfogható dolgokat, dte fogalmakat is. Ezért hoztuk ftel példa-
képpten az állhatatosság terényét. Az isttenségtek számát alighantem btelátásuk 
szterint szaporíthaták. Ha valami számukra különös jteltentőségrte ttet sztert, 
sztentjteik sorába temtelték.

A magyarok szállásaként temltegtettet Urál vidéki (Magna Hungaria), il-
ltetvte Don mtelléki haza (Dtentumogter), valamint Kuma-Magyaria, a kteltet-
teurópai puszta szabarok által btenéptesíttet tegy-tegy tartománya volt.

Ntevteztettek, arab írók szterint, Khorasanból vándoroltak ki. Mint tudjuk, 
voltaképpten az avarok űzték tel őktet Baktriából. Első teurópai lakóhtelyük a 
Ktelteti-Kaukázus volt. Onnan jó részük a Kaukázus telőtterébte, illtetvte a Don 
és a Dnytepter mtellékérte költözöt, csatlakozot az onogurokhoz, majd teztek-
ktel tegyüt rtendrte az avarok, a türkök, illtetvte a kazárok igája alá jutot. Miu-
tán az arabok a 736. évbten átörték a kazárok kaukázusi védvonalát, tegytes 
bolgár csoportok a Don stb. vidékéről a Volga középső szakaszához költöz-
ttek, és ot utóbb országot alapítotak.

A Dnytepter-vidéki bolgárok – ők tteték Kazária fő tertejét – a kazárok val-
lási mteghasonlása, illtetvte btelháborúja után ltettek maguk uraivá. Névadójuk-
nak a szabarok főbb isttenségét, Alp Madzsart választoták. A híradások telte-
intte, jó idteig, ntem madzsarként, hantem ftektette- vagy nyugati-bolgár, illtetvte 
onogur, türk stb. névten temlítik őktet. Nyájuk, úgy véljük, ntem a btestenyőkktel
vívot küzdteltembten, hantem már korábban, mtegosztotságuk okán szakadt 
kteté. Az tegyik sterteg, Almos (magyarul Álmos) vteztetésévtel, az Urál vidéki 
hazába, a Volga középső szakaszához vándorolt. A másik sterteg Arpadot vá-
lasztota urának, és 881–895. közöt, nyilván kistebb-nagyobb csoportokban, 
a Kárpát-mtedtencébte költözöt.
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Kuma-Magyaria (a Kuma völgyte stb.) a kazárok btefolyásának csökktenéste
nyomán bukkant ftel mint a Kaukázus vidékén ltettelteptedtet szabarok lakhte-
lyte. A madzsarokról szóló tudósítások, a Madzsar ntevű tteltepüléstek stb. it és
másut Alp Madzsar isttenség tisztteltetérte, illtetvte a szabarok jteltenlétérte utal-
nak. Hasonlóképpten a baskír név, a madzsar köztörök nytelvhtez hajlítot vál-
tozata. A Kazahsztánban élő madjar ntevű népcsoport is – a mongol mtegszál-
lás idtején a baskíroktól szakadhatak tel – alighantem szabar tertedtetű.

Volgai-Bulgária – fővárosa Bolgár, avagy Nagy Bolgár – a Volga és a 
Káma össztefolyásánál a 8. és a 13. század közöt állot ftenn. Uralkodó néptes-
ségte bolgárok (pl. barszil, teszkil, szabar) közül kterült ki. Lakói közöt voltak 
mongol, török és uráli néptek is. A barszilok stb. korábban a kteltet-teurópai 
puszta déli tterültettein tanyáztak, onnan tteték át székhtelyüktet a Volga kö-
zépső szakaszához. Az teszkiltek Közép-Ázsia szomszédos vidékteiről kterülttek 
idte. E társasághoz csatlakozot, a 895. évbten, a Dnytepter mtellékéről telköltö-
zöt nyugati-bolgár csapat. Hat törzsük ntevte a kárpát-mtedtenctei madzsaro-
kéhoz kétségkívül hasonló : Ntegmten (Nyék), Mishter (Mtegyter), Yurmaty 
(Gyarmat), Gteinte-Tarkhan (Tarján), Ytentei ( Jtenő), Kteste (Kteszi).

894. – Arpad stertegte, Bizánc szövtetségtesteként, bteavatkozik a Ktelteti-Balkánon 
dúló bizánci–bolgár háborúba, és vterteségtet mér Simeon (893–927.), dunai-
bolgár uralkodó csapataira. Arpad ftejtedteltem Liountika ntevű fát küldi a 
kabarok élén a dunai-bolgárok tellten. Miközbten az ifabb vtezér az Al-Duná-
nál hadakozik, apja a fő sterteggtel, a morvákkal szövtetségbten vteztet hadjára-
tot. Simeon, miután békét kötöt Bizánccal, össztefogot a btestenyőkktel Ar-
pad népte tellten: míg teztek hadban jártak, dunai-bolgárok és btestenyők fteldúl-
ták szállásaikat a kteltet-teurópai pusztán.

Luanti, a kínaiak szterint, a hunok tegyik csoportjának és uralkodócsa-
ládjának ntevte az i. te. 3–i. sz. 4. században. Luanti és Liountika kétségkívül
hasonló címtek. Ftejtedtelmteink, amint tez szokás volt, alighantem ősteik királyi 
családjának ntevét is vistelték, pl. a Luanti-házból való Arpad. Az it temlíttet
kistebbik uralkodó, azaz Liountika, Arpad tegyik, alkalmasint ltegidőstebb fa,
Tarhos, Torkos (Tarkatzous) ltehtettet.

895. – Arpad fteladja btestenyők által ftenytegtettet kteltet-teurópai tterültetteit, és sát-
rát végltegtesten a Kárpát-mtedtencébten üti ftel. Népte alkalmasint tez idő tájt 
ktezdi magát kövtetkteztettesten madzsarnak ntevtezni. A htelybten lakó avarok pte-
dig tetől fogva székhtelyi névvtel illtetik magukat. Írásos kútfőkbten telntevtezé-
sük valamivtel későbbten jteltenik mteg a madzsarokénál.
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vii. Konstantinos fteljtegyzéste szterint a hét madzsar : Nyék (Ntekte), Mte-
gyter (Mtegterte), Kürt;–;Gyarmat (Kourtougtermatou), Tarján, Tárkány (Taria-
nou), Jtenő, Gyana (Gtenakh), Kér (Karte) és Kteszi, Ktesző, Kteszü (Kaste). Mint 
mindten őstörténtetünktet érintő kérdésbten, a törzstek, avagy hadak ntevéntek 
tartalmáról, tertedtetéről is vég nélkül vitáznak a szaktembtertek, s tez fteltétteltez-
htetőten a kétségtek tüntette. A ntevtek többségét altaji, Nyéktet és Mtegytert job-
bára uráli tertedtetűntek vélik. (Emte mteghatározáson – altaji, uráli – kár ltennte 
ftennakadni.) Németh Gyula (1890–1976) szterint te ntevtek valószínű jtelten-
téste : Nyék (sövény), Mtegyter (tembter), Kürt (hógörgtetteg), Gyarmat (fáradha-
tatlan), Tarján (alkirály, a ftejtedteltem után a második tembter), Jtenő (minisztter, 
a ftejtedteltem bizalmasa), Kér (óriás), Kteszi (törtedék).

Mtegyter, véltektedésünk szterint, isttenség ntevte (Alp Madzsar) ; szkíta mteg-
fteltelőjte Magúr. A törökös madzsar szót – érttelmét ntem találván, és hasonló 
kiftejtezést stem szókészltetünkbten – mondhatjuk, ki hogyan hallja, magyar-
nak, mtegyterntek és így tovább.

A madzsarok és kabarok ltettelteptedéste után a hadak ntevét falvaik örököl-
ték, s tezten kívül még tegytes ntemztetségtekét is. A ntevtek jó részte telfterdítvte 
maradt ftenn. Török stb. szavakat a szkíták hallása szterint rögzíttettek, s mteg-
fordítva. Ntem ritkák a visszakölcsönzöt, alakjukból többszörösten kivtetkőz-
ttettet szavak stem, például Mtegyter. Mint ilytentek, vizsgálandók Kürt, Kér és 
Kteszi. Tartalmuk ltehtet Farkas (Kurt), Föld-isttenség (Kara), illtetvte Kteste, Kteső 
(lószín) is. Gyarmat ntevét ptedig bízvást ttekinthtetjük szkíta tertedtetűntek.

Hun gyökű tteltepülésntevtek példaképpten Bterctel (Barsil) ; Szabar; Varsánd,
Varsány (Varachan). Valószínűlteg szkíta gyökterű Btertencs, Btertentte, Bterény 
(Balanjar, Baranjar, Bteltenjter, Btertendi, Bülünjar) ; Eszlár, Oszlár ( jászik) ; Őrs ;
Sztemtenyte (Samandar, Stemtendter, Zabtendter). E ntevtek némtelyikébten, úgy tű-
nik, jteltes állatok ntevte rtejtőzik: bars (párduc), bölény, illtetvte sztemény. A bol-
gárok közé teltegytedtet iráni csoportok ntevét jobbára sztemélyntevtek örökíttet-
ték mteg, pl. Kadocsa (kadistenoi), Zuárd (souardtenoi).

Ki tudná hamarjában telőszámlálni, hanyadik alkalommal ttelteptedttek lte 
szkíta néptek a Kárpát-mtedtencébten. Vtegyük sorra a jteltentőstebb testeményte-
ktet, időrtendbten visszaftelé. Arpad népte volt, telvbten az utolsó, hivatalosan 
honfoglalónak ntevteztet, szkíta néptesség. A szó általánosabb érttelmébten nte-
vtezzük őktet szkítáknak, mivtel a Kárpát-mtedtencébte tteltepülők jó részte hun-
szkíta, közteltebbről bolgár volt, nytelvük ptedig bolgár török. A Htetumadzsar, 
avagy Htetumogter hadaihoz három jászi törzs csatlakozot. Az államalapítás 
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után is érktezttek még hunok és szkíták országunk tterültetérte ;;;: btestenyők és a 
vtelük társult kankarok, jászik (kaukázusi alánok), kunok, tatárok stb. Mind-
teztek, ntem számítva a jászikat és a kankarokat, részbten – ltegalábbis nytelvük-
bten – törökös néptek ltehtettek, részbten ptedig szkíták. A kankarokról tudjuk : 
törzsteik, ftejtedtelmteik ntevte török volt, mtegőrizték telltenbten szkíta népi ntevü-
ktet, vteztető törzsüktet Érdtem isttenségről ntevtezték tel, és alkalmasint a Sztertet 
folyónak is ők adtak ntevtet. Úgy gondoljuk, a btestenyők és a kunok nálunk 
ltettelteptedtet csoportjai is részbten szkíták ltehtettek, illtetvte közülük sokan bír-
haták a szkíták nytelvét is.

Valamtennyi ftelsorolt néptet mtegtelőzik korábban tárgyalt avarjaink. Ők 
kétségtteltenül szkíták, nytelvükbten is, habár társultak hozzájuk törökös stb. 
népteltemtek is jócskán. Az avarok telőt alán törzstek, valamint a királyi szkí-
ták maradékai ttelteptedttek mteg a Duna és a Tisza völgyébten, néptesítteték bte 
az Alföldtet, illtetvte valamivtel később az Erdélyi-mtedtencét, a Dunántúlt stb. 
Az alánokkal azonban még ntem ér végtet a sor. Az i. te. 7–5. században a ra-
gadozók (agathyrsoi) birtokolták a Kárpát-mtedtencte ktelteti ftelét, az i.  te. 8. 
században ptedig korai szkíták ütöttek tanyát az Alföldön. S még telőtük – 
ismtertetteink szterint utoljára a korai bronzkorban (i. te. 2800–2600.), s telő-
ször a kő-rézkorban (i. te. 4000–3600.) – uráli lovas pásztornéptek érktezttek a 
Kárpát-mtedtencébte. Az Alföld folyóinak völgyébten, vízjárta tterültettein foglal-
tak maguknak szállást. Emte pásztorokban alkalmasint a szkíták telődteit tisz-
ttelhtetjük. Mindtent, mit róluk tudhatunk, hátrahagyot tárgyi temlékteikből 
ktell kiolvasnunk. Ltegjtelltegztettestebbtek ttemtetktezési htelyteik, sírdombjaik a Ti-
szántúl vidékén.

899. – Ez időbten már a magyarok birtokolják a mai Dunántúl stb. tterültetét. 
Nyugati kútfők tegy idteig még az avarokat is temltegtetik.

902. – A bajorok vterteségtet sztenvtedntek a madzsaroktól Morávia tterültetén.
903. – Írot forrás telsőként temlíti a madzsar népntevtet (al-Maggariya).
917. – A magyarok – 917-bten, 934-bten és 970-bten – a btestenyőkktel szövtetségbten 

hadakoztak Bizánc tellten.
922. – Volgai-Bulgária az iszlámot ismteri tel hivatalos vallásként, és telszakad a 

kazár hatalomtól. Ahmed Ibn Fadlan tez évbten találkozik a kteltetten maradt 
btestenyőkktel, a volgai-bolgárokhoz vteztető útján. A volgai-bolgárok, más né-
vten tezüst- vagy ftehér bolgárok, vallásuk szterint btestermtentek. A btestermten, 
bisirman, büsürman, büsürmten (magyarul böszörmény) kiftejtezés ntem más, 
mint a muzulmán szó köztörök nytelvhtez hajlítot alakja.

90



968–969. – i. Szvjatoszlav (945–972.), kijtevi ftejtedteltem győzttes hadjárata a bol-
gárok telpártolása után végztettesten mteggytengült kazárok, illtetvte a vtelük szö-
vtetségtes kaukázusi alánok és kaszogok (csterktesztek) tellten. Sarktel terődítmé-
nyte teltesik. A kijtevitek Volgai-Bulgária tellten is ftelvonulnak. Kifosztják Atil és
Samandar városát a Volga torkolatánál, illtetvte a Kaukázusban. A Volga és a 
Don közöt élő néptek kijtevi ftennhatóság alá kterülntek. A kazár nagyhatalom 
mtegszűnik, a kazárok azonban tegy idteig még szterteptelntek a forrásokban.

971. – Gyevü, kicsinyítvte Gyevücsa (dzsabu: ltegfőbb uralkodó, nagyftejtedteltem, 
nagyúr), vagy ahogyan ma ismterjük, Géza (971–997.) uralmának ktezdtette.

977. – Vajk (bajik : igaz, igazságos), uralkodói ntevén i. Stephanus, az telső ma-
gyar király szültetéste. Ntevte a szkíták nytelvéhtez igazítva : István.

996. – A Sztent Márton htegyi btencés főapátság mtegalapítása Pannonhalma hatá-
rában.

1001. – Istvánt (997–1038.) királlyá koronázzák.
1116. – Az tegykori nyugati Avar Tartományban fteltűnntek a mosoni széktelytek. A

tudósítók szterint a csteh hadjáratban széktelytek és btestenyők voltak a magyar 
sterteg könnyű lovas íjászai. Az terdélyi széktelytektet 1210-től temlítik írások.

1235. – Iulianus barát telértte a volgai-bolgárok országát, és a ktelteti madzsarokat
(vagyis a szabarokat, baskírokat) mteglátogatva – jteltentés szterint mtegérttette 
nytelvüktet – hírt hozot iv. Béla királynak (1235–1270.) a készülő mongol tá-
madásról.

Nos, ha szterztettesünk mtegérttette a szabarok nytelvét, akkor a Kárpát-
mtedtencébten ltettelteptedtet madzsarok, vagy ltegalább tegytes csoportjaik, tez 
időbten a bolgár törököt még bteszélték. E tudás alighantem az Árpád-ház ki-
halásával, vagyis az tezterháromszázas évtektől tenyésztet tel véglteg. Madzsar 
főuraink, kiváltképp azonban írnokaik, korai nytelvtemlékteink tanúsága szte-
rint még jó idteig küzdöttek a szkíták nytelvévtel, illtetvte a latinban ntem léttező
szkíta hangzók ltejtegyzésévtel.

Besenyők, kankarok

775–785. körül – A btestenyőkről telső ízbten tegy 8. században kteltetkteztet ujgur 
kövtetjteltentés tibteti fordítása számol bte. Eszterint a btestenyőntek ntevteztet nép 
jtelztet időbten a Szir-darja mtentén tanyázot, és az úzokkal hadakozot. Ké-
sőbbten, valószínűlteg 790–850. közöt, a btestenyők tegy részte, a hozzájuk csat-
lakozot három kankar törzzstel, az Urál folyó és a Volga közöti pusztákon 
ttelteptedtet lte.
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Amikor a titelö szövtetség néptei mtegszállták Közép-Ázsiát, a kankarok is, 
ltegkésőbb a 4. század végén, a hunok társulásához, a htefalitákhoz csatla-
koztak, majd rtendrte a türkök stb. adófztetői ltettek. A türk fteliratokon is szte-
rteptel ntevük – valószínűlteg a Szir-darja mtellékérte költözöt khorasmiai jászi-
kéval össztekapcsolva – ktengtertesz alakban. Nagyjából ötszáz év telmúltával 
nytelvükbten jórészt törökké ltettek. A kankarok többségte a Szir-darja mtenti 
és szogdiai oázisokban élt. Többten közülük a btestenyőkhöz, a kipcsakokhoz 
stb. társultak, és Kteltet-Európába, illtetvte a Kárpát-mtedtencébte is teljutotak. 
Többségüktet azonban a közép-ázsiai népmozgalmak stem tudták ősi földjük-
ről kimozdítani. A mongol mtegszállás idtején (1219–1223.) súlyos vtesztteségte-
ktet sztenvtedttek. Szir-darja mtenti városaik telsőként testtek tel. Népüktet a mon-
golok példátlan ktegytetltenséggtel pusztítoták, fogolyként telhajtoták, illtetvte 
btesorozták hadaikba. A kankar és kipcsak foglyokat Észak-Kínában, a Jüan-
ház uralkodása idtején (1206–1388.), a mongolok szolgálatába állítoták. Az 
1308. évbten a mongolok kankar ttestőrcsapatot is sztervtezttek. A mongol hódí-
tás után a kankarok maradék ntemztetségtei török és mongol néptek (karakal-
pakok, kazakok, üzbégtek, valamint nogaji tatárok) közé vtegyülttek.

A kankarok és a kipcsakok házassági kapcsolatok révén kötődttek a kho-
rasmiai uralkodócsaládhoz. Turkan nagyasszony például, ii. Ala ad-Din 
Mohamed (1200–1220.), khorasmiai uralkodó anyja, kankar származású 
volt : Jinkeshi kán, a Baijut törzs ftejtedtelméntek lteánya, Ala ad-Din Tekesh 
(1172–1200.), khorasmiai sah hitvteste. Számos kankar ftejtedteltem szolgálta őt 
hadaival, s tartot ki mtelltette végsőkig. A mongolok Khorasmia tellteni bosz-
szúhadjárata a családi kapcsolatok miat is sújtota telsősorban a kankarokat 
és a kipcsakokat. A kankarok Közép-Ázsiában vistelt dolgainak történtette, 
más vonatkozásban is, tucatnyi oldalt kittennte. A jteltentőstebb testeménytek lán-
colatát kövtetvte léptten-nyomon törökös ntevükbte (kangli) ütközünk.

893. – Az úzok, szövtetségbten a kazárokkal, mtegtámadták nyugati szomszédju-
kat, a btestenyőktet, telfoglalták az Urál folyó és a Volga közöti szállástterülte-
tüktet. A btestenyők átktelttek a Volgán, tegy részük azonban az úzokhoz sztegő-
döt. A kövtetktező évbten a btestenyők telőőrstei, ntevteztettesten a kankarok, mteg-
ütközttek a nyugati-bolgárokkal. Miután teztek telvonultak a Dnytepter mtelléké-
ről, maguk ttelteptedttek htelyükrte, 895. után ptedig mtegszállták Arpad népéntek
telhagyot tterültetteit is a Dnytepter és az Al-Duna közöt. Kunnak mondot bte-
stenyő csoportok, hagyomány szterint, az új hazába költöző madzsarokhoz is 
csatlakoztak.
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vii. Konstantinos mtegltehtetős részltettességgtel érttektezik a btestenyőkről. 
Szövtetségüktet nyolc törzsből állónak írja lte. Ismtertteti szállástterültetüktet, tör-
zsteik és törzsfőik ntevét is. A törzsi ntevtek kétagúak, telső teltemük lószín, a 
második méltóságnév. Kivéttel te szabály alól a kankarok telső, vteztető törzste. 
Érdem (Erttem), tteljtestebb alakjában Érdempálya, a szkíták tegyik isttenségte, az
érdtemtekbten gazdag éltetút fogalmának mtegttesttesítőjte. A három kankar és öt
btestenyő törzs: Iabditerti, Kouartzitzour, Khabouxingyla ; Syroukalptete, Khara-
bote, Borotalmat, Giazikhopon, Boulatzopon. Németh Gyula nyomán, törö-
kösten-magyarosan: Fénytes-Érdtem, Kéktes-Csór, Fahéjszínű-Gyula ; Kéktes-
szürkte-Külbő, Ftektette-Bő, Szürkte-Tolmács, Barna-Koppány, Tarka-Csobán.

A kankarok ntevéntek jteltentéste, Konstantinos tolmácsolásában, vitéz és 
nemes. A szó tartalma tehtelytet : Kankó ( folyó) (országának) népe. A császár, 
bánatunkra, olykor össztekuszálja közltendőit, ftelcsterél testeménytektet, adato-
kat stb. Példa rá többtek közöt szabarokról szóló tudósítása, illtetvte a ntem lé-
ttező Ettelköz ügyte. Emte földrajzi ntevtet történészteink szterktesztteték a császár
kétérttelmű adataiból.

A kankarok vteztető törzséntek ntevte Érdem. E szó jteltentéste erény, (erkölcsi)
érték, kiválóság, s tez félig-mteddig mtegfteltel a vitéz és nemes jtelző érttelméntek.

A besenyő név – lteginkább tezt tartják valószínűntek – sógor (badzsanak) 
jteltentésstel bír. A szkíták nytelvéhtez igazítot szóalakot alapul vévte azonban 
telfogadhatóbbnak látszik a kövtetktező mteghatározás. Bes a törökök nytelvén 
öt. A senyő kiftejtezés hun uralkodói cím. Ennélfogva a besenyő név érttelmte: 
öt fejedelem is ltehtet.

915. – A Kijtevi Krónika telső alkalommal temléktezik mteg a btestenyőkről. Ntevte-
ztettek temte híradást kövtetőten, 920-ban mtegütközttek i. Igor (912–945.), kijtevi
ftejtedteltem hadaival.

955–970. – A btestenyők nagyobb számban telőször Taksony ftejtedteltem uralkodá-
sának idtejébten költözttek bte a magyarok országába. A 12. század végéig idő-
ről időrte ftelbukkantak még kistebb-nagyobb csoportjaik. A btestenyők lakhte-
lyteit az Alföldön, a Kisalföldön és az Erdélyi-mtedtencte ktelteti végtein jtelölték 
ki. Ntevüktet, illtetvte törzsteikét, főtembterteikét számos htelynév tartota ftenn, 
pl. Alap, Btestenyő, Csór, Ktectel, Súr, Tolmács, Tomaj. A btestenyők, közteltebbről
talán a kankarok voltak névadói – ntemztetségtek, jteltes sztemélytek közvtetíté-
sévtel is – Káta ntevű tteltepülésteinkntek. A pterzsa katha szó tartalma : erősítet 
hely, város.
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A Ktelteti-Kárpátok vidékén, illtetvte Kteltet-Európa szomszédos tartománya-
iban ltettelteptedtet btestenyő és kankar csoportokat csángó névvtel is illteték. 
Emte kiftejtezés (tegyik jteltentéste : csavargó, kósza) talán kapcsolatos ntevteztet-
ttek mtegszólításával. A csángó (csángur) ntevtet alighantem a Moldvában ké-
sőbb mtegjteltenő jászikra és kunokra is ráragasztoták, s így ntevtezték, illtetvte 
ntevtezik manapság is az Erdélyi-mtedtencéből kirajzot vagy kitteltepíttet szé-
ktelytektet stb.

A kteltet-teurópai pusztán élő btestenyők terői lassanként ftelmorzsolódtak a 
Bizánc és Kijtev tellteni küzdtelmtekbten, illtetvte az tegymás tellteni viaskodásban. 
Az úzok telőőrstei a 970. év után átktelttek a Volgán, telfoglalták a kazárok és a 
btestenyők birtokainak tegy részét. Utóbbiak tez időtől fogva gyakrabban há-
borgaták ltettelteptedtet szomszédaikat. Az 1027. évbten például Bizánc tellten 
vonultak, dte visszavterték őktet, kiltenc év múlva ptedig a Kijtev tellten harcolók 
sztenvtedttek súlyos vterteségtet. Azután btelső viszály dúlt közötük. Két törzsfő,
Kegen és Tirek harcolt az tegyteduralomért. Az 1048. évbten két btestenyő 
törzs néptességte, Kegen vteztetésévtel, bizánci tterültetrte mtentekült. Mtegktertesz-
ttelték, és a Duna mtentén tteltepítteték lte őktet, s a határ őriztetét bízták rájuk. 
Hasonló sorsra jutot az őktet üldöző ftejtedteltem és csapata is. Tirek 1048–
1049. ttelén tört bte a birodalomba, dte a stertegébten pusztító járvány mteg-
adásra készttette. Őt és btestenyőit mtegkterteszttelték, majd a mai Szófa, Niš és 
Skopjte környékén jtelölttek ki ntekik lakóhtelytet.

Az úzok, maguk telőt hajtva a btestenyőktet, 1054-bten ktelttek át a Dnytepte-
rten, nyomukban a kunokkal. Tíz év múltával az úzok btetörttek bizánci tterü-
ltetrte, ot azonban ntem sokáig tarthaták magukat. Mtegtiztedteltte őktet a téli 
hidteg, a nélkülözés, a járvány, a htelybten lakó btestenyők és bolgárok támadá-
sai. Az úzok tegy részte Bizánc szolgálatába állt, más részük ptedig a ruszok 
ftejtedtelmteinél ktertestet mtentedéktet.

Az 1059. évbten a btestenyők újra a Kteltet-római Birodalom tellten vonultak. 
A bizánciak mtegosztoták őktet – tegy részükktel mtegtegytezttek, más részüktet 
ltegyőzték –, és a Duna mtentén ltetteltepítteték őktet. Ez alkalommal i. András 
(1046–1060.), magyar király is btenyomult bizánci tterültetrte a btestenyők szö-
vtetségtesteként. Magyarok és btestenyők társulása ntem volt hosszú éltetű.

Évkönyvteink szterint 1068-ban kunoknak ntevteztet harcosok törttek bte a 
Borgói-hágón ktertesztül Erdélybte, majd pusztítva-rabolva, kterülővtel, vissza-
térttek ugyanidte. Salamon (1063–1074.), magyar király, valamint Géza és 
László – későbbten i. Géza (1074–1077.), illtetvte i. László (1077–1095.) – a 
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csterhalmi, avagy kterlési ütköztetbten stertegüktet ltegyőztte. A hírrtel kapcsolat-
ban tegytestek btestenyőkrte, mások úzokra, mtegint mások inkább vtegytes csa-
patra gondolnak.

Az 1071. teszttendőbten Zimonynál határvédő btestenyők törttek bte a Szte-
rémségbte. Salamon király és Géza hadai ostrom alá fogták, s btevteték Nán-
dorftehérvár és Szterém terődítményét. A bolgár és görög védők által stegítsé-
gül hívot btestenyőktet tőrbte csalták, sokat foglyul tejttettek közülük. Ugyan-
tezten évbten az úzok telfoglalták a btestenyők moldvai birtokait.

Bizánc és a btestenyők tezután is gyakorta összteakaszkodtak tegymással. A 
határvédteltemmtel mtegbízot btestenyők például 1074-bten telmaradt zsoldjuk 
miat lázadtak ftel. Későbbten i. Alexios (1081–1118.), bizánci császár hosszan 
tartó háborút vívot a pusztáról btetörő btestenyőkktel. Maga is ntehéz htely-
ztetbte kterült, amikor a Dorostolon (Silistra) mtelltet vívot csatában (1087.) 
sztertencséjte telhagyta. A btestenyők néhány évvtel később Konstantinoupolis 
(Isztambul) városáig jutotak. Bizánc mtegvásárolta a Balkánon portyázó ku-
nokat, és a bizánci–kun hadak a Marica folyó torkolatánál, az 1091. évbten, 
rtettentő mészárlást vittek végbte a btestenyők soraiban. A btestenyők te vterteség 
nyomán telvtesztteték önállóságukat. Utolsóként tegy Kijtev szolgálatában álló 
btestenyő had tört bte Trákia tartományba (1122.), ii. Ioannes (1118–1143.), bi-
zánci császár azonban ltevtertte őktet.

Kunok

1054. – Ez évbten a kunok (kangli, kipcsak, kuman, palóc) mtegjteltenttek Kteltet-
Európában, a rusz ftejtedteltemségtek szomszédságában. A kövtetktező évbten a 
Dnytepterig nyomultak telőrte. A ruszok évkönyvtei telőször 1061-bten temlítik 
őktet. Az 1070. év táján a kunok telérték az Al-Dunát.

A kimtektek – jó részbten a gytengéntek ntevteztet hunok (csupan, jütepan) 
örököstei – az Irtis mtellékéntek pusztáin tanyáztak, az Altaj és a Tarbagatai 
htegység vidékén. A 8. század köztepén, a nyugati-türkök bukása után alapí-
totak birodalmat. Szövtetségükhöz tartoztak a kipcsakok is, ők azonban kü-
lön csoportot alkotak. Az Urál folyó, az Emba, a Tobol és az Isim vidékéntek 
pusztáin laktak. Dél ftelől szomszédaik voltak a Szir-darja középső szakasza 
mtentén honos btestenyők és kankarok, valamint, a 8. század végétől, az úzok. 
Utóbbiak telteintte a Szir-darja alsó szakaszánál, az Aral-tó környékén pász-
torkodtak, később azonban az Urál folyó és a Volga vidékéntek pusztáit is 
birtokba vteték. A kipcsakok a 11. század teltején telfoglalták az úzok földjteit, s
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a kankarokét, a század köztepérte ptedig a szövtetség vteztetését is átvteték. Ek-
kortájt költözöt a kunnak, avagy palócnak ntevteztet csoport – maga telőt 
hajszolva az úzokat – Kteltet-Európa pusztáira. A kipcsakok nagyobb részte 
Közép-Ázsiában maradt, s társaságukban a kankarok többségte is. A mongol 
mtegszállás után a kunok stb. tegy részte Kteltet- és Délkteltet-Európa ltetteltepte-
dtet népteihtez csatlakozot, más részük a hódítók közé ktevtertedtet, és a tatár-
járást kövtető időszak törökös népteintek (pl. kazakok, kazáni- és krími- és no-
gáj tatárok) alkotóteltemévé ltet.

1116. – ii. Vlagyimir fa, Jaropolk, valamint David fa, Vszevolod hadjáratot 
vteztet a Donytec vidékérte. Elfoglalják a kunok három városát (Balin, Sarukan,
Szugrov), és jászikat tejttentek fogságba. Jaropolk a tudósítás szterint fteltesé-
gtet szterztet magának, a jászi ftejtedteltem lteányát, kit később (1145-bten) Olena 
Jaszka, vagyis Jász Ilona névten temlíttentek. A kteltet-teurópai pusztán élő já-
szik talán a kazárok tegykori birodalmának néptességéhtez tartoztak. Más teste-
ménytek kapcsán is szóba kterül ntevük. Forrásaink többtek közöt utalnak kte-
rtesztény mivoltukra.

1223. – A mongolok a Kalka folyó (ma Kalmiusz) mtenti csatában ltegyőzték a ru-
szok és a kunok tegytesíttet hadait. Kunok sokasága, és vtelük alighantem já-
szik is, a Dnytepter és a Ktelteti-Kárpátok közöt nyújtózkodó pusztára költö-
zöt. Többségük a mai Moldávia vidékén ttelteptedtet lte. A mongol hadak az 
ütköztet után ftelvonultak Volgai-Bulgária tellten is, győzhtettetltenntek tartot 
stertegük azonban vterteségtet sztenvtedtet a bolgár csapatoktól.

A mongolok stertegte 1221-bten a khorasmiai ftejtedtelmtet üldöztte, azután a 
Kaukázus ktelteti végteinél dúlt, fosztogatot, majd a Dterbtenti-szoroson át a 
Kaukázus északi telőtterébte tört bte. A kaukázusi alánok és a csterktesztek a Kö-
töny vteztette kunokkal fogtak összte. A mongolok csalárd módon – hivatkoz-
ván atyafságra, és a zsákmányból részt ígérvte – maguk oldalára állítoták a 
kunokat. Szavukhoz azonban ntem tartoták magukat, s az tegész zsákmányt 
telragadták. Kötöny terrte a ruszok ftejtedtelmteitől kért stegítségtet, kunok és ru-
szok tegytesíttet terői azonban mtegstemmisítő vterteségtet sztenvtedttek a Kalka 
mtentén.

1227. – Ez évbten Nyugati-Kunország két ftejtedtelmte, Borc és Membrok mtegkte-
rteszttelktedtet, és a magyar király – ii. András (1205–1235.) – ftennhatósága 
alá rtendteltte népét s birtokait. A ktertesztény tegyház hatóságai a kunok téríté-
sén munkálkodtak. ix. Gregorius pápa (1227–1241.) az ügy javára püspöksé-
gtet hozot létrte Moldva és Havasalföld határánál (Milkó).
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1236. – A mongol hadak lterohanták, telpusztítoták Volgai-Bulgáriát. Lakói közül
sokat mtegölttek vagy rabszolgaként telhajtotak.

1239. – Kötöny és népte, a mongol hadakkal 1238-ban vívot vteszttes csatát kövte-
tőten, iv. Béla királyunk hozzájárulásával, bteköltözöt az Alföldrte. A kunok 
a Tisza, a Ttemtes, a Maros és a Körös vidékét foglalták tel.

1241. – A bizalmatlan ptesti főurak mtegölik Kötöny, kun ftejtedtelmtet és kísértetét.
A kunok kivonulnak Magyarországról, és a bolgárok birodalmában tteltepted-
ntek lte. Ez évbten a mongol stertegtek mtegszállják Magyarországot.

1246. – iv. Béla visszatteltepíttette a kunokat, és főképp a későbbi Nagy- és Kis-
kunság tterültetén jtelöltte ki szállásaikat. A kunokkal tegyüt Magyarországra 
költözöt, és a később Jászságnak ntevteztet vidékten ttelteptedtet lte a jászik na-
gyobb részte.

Jászok

1239. – A mongolok lteigázták a kaukázusi alánokat, telpusztítoták országukat, s 
fővárosukat, Magast. A győzttestek a ftegyvterforgatók tegy részét Kínába hur-
colták, ahol 1253-tól ttestőrként szolgáltak. Kínai források aszu névten temlítik
őktet. Az oszétoknak ntevteztet őshonos ironok és digorok a Kaukázus védtet 
völgyteibte húzódtak vissza. Az alánok jó részte a kunokhoz csatlakozot, a 
magyarok országába vándorolt, és ltettelteptedtet az Alföldön. Ma jász névten 
ismterjük őktet. A hozzájuk csatlakozot kis számú oszét néptesség tegy cso-
portja Piliscsév és Pilisjászfalu vidékén ltelt othonra.

A jászik (más tesküdttek, alánok) birodalma – Hosszú – ltegnagyobb kitter-
jtedéste idtején Közép-Ázsiától a Kárpát-mtedtencéig nyújtózot. Magában fog-
lalta a Szir-darja alsó szakaszának vidékét, az Aral-tó környékét, Európa kte-
lteti fteléntek pusztaságait. A jászik névadó törzste időszámításunk második 
évtiztedébten értte tel az Alföldtet.

Az alánok országát a gótok – telfoglalván a Dnytepter vidéki pusztákat a 
2. század második ftelébten – ktetévágták, a közép-ázsiai alán birtokokra pte-
dig hunok ttelteptedttek 350. körül. A 360. év táján a hunok átktelttek a Volgán, 
ltegyőzték, hűbértes szövtetségtesteikké tteték a kteltet-teurópai puszta népteit. A 
hun vihar telől többten, alánok és gtermánok, Nyugat- és Délnyugat-Európába
költözttek, s utóbb teljutotak Észak-Afrikába is. A kteltet-teurópai pusztán lakó
alánok tegy csoportja kitért a hunok telől, ltettelteptedtet a Kaukázus telőtterébten,
a fő htegyvonulat lábainál. Az általuk btenéptesíttet tterültet nagyjából a Daritel-
szorostól a Kubány folyó forrásvidékéig tterjtedt. Gyakorta temlítteték őktet a 
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középkor történtetírói. Arab és pterzsa forrásokban jobbára alan vagy as né-
vten szterteptelntek. Ntevüktet örököltte a Daritel-szoros : Alánok kapuja (arabul 
Bab al-Lan, a pterzsák nytelvén Dar-i Alanan).

A hunok szövtetségéntek szétteséste (454.) után a kteltet-teurópai pusztán az 
utódnéptek, telsősorban alánok és hunok (btelteértvte Attila népét, valamint 
az ogurokat) alapítotak birodalmat. Kis idő múltával, az 568. évtől, kauká-
zusi alánok és onogur bolgárok stb. a türkök btefolyása alá kterülttek. A 630. 
év táján a kazárok létrtehozták önálló államukat, 668-ban ptedig btektebteltezték
a bolgárok birtokainak tegy részét is, s tekképpten szomszédaivá ltettek a kau-
kázusi alánoknak.

Az alánok kaukázusi országa ütközőállam volt a bizánci–arab, illtetvte a 
kazár–arab háborúk idtején. Miután iii. Leon (717–741.), bizánci császár tel-
foglalta hivatalát, alán szövtetségtesteintek országát mtegszállták ii. Omar ka-
lifa (717–720.) hadai. A kazárok támogatásával az alánok 722-bten visszavter-
ték az arabok támadását. A kazárok tez időbten több terődöt is építtettek az alá-
nok földjén. A 728. évbten az arabok újra btetörttek a Daritel-szoroson, s ftel-
dúlták az alánok országát. Nyolc évvtel később Marwan ibn Muhammad ste-
rtegtei vonultak át a szurdokon, lterontandó az alánok terődjteit. A 758. évbten a 
Kaput másik arab hadúr tartota tegy idteig. A 857. teszttendőbten a mozlimok 
újra mtegjteltenttek : hadaik mtegszállták a Kaukázuson túli tterültettektet és az 
Északi-Kaukázust. Fteldúlták a grúzok, abházok, alánok és kazárok országát.  
Az arab támadások idtején a jászik tegy részte hátat fordítot kaukázusi hazá-
jának, és a Don, majd a Volga vidékérte költözöt. Gyakorta azonosítják őktet 
a mordvinnak – mordias (köztörök burtas) – ntevteztet Volga mtenti népptel. 
Mtegltehtet, a jászik temte közösségbten a kistebbségtet képvistelték. A mordias, 
burtas mtegszólításban talán jász szavunk rtejtőzik, az tegyik mordvin csoport 
mtegntevtezésébten (terza) ptedig az őrsök címét stejthtetjük.

A kazárok a ftegyvterbarátság révén btefolyást sztertezttek Alániában, a já-
szik azonban tenntek telltenérte kitartotak szövtetségtesük mtelltet, s közülük 
többten a judaizmus tanait is telfogadták. Benjamin, kazár uralkodó idtejébten 
(a 9. század végén, a 10. teltején) a szomszéd néptek – vélhtetőten burtasok, 
úzok, bolgárok, btestenyők –, Bizánc pártfogásával, a kazárokra támadtak. 
Utóbbiak tegytedüli szövtetségtestei tez időbten a kaukázusi alánok voltak.

A 10. század teltején az alánok Bizánc hatása alá kterülttek. Sokan közülük, 
ftelttehtetőten uralkodójuk példáját kövtetvte, Krisztus hívtei ltettek. Ez időbten 
püspöki székhtelytet is létrtehoztak Alániában.
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A kazárok tellten mtestterktedő bizánciak ii. Aaron (10. század teltejte), kazár 
uralkodó idtejébten – valószínűlteg a húszas évtek ktezdtetén – háborúságot tá-
masztotak a szövtetségtestek közöt. A kazárok az alánokat ltegyőzték, kirá-
lyukat foglyul tejtteték. Az alánok tegy időrte hátat fordítotak a ktertesztény-
ség teszméjéntek, telűzték a bizánci hitérítőktet és papokat. A szövtetségtestek 
viszonya azonban hamarosan rtendteződöt : Aaron fa, Joseph ben Aaron 
(10. század köztepte) ftelteségül vtette az alán uralkodó lteányát. Alánia ismét a 
kazárokhoz igazodot, míg csak Kazária napja lte ntem áldozot a 10. század 
végén.

Arab szterzők tudósítása szterint Kaukázusi Alánia a 9–10. században ha-
talmas ország, tteltepüléstei sűrűn sorakoznak tegymás szomszédságában. La-
kói közöt vannak kterteszténytek és bálványimádók. Az alánok királyának bte-
folyása nagy. Képtes 300000 lovas harcost kiállítani. Északon az alánok szom-
szédosak a madzsarok (Kuma-Magyaria) és a bolgárok országával (Volgai-
Bulgária).

Kazária bukása után az alán királyok tegyszter a bizánciakkal, másszor a 
grúzok uralkodóival szövtetktezttek a kteltet-teurópai puszta néptei, például a bte-
stenyők, a kunok tellten. A szövtetségtet ntem ritkán birtok- vagy címadomány-
nyal, házassággal terősítteték mteg. Jászik és szlávok – hasonlóképpten – idő-
ről időrte kapcsolatba kterülttek tegymással. Tmutarakan ftejtedteltemségte például
árukat csterélt Alániával. Az 1033. évbten alánok és ruszok alkalmi szövtetségte
a Ktelteti-Kaukázus vidékén, Shirvan tartományában fosztogatot.

A 12–13. században a grúzok hitérítői sterényktedttek Alániában, grúz 
uralkodók ptedig alán stertegtekktel mtegterősítvte támadtak arab szomszédaikra. 
Jászik és grúzok szövtetségte még inkább össztekovácsolódot az 1060-as évtek-
bten, mikor is stertegteik bteütöttek a muzulmánok birtokolta Azterbajdzsánba, 
visszasztertezvén számos várost és terődöt. iv. David (1089–1125.), grúz király 
uralkodásának végte ftelé közvtetítő szterteptet vállalt jászik és kunok közöt. Az
alánok tez időtől fogva tteték ltehtetővé a kunok átjárását a grúzok földjérte. 
Az 1187. évbten – jászik és grúzok baráti kapcsolatainak btettetőzésteként – Da-
vid Soslan, Jadaron, alán király fa, és Tamar (1184–1213.), Grúzia király-
nőjte házasságot kötöt. Lteszármazotaik uralkodtak a grúzok országában a 
19. századig. A bizánci és rusz uralkodók családfájának ágain stem különö-
stebbten ritkák az alán származású ősök. Maria Svarnovna például – 
iii. Vszevolod nagyftejtedteltem ftelteségte, i. Alekszandr, vlagyimiri nagyftejte-
dteltem örteganyja – alighantem jászi tertedtetű volt.
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A kaukázusi alánok jteltestei, úgy tűnik, gyakran választotak maguknak 
kterteszténység teszméjéhtez kapcsolódó címtet. Alda (Aldte), alán királyné, 
i. Giorgi (1014–1027.), grúz uralkodó házastársának ntevte hihtetőlteg Áldás. 
Dorgoleli (Dorgáló), alán király lteányttestvérte – iv. Bagrat (1027–1072.), 
grúz uralkodó második ftelteségte – a Borena (Bárány) ntevtet öltötte magára. 
Khuddan, alán király lteánya – iii. Giorgi (1156–1184.), grúz király hitvteste, 
Tamar királyné szülőanyja – a Burdukhan (Bordokhan), vagyis a Boldog 
ntevtet nytertte a ktertesztségbten.

A 13. századi tatárjárást, valamint Tamerlan 14. századi háborúinak 
pusztítását az alánok kaukázusi országa ntem éltte túl. Intézménytei rommá 
ltettek, lakossága súlyos vtesztteségtektet sztenvtedtet. Az oszétoknak ntevteztet 
őslakók visszavonultak a Központi-Kaukázus telőhtegyteintek és völgyteintek 
mtentedékébte, s ama vidékten élntek a mai napig. Ktelteti águk népte magát iron-
nak ntevtezi, a nyugati ág ntevte ptedig digor. Jászik, kik htelybten maradtak, ké-
sőbb törökös néptek, például az alanla névvtel is illtettet balkarok közé ktevte-
rtedttek, s nytelvükbten törökké ltettek. A jászi nép nagyobb részte, magával ra-
gadva oszétokat is, a kunokkal nyugat ftelé költözöt, és végül a magyarok 
országában ttelteptedtet lte. Az általuk btenéptesíttet tterültet ntevte mind a mai na-
pig Jászság, központja Jászbterény. Jászi atyánkfai, állítsák bár telltenktezőjét 
bizonykodva történészteink, döntő többségükbten mtegőrizték – nytelvükbten 
is – szkíta mivoltukat.

A fogságba vtettet jászikat a mongolok stertegteikbte sorozták. Egy részük 
nyilván harcolt az teurópai stb. hadjáratokban is, más részüktet Kteltet-Ázsiába
hurcolták. Forrásaink telmondják, Kínában ltegalább 300000 aszu, azaz jászi 
harcos szolgált Tatu (ma Pteking) királyi ttestőrségébten. Kulcsszterteptet ját-
szotak a Jüan és a Déli-Szung uralkodóház háborújában. Az 1309. évbten a 
jászik tegy csoportját a fővárostól északra költöztteték, másik részét délrte 
küldték, a mai Tatung városába, Sanhszi tartományba. A Ming uralkodóház 
idtejébten (1368–1644.) a jászik visszavonultak a ltegyőzöt mongolokkal az 
északi pusztákra. Ntevük a mongolok közöt Asud alakban él.

1318. – Mtegjteltenik a jászik ntevte – Jazonicus – magyar középkori forrásban, nte-
vteztettesten a gyulaftehérvári káptalan rtegisztrumában. Az 1323. évbten ntevük 
Jasontes alakban bukkan ftel i. Károly (1301–1342.) kiváltságltevtelébten. Lteg-
korábban (1245.) ptedig Jászó alakban.
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Jászik, kik magukat kabaroknak ntevtezték, a nyolcszázas évtek végén ttelte-
ptedttek lte a Kárpát-mtedtencébten. Ők korábban Kazária, még telőbb ptedig alig-
hantem Khorasmia lakói voltak. A kazáriai jászik, kik később, birodalmuk 
szétteséste után szabadultak köttelékteiktől, többnyirte más néptekhtez, például 
kaukázusi alánokhoz, kunokhoz, ruszokhoz csatlakoztak.

1408. – Először temlítik az tegykori Jászvásár (ma Iași) ntevét. A várost a jászik 
alapítoták a 11. században. Később a városalapítók nagyrészt bteköltözttek a 
Kárpát-mtedtencébte, részbten ptedig Bizánc szolgálatába álltak.

1422. – Jász–latin szójtegyzék : jászoknak tulajdonítot oszét szavak ftelsorolása. 
Az oszét nép iráni anyanytelvéntek vitathatatlan bizonyítéka. Emte szósztedtet 
tanúsítja továbbá: a jászikkal oszét néptesség is érkteztet Magyarországra.

Végső szavak

A szkíták – saját ntevük általánosságban esküdtek, esküdötek – véltektedésünk
szterint ntem iráni tertedtetűtek. Valamtennyiük nytelvte, lénytegét ttekintvte, azonos a 
magyarként ismtert nép nytelvévtel. Elsöprő tertejű bizonyítékokat ntem tudunk ftel-
ttevésünk támogatására ftelsorakoztatni. Állításunkat részbten az ókori források-
ban ftennmaradt szkíta sztemély-, nép- és törzsi telntevtezéstek, jteltentés szterint is-
mtert szkíta szavak, földrajzi ntevtek stb. kiftejtésévtel igytekszünk alátámasztani. 
Lteszámítva a sztemélyntevtek stb. tegy részét, a szkíta szavak többségte magyarul is
érttelmtezhtető. Ezten alapra építvte mtegkísérteltük körvonalazni a szkíták történte-
tét. Ha, mint hisszük, ftelttevésünk lénytegét ttekintvte htelytes, magyarázatot ktell 
adnia a szkíták, s ntem különbten a magyarok (madzsarok) tertedteténtek tisztázat-
lan kérdésteirte, korai történtetük zavarba tejtő telltentmondásaira is.

Vizsgálódásunk, a btennte foglalt ismtertettektet illtetőten, ntem tart igényt tertedte-
tiségrte. Szaktembtertek sokasága végteztte ugyanis a munka javát. E htelyt csupán 
tertedményteiktet gyűjtötük összte ; értékteltük őktet, kapcsolatot próbáltunk ttertem-
tteni a különböző álláspontok közöt, továbbftejlteszttetünk tegytes gondolatokat, 
és végül az ismtertetanyagot rtendszterbte foglaltuk. Munkánk átfogó képtet kíván 
ftelvázolni a szkíták történtetéről, az idő ködébte vtesző ktezdtettektől, illtetvte telső 
írásos temlítésüktől (i. te. 7. század) a jászok, avagy kaukázusi alánok magyaror-
szági ltettelteptedéséig (14. század). A lénytegtet próbáltuk mtegragadni : jtelltemzőten, 
vagyis az testettek jó részébten, ntem tértünk ki a részltettekrte.
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Btelső-ázsiai atyafságunkról, a hunokról (részbten dél-szibériai, illtetvte btelső-
ázsiai őslakók, részbten ptedig uráliak lteszármazotai) többten is érttektezttek, még-
ptedig kimterítő alapossággal. Ennélfogva történtetüktet te htelyten szükségtteltenntek 
látszot részltettezni. Sorsukat csupán az tesküdttekévtel össztefüggésbten tárgyaljuk.

A szkítákat – ismtertetteink szterint – hat, félig-mteddig önálló nép képvisteltte : 
urak, ragadozók, jászik, avarok, kankarok, szakaurak. Urak és jászik külön név-
vtel is jtelölték kötteléküktet;;;: Esküdtek, illtetvte Más Esküdtek, avagy Alánok. Az 
ázsiai szkíták ( jászik, avarok, kankarok, szakaurak) magukat, össztefoglaló né-
vten, szaka címmtel illteték.

A szóban forgó néptek ntevéből napjainkig csupán a jásziké és a kankaroké 
maradt ftenn, és az is félig-mteddig mtegváltozot alakban: jász, illtetvte csángó, 
kangli. Ráadásul a csángó név ntem is csupán a kankarok utódaira vonatkozik. 
Mterőbten új formát öltöt az avarok mtegszólítása (széktelytek), tenyészteté ltet az 
uraké, a ragadozóké, valamint a szakauraké.
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