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Esküdöttek öröksége

Az Esküdötek szövetsége című tanulmány (Magyar Eltektronikus Könyvtár, 
Budaptest, 2015; urn:nbn:hu-1316997) közzététtelte után szültettet tertedménytek kap-
tak te munkában htelytet, valamint kiigazítások. Néhány testetbten ktevésbé hangsú-
lyozot ténytekntek is sztertetünk volna nyomatékot adni. Máskor bizonyos rész-
ltettek tisztázását, alaposabb mtegtárgyalását ttekinttetük célnak.

Az tertedteti mű átdolgozását, kibővítését ntem tartotuk volna sztertencsésntek. 
Hasonló testetbten ntehtezten nyomon kövtethtető, mi változot az tertedteti tartalom-
hoz viszonyítva.

Kiigazítások

Több helyen is felbukkanó hibák

A magyar nytelvten író szterzők által telfogadot massageta (görög massagtetai) 
név (8. és 11. oldal) htelytestebbten massaget ltennte, s tehhtez ktelltente hozzáigazítani 
többtes számú alakját is. A htelytesntek vélt szóalakok azonban forrásainkban ntem
fordulnak telő, hacsak ntem telírásként. Ennélfogva, mivtel lénytegttelten teltérésről 
van szó csupán, ésszterűtlten ltennte a hagyományon változtatni.

Bizonyos sztemély- és népntevtektet (Cstecste, jütecste, kujsuang), a hagyomány 
telltenérte, kivéttelként kteztelünk a továbbiakban is. A hazai irodalomban teléggé 
kövtetkteztettesten Csicsi, jüecsi, kusán alakban szterteptelntek, bár átírásuk (kínaiból) 
ntem szükségképpten htelytes.

A massagetai (más tesküdttek) telntevtezés aligha kapcsolható – többten próbál-
koznak tezztel mégis a hasonlóság okán – a getai, valamint a tyregetai (myrgtetai, 
tyrangteitai, tyrangtetai) névvtel illtettet trák népcsoporthoz. A thyssagetai név ki-
véttelntek látszik, tesküdöttek tegy csoportját jtelöli, tartalmát azonban – sokjtelten-
tésű telső teltemte ltehtet pl. tűz, lteginkább azonban tős – ntem tudjuk tegyérttelműten 
mteghatározni. Herodotos szterint ntevteztettek lakhtelyéről négy folyó igytekteztet 
a Mateotis (Azovi-ttengter) ftelé : Lykos (Lég : talán Urál), Oaros (Ár: Volga), Tanais 
(Dana: Don), Syrgis (Körös : Donytec). A lteírás híjával van a pontosságnak – az 
Urál és a Volga folyó vizét a Kaszpi-ttengter fogadja bte –, mégis teléggé világosan 
hivatkozik az tesküdttek, azaz királyi szkíták ősi törzstterültetérte. Az Elő-Ázsiából 
visszatérő szkíta hadak a kteltet-teurópai puszta nyugati részérte költözttek, dte az 
tertedteti, ktelteti szállástterültetten is bizonyára maradtak vissza tősgyöktertes tesküd-
ttek. Sorsukat ntem ismterjük: ntevüktet talán mtegváltoztaták, s szirák címten tűn-
ttek ftel, testetlteg más néptekhtez csatlakoztak.
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Az Amu-darja ókori ntevte (Oxos) htelytteltenül, latinos végződésstel (Oxus) szte-
rteptel a 11., 94. és 97. oldalon.

Kelet-európai és közép-ázsiai lovas pásztorok

A pterzsák által különböző jtelzőkktel ftelruházot szaka ntemztetségtektet (7. ol-
dal) továbbra stem tudjuk tegyérttelműten azonosítani. Közülük ktető a pterzsák 
hűbérteste volt : saka haumavarga (haumát fogyasztók) és saka tigrakhauda (hte-
gytes fövtegűtek). Amazok talán az avarok, temteztek talán a jászik. A Szogdián tú-
liak (saka para Sugdam) és a vízten túliak (saka paradraya) ntevte többérttelmű. 
Kankarok és szakaurak, tudjuk, Szogdián túl ütöttek tanyát. A vízten túliak lte-
htettek épptenséggtel a királyi szkíták, testetlteg a ragadozók, bár ntem tartoztak a 
szakák soraiba, és hűbértes sorsra stem jutotak.

Ragadozók

Ntem ltehtettetlten, ám bizonyosságot terről stemmiképpten stem sztertezhtetünk, a 
sigynnai névvtel illtettettektet (talán madaiakat) gytepűnépként, vagyis határőrző-
ként tteltepítteték lte birtokaik védtelmébten a ragadozók, akárcsak a királyi szkí-
ták a szuromadai néptet a Don mtellékérte.

Herodotos közléste szterint Liguria lakói a ktertesktedőktet illteték sigynnai 
névvtel, a ciprusiak ptedig a lándzsákat (ha úgy ttetszik, szigonyokat). A szóban 
forgó nép kilétét, bánatunkra, tezten adatok ismtertetébten stem tudjuk mtegállapí-
tani (9. oldal).

Avarok

Az abioi név (12. oldal) – kteltet-teurópai szkíták költői mtegszólítása – talán 
Homeros (az i. te. 8. században élt) képztelteténtek szülötte. Később te mtegjtelölés 
ttesttet öltöt, a közép-ázsiai avarokkal kapcsolták összte.

A lteginkább igazságos tembtertekntek címztet abioi ntemztetség – ttejfogyasztó 
kancaftejők (hipptemolgoi glaktophagoi) társaságában – az Iliászban bukkan ftel. 
Stephanos Byzantios (9. század) érttesüléste szterint te nép az Abianos folyóról 
kapta ntevét. Emte vízfolyás a Ftektette-ttengter északi partvidékén ktertestendő, talán 
Hylaia, más névten Abike tartományban, a Dnytepter torkolata táján. Az abioi ki-
ftejtezés ltehtet görög tertedtetű (éltetteltentek, éhtezők, ttengődők, állandó mtegélhtetés 
és lakóhtely híján valók, illtetvte vagyonosak), és ltehtet szkíta gyökterű is (Avi is-
ttenség tiszttelői). Milyten ntevteztetű szkíta nép élt a kteltet-teurópai puszta nyugati 
ftelébten az i. te. 8. században, bánatunkra, ntem tudjuk.
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Homeros mtegállapításait az ókor történtetírói közül többten, úgy tűnik, való-
ságosnak ttekintteték, és a ftelsorolt ntevtektet, illtetvte jtelzőktet (abioi, glaktophagoi,
hipptemolgoi) a kteltet-teurópai pusztán élő különböző néptességtekrte aggaták.

Történtetíróink bizonyára csak iii. Alexandros ázsiai hadjáratai nyomán 
sztertezttek tudomást az avarokról. Az abioi ntevtet, hasonlóság okán, immár hoz-
zájuk próbálták kapcsolni. Ktezdtetbten szálláshtelyüktet pontosabban ntem ismter-
ték. Ptolemaios (kb. 90–198.) könyvébten például az abioi skythai név az Imaos 
htegységten túli Szkítaország északi pterteménél szterteptel, a lótevők (hippophagoi) 
szomszédságában.

Arrianos (kb. 89–190.), illtetvte Curtius Rufus (1. század) az abioi címtet va-
lóságos népptel kapcsolatban temlíti. Szterzőink a daha névvtel is illtettet avarokat 
és az abioi szkítákat más-más népntek ttekintik. Előbbitek lakóhtelyét nagy vona-
lakban ismterik, utóbbiak szállásáról telltenbten mit stem tudnak. Tudósításuk szte-
rint, midőn Alexandros Marakanda (Samarkand) városában tartózkodot, kö-
vtettek érktezttek hozzá az abioi szkítáktól. E nép ii. Kurus (i. te. 559–530.) halála 
óta függtetlten, és – Homeros szófordulatával élvte – igazságos és békés mivolta 
okán ntevteztettes.

Ammianus Marcellinus (kb. 330–395.) szterint az abioi szkíták szállástterü-
ltetét Hyrkania tartomány északi szomszédságában ktell ktertesnünk. E htelyten, a 
mai Dihistan tartományban, valamint a Koptet-dag északi telőtterébten és a Ttejten 
folyó mtellékén laktak tegykoron az aparnoi, parnoi ; apasiakai, atasioi, augasioi ;
aspasiakai, aspisioi ; daai, daoi ; pasianoi, pausikoi ; stb. névvtel is illtettet avarok.

Kankarok

A kankarok késői utódait besenyő, kun, palóc névten is számon tartjuk (12. ol-
dal). Kankarjaink különböző hun fteltekteztettekhtez csatlakoztak, és ftelvteték azok 
ntevét. Bár a Kárpát-mtedtencébte bteköltözöt kankarok közé nyilván hunok is telte-
gytedttek, a néptesség nytelvte, amint Gyárfás István (1822–1883) kiftejttette (1873, 
1882a), túlnyomó részbten magyar, azazhogy szkíta ltehtettet.

A szkíták nyelve

A szkíta szavak túlnyomó többségét az ókor görög nytelvű történtetíróinak 
munkáiból ismterjük. Latin nytelvű szterzők jobbára őktet kövteték, a szkíta szó-
sztedtettet ktevés új btejtegyzésstel gyarapítoták. A kínai, pterzsa, asszír, armteniai, 
htetita stb. hírmondók tucatnyinál ktevtestebb, vagy éppten csak tegy-két szkíta ki-
ftejtezésstel bővítteték szavaink gyűjtteményét (13. oldal).
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A görög hangzók készltette a szkíta hangokat lteképtezni csak korlátosan ké-
ptes. (Más nytelvtek is hasonló gonddal küzdtentek.) Ezten kívül a görögül író szter-
zőktet nyilvánvalóan btefolyásolták a nytelv sajátságai, a görög szavak stb. ismte-
rtette. Példa terrte a pseudartake szó (görög psteudtes : ál, hamis). Tartalma: domb a 
szkíták országában, úgyntevteztet Sztent htegy. Kétségkívül ttemtetktezési htely, sír-
halom. Az tesküdttek nytelvén alighantem pusztarejtek, pusztai rejtek.

A szkíta kiftejtezéstektet történtetíróink, ha ntem is kövtetkteztettesten, a görög (la-
tin stb.) névszókhoz hasonlóan toldalékolták, pl. görög Targita-os (Hargita), la-
tin Geras-us (Körös). Szótő és toldaléka közé szükség szterint stegédhangzót il-
lteszttettek, pl. Arian-t-as (Arany). A néptek ntevét rtendtesten a többtes szám jtelévtel 
láták tel, pl. aors-oi, iazyg-es. Az telső szó tövte őrs, a másodiké jászik. A szkíta 
többtest az tegytestől teszterint ntemigten tudták mtegkülönbözttetni.

A szkíta szavak végződését, hasonlatosság testetén, részbten vagy tegészbten 
bteltefoglalták a görög névszó, illtetvte a többtes szám jtelölésébte, pl. Agathyrso|s 
(Ragadozó), Aze|s ( Jászi), ixibatai ( jászimadai), Palos (Kalács).

Bizonyos szkíta szavak ltebtetűzéste – pl. agly (hatyú), Daix (Zajg), Gnour|os 
(Nagyúr), massaget|ai (más tesküdt), Tagimasa|das (Ttengtermása) –, ltehtettetlten 
fteladat telé állítota a görögöktet. Egytes szavak átírására viszont többfélte mtegol-
dást is találtak, pl. Gerrhos, Hieras|os, Hyrgys (Körös), Oar|os, Rh|a, Rh|os (Ár).

Mássalhangzók – A zöngés mássalhangzókat görög átírásban gyakorta 
zöngétlten párjuk htelytettesíti, és mtegfordítva, például:

b–pi, p–béta :::: Palak|os (Balog), Papai|os (Babai), illtetvte abak|es (apák), Tabiti 
(Tapiti) ;

d–tau vagy théta :::: Karthas|is (Kardos), sauromatai (szuromadai) ;
g–kappa, k–gamma :::: Lyk|os (Lég), Orik|os (Örteg), illtetvte Moga (Moka), urog|i 

(urak).
A görögbten hiányzó mássalhangzókat hasonlóval próbálják htelytettesítteni, 

illtetvte testettenként mtegkísérlik a htelytes kitejtést más hangzók btetoldásával közte-
lítőlteg visszaadni.

A c hang htelytettesítőjte rtendszterint szigma, az f pótléka ptedig pi, pl. traspi|es
(harcf). Bizonyos mássalhangzók össztetorlódása, illtetvte a h átlénytegüléste szó 
teltején a görög nytelv sajátsága (lásd alább).

A gy, ly, ny, ty hangot jobbára gamma, lambda, nű, tau htelytettesíti, például 
Goitosyr|os (Gyújtósúr), paralat|ai (karályok). Estettenként próbálják a htelytes ki-
tejtést valamiképpten, rtendszterint epszilon, ióta btetoldásával jtelölni, mint pl. az 
Arian|tas (Arany) és az Atea|s, Ataia|s (Atya) szó btetűzéste mutatja.
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A szóktezdő szkíta h a görögbten jobbára kappa vagy tau alakot vtesz ftel, pl. 
katiar|oi (hajcsár), Targita|os (Hargita), traspi|es (harcf). Szó btelstejéből a h ki-
tesik, pl. enaree|s (anyahterte). Hajcsár szavunk görögrte ltebtetűzöt alakját teltemtez-
vén telgondolkodhatunk, ntem volt-te a szkíta időkbten hajtár :::M Mindtentestetrte így 
is, úgy is értjük.

A j, olykor a ly pótléka is ióta, pl. iazig|es ( jászik), pariane (karályné).
Az s mtegfteltelőjte rtendszterint szigma, pl. Sarosi|os (Sárosi).
A v hang htelytettesítőjte béta vagy pi, pl. Abar|is (Avar), illtetvte apar|noi 

(avar), Api (Avi).
A z, ritkán a zöngés s hang htelytetteste is ltehtet ró és szigma, pl. agathyrso|i 

(ragadozó), Anakhars|is (Nyakas), Idanthyrso|s (Ingadozó). A két magánhangzó 
közöt zöngéssé ltet s és sz htelyén ptedig dzéta vagy kszi is állhat, pl. Auxaki|a 
vagy Auzaki|a ore (Északi-, ma talán Hangáj-htegység), Aze|s ( Jászi), roxolan|oi 
(rósalán).

Betűkapcsolatok – A szóktezdő k, s és sz ntem ritkán átalakul, illtetvte bizo-
nyos mássalhangzót vonz a jobb görögös hangzás okán. Ftelsoroltakhoz, ha utá-
nuk magánhangzó kövtetktezik, görögjteink kappát, pit, szigmát toldhatnak, pl. 
Skopas|is (Kopasz), Skyl|es (Szél), Spargapei|thes (Sárgaptej).

A k, amtennyibten utána a kövtetktezik, görög átírásban pi alakot ölthtet, pl. 
Palos (Kalács), paralat|ai (karályok), pariane (karályné). A szó telteji kö vagy ku 
görög átírásban gyakran éta és üpszilon, pl. Hypan|is (Kupány), Hyrgis (Körös).

A csk btetűkapcsolat tegytenértékte a görögbten kszi, pl. Arpoxa|is (Árpácska), 
Kolaxa|is (Kalácska). A dt – kitejtvte t – átírt alakja théta, pl. skyth|es (tesküdt).

Magánhangzók – A szkíta magánhangzók többségéntek a görögbten nincs 
tökéltettes mtegfteltelőjte. A hiányzó hangokat igytektezntek a ltegközteltebbivtel hte-
lytettesítteni, az átírást azonban főképpten a mássalhangzók irányítják. A hosszú 
és a rövid magánhangzókat gyakorta ntem különbözttetik mteg, továbbá mély és 
magas magánhangzók közöt stem igten tteszntek különbségtet. Példák : aukhat|ai 
(tekés), Gerrhos (Körös), Hypakyris (Kupakörös), Lyk|os (Lég), Tomyr|is (Tömör).

Ha a szóktezdő e hang után két mássalhangzó kövtetktezik, a jobb görögös 
hangzás okán az e kitesik, pl. skolot|oi (tesküdöt), skyth|es (tesküdt). A pterzsák ha-
sonlóképp kteztelték az Esküdt ntevtet : Skukh|a. Az asszírok ltegalább a ktezdő ma-
gánhangzót mtegtartoták, szótagírásuk szabályai szterint azonban a név végéhtez
hozzátoldotak még tegytet : asguza, iskuza.

Több szkíta kiftejtezés görög átírása ntem igazodik az ismterttettet szabályok-
hoz. Akadnak kövtetkteztetltenségtek, másolási hibák stb. is jócskán.
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Személynevek

Zanticus, alán ftejtedteltem ntevérte akadna telfogadható magyar párhuzam. A 
csontika kiftejtezés Czuczor és Fogarasi (1892) szterint „Göcsteji tájszó, am. gyán-
tás fából készült fáklyának, szövétntekntek tel ntem égtettet darabkája”. Köznytel-
vten nyilván csonk, csonkocska. Ha úgy ttetszik, kis ttermtetű tembter (14. oldal).

Előző tanulmányunk 15. oldalán temlíttetük: a Ftektette-ttengter északi partvidé-
kén ftelltelt tárgyakon, görög btetűs fteliratok szövtegébten, szkítáknak tulajdonítot
kiftejtezéstektet is azonosítotak. Jteltentésüktet általában iráni nytelvtekből próbálják 
ltevteztetni. Egytes szavak iráni párhuzama hihtető, másoké kifogásolható. Vagyis 
ntem szükségképpten mindten szó iráni tertedtetű. Ltegktevtestebb azonban közötük, 
véltektedésünk szterint, a szkíta gyökterű.

A tárgykörntek kitterjtedt irodalma van, s forrásaink jobbára ntem különítik tel 
a szkítának vélt szavakat. Az érdteklődésünkrte számot tartó kiftejtezéstek gyűjtte-
ményte azonban több szterző munkájában, sőt a Hálón is mtegtalálható, pl. Greek 
names with Scytho-Sarmatian roots, Sarmatian onomasticon, Scythian dictionary, 
Scythian–Sarmatian vernaculars, Scythian lexicon, Scythian word list. Emte név-
sorok döntő többségte ttermésztettesten ntem tudományos igénytességgtel készült : 
értékítéltet nélkül válogatják összte anyagukat, a szövtegtek tertedtetét, a fteliratos 
tárgyak adatait ntem szükségképpten közlik, az telsődltegtes forrásokból kimásolt 
szavak btetűzéste sokszor pontatlan stb. Tájékozódásra azonban az tefélte ftelsoro-
lások is alkalmasak.

A szóftejtő vállalkozások közöt tisztteltetrte méltó, ám mosolyt fakasztó pró-
bálkozások is akadnak. Ltelktes nytelvészktedők a magyar szókészltettet is mtegkísé-
rtelték ktelléktárukba btesorolni. Ekként szültettet pl. az Abnozos (Ab nyuz, htelyte-
sten Eb nyúz), Akasas (Egtesz, htelytesten Egész), Badagos (Badogos, htelytesten Bá-
dogos), Dalosakos (Dalos agg), Radameistos (Érdtem ijteszt), valamint a Rassogos 
(Rossz szag) szóftejtés. (Méltányosság okán mteg ktell jtegyteznünk: gyakorta a hi-
vatásos nytelvésztek iráni stb. szóftejtéstei stem mteggyőzőbbtek.) Kifogástalannak 
tűnik telltenbten tegy tedényten dísztelgő Borys ftelirat magyarázata : Boros.

Áttekintvte a szkítáknak tulajdonítot névanyagot, minttegy háromszáz kifte-
jtezést, csupán tegytet-ktetőt mterészteltünk a szkíta nytelv alapján érttelmtezni. Vi-
szontlátjuk közötük, gyakran teltérőten ltebtetűzvte, írot forrásokból már ismtert 
sztemélytek, isttenségtek ntevét. Pénzérmékten: Arikh (Örteg), Ataia, Ataias (Atya). 
Ktegytárgyak és sírtemléktek fteliratain : Oktamasades, Oktamasiades (Oltalmazó), 
Palakos (Balog), Sauaiosos (Sajgó, Salgó), Skilouros (Szélúr). Cstempérte nyomot 
bélytegten: Lyk (Lég). Edénytekten: pálmaltevteltek ltegytezőszterű csokraival díszíttet 
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ftektette alakos ktelyhten lantos ifú, fteltétteltezés szterint Apollon ábrázolása, vala-
mint tegy harci kocsi és hajtója. Az tedény ptertemén Igdampaies : Hermei ftelirat. 
Az telső szó alighantem Érdempálya, szkíta isttenség ntevte.

Jelentés szerint ismert szavak

Az arimaspoi szóössztetéttel (Herodotosnál arima:::: tegy, spou:::: sztem) érttelmte 
Bakay (2005) szterint talán aranyszem. Figyteltembte vévte a ltebtetűzés telőbb taglalt
laza szabályait, inkább az aranyász szóra gondolhatnánk (17. oldal).

Hesykhios szósztedteténtek tegyik kiftejtezésébten (kararytes, katterteis : szkíták 
hajléka, ftedtet kocsi) – jteltentéste Stephanus (1841) szókincstárában boltozat, 
kamra stb. – katroc, ketrec szavunk rtejtőzhtet (18. oldal).

Istenségek nevei

Hargita ntevte, úgy gondoljuk, mtegérdtemtelnte még némi ftejttegtetést. Tterjten-
gős szavainkat – ha az tertedmény ntem ütközik más kiftejtezéstekktel – hajlamosak 
vagyunk lterövidítteni. Ekképpten kteltetkteztet például a kegyelmed szóból tegy sor 
azonos érttelmű, dte rövidtebb kiftejtezés : kelmed, kegyed és végül kend. Hasonló-
képpten a tteljtestebb alákonyulat (aláhajlás) kiftejtezésből alkonyat, alkony, vagy a 
sárga madárliliom szókapcsolatból sárma. A Hargita név csonkítatlan alakját –
ltegvalószínűbbten Harag istenatya ltehtettet – írot forrásokból ntem ismterjük, tö-
mörtebb formában azonban földrajzi névként használatos : Haragistya. A ltegrövi-
dtebb szóalak – Harka, Horka – középkori méltóság címteként, sztemélynévként 
és földrajzi ntevtekbten is ftennmaradt. A rövid, és tertedteti alakjából félig-mteddig 
kivtetkőzttettet forma mtegszültetéséhtez alighantem a bolgár madzsarok is hozzájá-
rultak (21. oldal).

Ntem ritkán éppten a lteginkább kéztenftekvő dolgok kterülik tel a szterző fgytel-
mét. Kteltet-Európa két folyója, Boratya és Boristten, alkalmasint a szkíták tegyik 
isttenségéntek ntevét visteltte (Földrajzi ntevtek: 21. oldal). Bor jteltentéste folyóviztektet
illtetőten stem ltehtet – közönségtesten – víz. Ehtelytet mámorító ital. A szkíták ntevte-
ztettes sztentjtei közül most már éppten tiztenktetőt ismterünk:::: Avi, Babai, Boratya, 
Dana, Érdempálya, Gyújtósúr, Hargita, Lég, Magúr, Szélúr, Tapiti, Tengermása. 
Föld, ég, bor, folyóvíz, érdtem, Nap, harag, ltevtegő, mag, szél, tűz és ttengter mteg-
sztemélytesítői. Lincoln (2014) közlteményéntek 3. ábrája vélhtetőten Dana – görö-
gökntek Ekhidna ; szkítáknak Babai és Boristten lteánya – alakját mutatja bte.

Földrajzi nevek

A Kubány folyó görög ntevte (Hypanis) kimaradt a ftelsorolásból (22. oldal).
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Uráliak

A 29. oldalon ktezdődő érttektezés telnagyolt, volna még mit hozzáfűzni. Ktezd-
jük az tembter történtetévtel – ha ntem is Ádámnál és Évánál – valahol az teltején.

A mai kor tembterte (Homo sapiens), Afrikából Eurázsiába tartó vándorútján, 
telőször Nyugat-Ázsia vidékén jteltent mteg, 1206000–1006000 évvtel teztelőt, s az 
idő telőrtehaladtával szétterjtedt az teurázsiai földrészten, ftelváltva a korábbi tem-
btertelődök néptességteit. Ausztráliában ntem ktevtestebb, mint 506000, Európában 
ltegalább 406000, Amterikában ltegktevtestebb 156000 évte honos.

Ktezdtetbten Ázsia déli részén ttelteptedtet mteg, és mindtentektelőt a ttengterpar-
tok, illtetvte folyók mtentén tterjteszktedtet. Ázsia északi tájait, pontosabban a szá-
razföld btelstejéntek pusztáit, ltegalább 406000 évte vtette birtokba. A mai nyugat-
szibériai és észak-teurópai néptek (fnntek, lappok, szamojédtek) csak az utolsó tel-
jtegtestedés végte ftelé bukkantak ftel Eurázsia északi tartományaiban. Ők Kteltet-
Ázsia déli fteléből rajzotak ki, dte Amterikába ntem jutotak tel. Ekkortájt (a holo-
cén időszak ktezdtetén, 136000–116000 évvtel teztelőt) a mai kor tembterte még halász,
vadász, gyűjtögtető éltetmódot folytatot.

Eurázsia pusztáinak ősi lakói, úgy tűnik, Nyugat-Ázsiából, a Pamír környé-
kéről származnak. A szárazföld btelstejét te néptesség, mint temlíttetük, az utolsó 
teljtegtestedés idtején, a ltehűlés mélypontját mtegtelőzőten, ltegalább 406000 évvtel tez-
telőt foglalta tel. Egyik fteltekteztetük teltterjtedéséntek súlypontja Btelső-Ázsia, a má-
siké Közép-Ázsia és Európa volt. A két csoport határozotabb telkülönüléste vél-
htetőten az északi félttekte ltehűléséntek mélypontján (226000–176000 évvtel teztelőt) 
kövtetkteztet bte. Ekkor a Közép- és Btelső-Ázsiát telválasztó magashtegységtek lán-
colatát is nagyobb részbten örök hó ftedtte, és az teljtegtestedtet tterültettek, illtetvte a 
fagyos sivatagok a néptesség nagyobb arányú kicsterélődéséntek útjába akadályt 
állítotak.

Az északi tájak lakói ktedvtezőbb éghajlatú mtentedéktterültettekten – pl. ttengter-
partok mtentén, htegyvidéktek védtelmébten – vésztelték át a lteghidtegtebb szakaszt. 
A plteisztocén időszak végte ftelé (176000–136000 évvtel teztelőt) az éghajlat valamte-
lytest javult. Az teurázsiai puszta lakói újra birtokba vteték az északi tterültettektet, 
és tegy részük a Btering-földhídon át az amterikai földrészrte költözöt. Ltegfőkép-
pten tőlük származnak – telsősorban a ktelteti (btelső-ázsiai) csoportól – Amterika 
őslakói, továbbá a mai török néptek tegy részte. Közép- és Dél-Ázsia, valamint Eu-
rópa mai néptességéntek kialakulásához viszont a nyugati (közép-ázsiai és teuró-
pai) csoport járult hozzá lteginkább.
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A ltehűlés mélypontján a közép-ázsiai és teurópai néptesség is mtegoszlot. 
Egyik nagyobb stertegük alighantem a Pamír környékén ltelt mtentedékrte, a másik 
alkalmasint a kteltet-teurópai pusztán. A Pamír-vidéki néptesség azután rajokat 
bocsátot ki. Egytes csoportok Elő-Ázsiába jutotak, s onnan Afrikába, illtetvte 
Anatólián, a Balkán-félszigtetten ktertesztül Európa nyugati ftelébte stb. Mások az 
Indus és a Gangtesz völgyét kövtetvte az Indiai-félszigtetrte vándoroltak, mtegint 
mások az Aral-tó vidékérte. A délrte költözöt néptességtek új lakóhtelyükön vélhte-
tőten nytelvtet csterélttek.

A kteltet-teurópai puszta néptességte a kő-rézkor ktezdtetén (i. te. 4500. körül) 
még különböző közösségtekhtez tartozot. Egyik fteltekteztetük – késői utódaik vél-
htetőten a királyi szkíták – 7000–9500 évvtel teztelőt bukkant ftel a Volga vidékén. 
Hasonlóan a többi közösséghtez, htelybten laktak már a középső-kőkorban is. Job-
bára a Steroglazovo csoportal (a Kaszpi-mélyföldön élttek az i. te. 11–9. évtezrted-
bten) kötik összte őktet. A ktertesktedtelmi stb. kapcsolatokon kívül az tegytes kteltet-
teurópai csoportokat, ha ntem is mindtegyiktet, alighantem a közös tertedtet és a kö-
zös nytelv is össztefűztte. A kő-rézkor végérte (i. te. 3500–2500.) az Urál folyó és a 
Dnytepter közöt élő közösségtek össztekovácsolódtak, és mtegjteltent a sírépítő ha-
gyománya szterint gödörsírosnak ntevteztet nép. Nagyjából tekkor ér végtet az ős-
kor, és ktezdődik az ókor. Mtezopotámiában, Egyiptomban városok épülntek, és 
mtegszültetik az írás.

Előző tanulmányunkban, lakóhtelyük szterint, uráliaknak ntevteztük a kteltet-
teurópai puszta lakóit. Üdvöstebb ltennte azonban számukra a kelet-európai mteg-
ntevtezést választani. Az uráli népek kiftejtezés ugyanis foglalt, a fnntek és közte-
ltebbi rokonaik számára van ftenntartva. Ők ugyancsak Kteltet-Európában élttek, 
dte az északi tájakon, a zárt terdők övébten. Nagyjából 8000 évte ttelteptedttek mteg 
jteltenltegi hazájuk tterültetén. Korábban Szibéria, még korábban ptedig Kteltet-Ázsia 
déli fteléntek lakói voltak.

A kteltet-teurópaiak telső kirajzása (i. te. 4400–4200.) valószínűlteg össztefügg a 
ló háziasításával (i. te. 4900. körül). A Volga vidékén élő néptesség telőször mteg-
szállta a kteltet-teurópai puszta nyugati ftelét (Donytec, Dnytepter és Déli-Bug vi-
dékte), majd a Román-alföldtet, a Ktelteti-Balkán lapályait i. te. 4000. körül. A bal-
kániak jórészt telhagyták tteltepülésteiktet, maradékaik ptedig össztevtegyülttek a jö-
vtevénytekktel. E vtegytes néptesség később az Égtei-ttengter irányába tterjteszktedtet. 
Közép-Ázsiában, az Isim folyó mtellékén is mtegjteltenttek a kteltet-teurópaiak telső 
gyarmatosai, nagyjából az telső kirajzással tegy időbten: i. te. 4300–3100.
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A kteltet-teurópaiak a Duna mtentén vándoroltak ftelftelé. A Kárpát-mtedtencé-
bten i. te. 4000–3900. közöt jteltenttek mteg. Az Alföldön, folyók mtentén, vízjárta 
tterültettekten foglaltak maguknak szállást. Jtelltegztettes ttelteptektet hoztak létrte a Ti-
szántúl vidékén, pl. Kéttegyháza határában. Utódaik Északnyugat-Európába is 
teljutotak, és a gtermán néptek őstei közé vtegyülttek. A kteltet-teurópaiak, illtetvte az 
általuk gterjteszttet népmozgások hatással voltak a htelyi és a szomszédos közös-
ségtekrte végig a Duna mtentén, btelteértvte az Elba, az Odtera és a Visztula ftelső 
szakaszát is. A pusztai nép által mteghonosítot teszközök, teljárások, teszmék új 
korszakot ttertemttettek Délkteltet- és Közép-Európában.

Az telső tömtegtes kivándorlást hamarosan kövtette a második i. te. 3500. körül.
Hatása lénytegtesten nagyobb tterültettekrte tterjtedt ki, mint az telsőé. A kirajzás telőz-
ményteként a Kaukázus északi telőtterébten, a Kubány folyó környékén mtegszülte-
ttet a bronzművtesség : i. te. 3700–2500. Kialakulását általában idtegtentek btefolyá-
sának tulajdonítják. Többtek véltektedéste szterint a halomsírok építéséntek hagyo-
mányát Nyugat-Ázsiából (Kteltet-Anatóliából és a mtezopotámiai Uruk városából) 
idte vándorolt néptesség honosítota mteg a kteltet-teurópai pusztán. Úgy gondolják,
a ftejltet fémművtességhtez és a szkítákra jtelltemző állatalakos ábrázoláshoz is ők 
szolgáltatak mintát. Mi több, az indoteurópai nytelvtektet is ők honosítoták mteg 
Európában. Mások szterint a kteltet-teurópai puszta lakói, mindközönségtesten, in-
doteurópaiak voltak. A nyugat-ázsiai tertedtetű csoport, valóban, kovásza ltehtettet 
a ftejlődésntek. Kérdés azonban, függtetltenségét és tertedteti nytelvét kistebbségbten 
mtegőrizhtette-te. A kteltet-teurópai puszta néptességte, vagy ltegalábbis nagyobb ré-
szük, mint terrte visszakövtetktezttethtetünk, hihtetőlteg a szkíták nytelvévtel élt.

A sokak által túlértéktelt sumter kapcsolatot, úgy tűnik, tez időbten és htelyten 
ktelltente fülön csípnünk. Sumter kiftejtezéstek nyilván szóátvéttel és -átörökítés ré-
vén kterülttek a kteltet-teurópaiak, s onnan tovább más néptek nytelvébte. Ttermészte-
ttesten a sumter szavaknak ntem csupán a kteltet-teurópaiak nytelvte volt kizárólagos 
tterjtesztőjte, közvtetítőjte.

Ha ragaszkodunk a ftelttevéshtez, miszterint Európa nyugati fteléntek telső gyar-
matosai, nytelvüktet illtetőten, ntem ltehtettek indoteurópaiak, akkor az indoteurópai 
nytelvtektet vagy a Kis-Ázsia ftelől érktező új-kőkori, vagy a kteltet-teurópai kő-réz-
kori btevándorlók honosítoták mteg Európa nyugati ftelébten. Ttermésztettesten tel-
térő vélteménytek is akadnak. Többten a Kárpát-mtedtencét vagy a Ktelteti-Balkánt 
ttekintik az indoteurópai nytelvtek teurópai szétterjtedési központjának. A kteltet-
teurópai pusztán ptedig – bizonygatják tegytestek – a szkíták mtegjteltenéste telőt a 
fnntek stb. telődtei laktak.
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A Ftektette-ttengter északi partvidékéről kirajzó néptesség mtegszállta a Podóliai-
hátság vidékét (i. te. 3500. körül), az Al-Duna lapályát stb. A kteltet-teurópaiak, il-
ltetvte az általuk mozgásba hozot csoportok tegy részte (utóbbiak, nytelvüktet tte-
kintvte, inkább indoteurópaiak) a Duna mtentén vándoroltak ftelftelé, és i. te. 3400–
2800. körül telérték a Kárpát-mtedtencét. Az átteltepülés, csakúgy, mint telső alka-
lommal, telsősorban a Duna-mtentén élő csoportokat érinttette. Hatása délten az 
Égtei-ttengter vidékéig gyűrűzöt, és a mteditterrán ttengterpart kivéttelévtel a Nyu-
gati-Balkánon is mtegmutatkozot. Hullámai a Duna ftelső szakaszát i.  te. 2500. 
körül érték tel. A vándorlók, illtetvte az általuk mtegmozgatot néptesség Közép-
Európában teléggé nagy tterültetten szóródot szét. Képvistelői ntem csupán a Duna 
völgyéntek tágabb környteztetébten, hantem a Gtermán- és a Ltengytel-alföldön is 
mtegjteltenttek. Hozzájuk kapcsolható pl. az Úněticte tteltepülésről telntevteztet cso-
port (i. te. 2300–1900.) mtegszültetéste. Ebből ftejlődöt ki utóbb a halomsíros (i.  te. 
1900–1200.), az urnamtezős (i. te. 1300–750.), illtetvte a hallstati (i. te. 800–501.) 
csoport.

A kteltet-teurópaiak – tez testetbten a gödörsírok építéséntek hagyományához ra-
gaszkodó közösség (i. te. 3500–2500.) – ltegnagyobb mértékű tterjteszktedésérte i. te.
3200–2800. közöt kterült sor. Ntevteztettek mteghódítoták a Baltikum tterültetét, a 
Ltengytel- és a Gtermán-alföld jó részét, valamint a Skandináv-félszigtet déli pterte-
mét. Másként fogalmazva : nagyjából a kteltet- és közép-teurópai ftenyőteltegytes ter-
dők tterültetét foglalták tel. Kteltet- és Közép-Európában btefolyásuk nyomán létrte-
jöt a zsinórdísztes csterépárut készítők, avagy harci baltások, magányos sírhal-
mokat építők csoportja : i. te. 2900–2350. Egytes kteltet-teurópai csapatok ugyantek-
kor dél ftelé költözttek, és a Kaukázuson túli tterültettekrte, Kis-Ázsiába is teljutot-
tak, illtetvte a Nílus völgyébte: i. te. 2500–2200. Ntevteztettek a Kárpát-mtedtencébten 
is mtegjteltenttek. Sztertepük ltehtettet az alföldi, nyugat-balkáni Vučtedol csoport 
(i. te. 3000–2200.) mtegszültetésébten.

Alighantem te korszaktól, nagyjából az i. te. 2. évtezrtedtől, vteszi ktezdtetét több 
közép- és kteltet-teurópai közösség, példának okáért a gtermánok, szlávok és urá-
liak fteltekteztetteintek sztervteződéste. A szlávok például jó részbten kteltet-teurópaiak 
lteszármazotai, a magyarok hasonlóképpten, és mindkét csoport őstei közöt szte-
rteptelntek a közép-ázsiai szkíták, azaz a szakák is. Az indoteurópai nytelvtek közül,
szókészltetét ttekintvte, a szlávoké áll ltegközteltebb a magyarhoz, jólltehtet a gtermán
néptek és a ktelták, a fnntek és a ptermitek stb., mi több, még a görögök nytelvébten 
is többé-ktevésbé világosan ftelismterhtetjük stertegnyi szavunk ltenyomatát.
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Időszámításunk telőt 2200–1800. körül a kteltet-teurópai puszta lakói, ponto-
sabban tegytes csoportjaik, telköltözntek az Urál htegység nyugati oldaláról, illtetvte 
a Volga mtellékéről, és az Urál, Tobol, valamint az Isim folyó vidékén ttelteptedntek
lte. Általában az árják ősteintek tartják temte közösségtet, jteltek szterint azonban ők a
közép-ázsiai szkíták, vagyis a szakák közvtetlten telődtei. A szóban forgó néptesség
i. te. 1800–1500. körül szétterjted Közép-Ázsiában. Elsősorban északon, az Urál és
az Altaj közöti füvtes puszták övébten, utóbb ptedig a Titen-san, a Pamír, a Koptet-
dag, valamint az Aral-tó vidékén foglalnak maguknak szállást. Kistebb csapataik,
i. te. 1800–1900. közöt, talán az Indiai-félszigtetrte is teljutotak. Kteltet-Európában 
tez időbten (i. te. 1800–1200.) jteltenik mteg a gtertendavázas sírokat építő csoport, s 
őktet – már a vaskorszakban – a királyi szkíták népte kövteti. Szövtetségük és né-
hány főtembterük ntevét az i. te. 7. században jtegyzik ftel az asszírok, és ugyantek-
kor Partukka ntevét is temlítik. Média tezten országrészte talán azonos Parthava 
tartománnyal, az avarok lakóhtelyévtel. A szaka ntevtet az i.  te. 519. évbten rögzítik 
a pterzsák.

A kteltet-teurópaiak i. te. 1500–1000. körül telérték az Altaj, a Szaján, a Bajkál-
tó vidékét. Az őslakók közé teltegytedttek, kistebbségbten tertedteti nytelvüktet telvtesz-
tteték. Ltegnagyobb számban a későbbi török – titelö (tterteg), avagy kaocsö (ko-
csi) – néptek közé ktevtertedttek, utódaik azonban teljutotak Btelső-Mongóliáig stb. 
is. A törökök, illtetvte a hunok jteltek szterint kteltet-teurópai, btelső- és kteltet-ázsiai, 
valamint szibériai néptességtekből ötvöződttek. Nyugaton a kteltet-teurópaiak, ktelte-
tten nyilván a kteltet-ázsiaiak sztertepte volt nagyobb. A hunok (kínai forrásokban 
hsziungnu) ktezdtetbten Btelső-Ázsia ktelteti tterültetteit uralták. Az i. te. 3. században 
birodalmat alapítotak, és a róluk telntevteztet szövtetség fogta összte Btelső-Ázsia 
pusztai népteintek többségét. Az időszámításunk szterinti 93. évbten a birodalom 
ftelbomlot, népteintek tegy részte (köztük az uralkodó csoport, a szűktebb értteltem-
bten vtet hunok) Közép-Ázsiába, az Indiai-félszigtetrte, illtetvte Kteltet-Európába köl-
tözöt. A hun szövtetség – új ktertettek közöt, szkíta fteltekteztettekktel mtegterősítvte – 
jó idteig még ftennállot, Attila halála (i. sz. 453.) után azonban sztervtező terő hi-
ányában ltehanyatlot – különböző csoportjai új alakulatokat hoztak létrte, illtetvte
tegyrte-másra önállósodtak –, és hamarosan már csak ntevébten létteztet.

A hunok társulásának szétteséste nyomán a szkíták tegytes csoportjai szintén 
az önállóság útjára lépttek, és államot sztervtezttek. Ntevteztettesten az avarok Kteltet-
Európában, a Kárpát-mtedtencébten (597–822.), valamint a kankarok Közép-Ázsiá-
ban (959–750.). Emte kötteléktek ttermésztettesten hun ntemztetségtektet is magukban 
foglaltak. Az avarok országát végül a btelső viszály döntötte romlásba, a kanka-
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rokét az arabok támadásai, valamint az úzok és a kimtektek szövtetségte számolta 
ftel. Magyarország – ha úgy ttetszik – a hunok birodalmának tegyik utódállama. 
Egytetlten, mtelyntek népte a szkíták nytelvét örököltte.

Szirákok

A szirákokat, jólltehtet tertedtetüktet ntem ismterjük, rtendtesten a szarmatának is 
címztet jászik szövtetségéhtez számítják. Cirákjaink talán a királyi szkíták sarja-
dékai voltak – lásd a thyssagetai ntemztetséggtel kapcsolatos ftejttegtetést te tanul-
mány 7. oldalán –, ám ntem kizárt, mégiscsak a jászik ktebtelébte tartoztak, és ta-
lán iii. Alexandros közép-ázsiai hadjárata (i. te. 329.) nyomán költözttek Kteltet-
Európa pusztáira, a Kubány vidékérte (39. oldal). Ftejtedtelmteik ntevte – Abeakos, 
Aripharnes, Zorsines – hihtetőlteg iráni tertedtetű.

Szakaurak

A 47. oldalon, sztelltemtesntek gondolván a mtegjtegyzést, célzást ttetünk a jászi 
és a jütecste (zsoucste, zsucste ; hosi, jüsi) név hasonlóságára. A párhuzam azonban
aligha a véltetlten játéka, ahogyan a szkíta jászi (íjász) és a török yayci (íjász) ha-
sonlatossága stem az. Utóbbi, jó teséllytel, a jütecste név törökös tertedtetijte, a takhar 
(tokhar) ptedig, mint korábban kiftejttetük, a jütecsékntek csak ragadványntevte. A 
jászi és a yayci név hasonlósága, tudósításukból kiolvasható, zavarba hozta tör-
téntetíróinkat.

Strabon, Görög Baktria összteomlása kapcsán, négy ntevtet temlít. Eztek azo-
nosítása ltegvalószínűbbten: asioi (kétérttelmű), pasianoi (avar, parthus, testetlteg 
mindktető), takharoi (yayci), sakaraukai (szakaurak). Iustinus bteszámolójában 
avarok ntem kaptak htelytet : saraucae (szakaurak), asiani (yayci), tokhar (takhar). 
A takharok vélhtetőten Kteltet-Baktria őslakói voltak; az i. te. 130. évtől a jütecsék 
(yayci) alatvalói. A szkíta jászik valószínűlteg távol maradtak az testeménytektől. 
Strabon híradása vélhtetőten ntem róluk szól.

Csecse nyugati birodalma

A csanjü (magyarosan stenyő, ttenyő) kiftejtezés végső forrása alighantem a kí-
nai tience (mtenny fa), illtetvte tienvang (mtennytei uralkodó) mtegszólítás. Jtelten-
téste szterint ugyanaz, és alkalmasint ugyanonnan vteszi tertedtetét a japán tenno is.
A hunok idte illő szava láthatóan utóbbihoz áll közteltebb. Csengli kutu csanjü jte-
ltentéste így hát btetű szterint : Tengri fa mennyei uralkodó. Bőbteszédű mtegszólí-
tás, végtérte is kétszter mondja nagyjából ugyanazt. Ttengri isttenség a hunok égi 
atyja. Sztertepte szterint tegytezik vtelte a szkíta Babai.
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A mongol tenger (ég, mtenny), a hun tengri (mtennytei atya), a török tanrisi 
(istten, isttenség), ntemkülönbten a kínai tientang (ég, mtenny), valamint a japán 
tengoku (ég, mtenny) stb. valószínűlteg ugyanazon érttelmtet hordozza : ftelmérhte-
ttetlten, határtalan, végttelten (55. oldal). Emte szót az temlíttet néptek valószínűlteg 
közös forrásból mterítteték. A szkíta tenger (határtalan víz, illtetvte mtegszámlál-
hatatlanul sok) kétségtteltenül a ftelsoroltak családjába tartozik, dte ntem tegészten 
ugyanaz. Közteltebbi rokonának látszik a török deniz (ttengter).

Figyteltemrte méltó a Csengli kutu szóhalmaz második teltemte. Emte kiftejtezés 
(fa valakintek) inkább a mtegfteltelő mongol szóhoz (xǖ ; kitejtvte hú) köztelít, mint 
a törökhöz (oğlu).

Avarok és hunok

Avarok és hunok vistelt dolgait, a 350–509. év testeményteit, a 93. oldalon ktez-
dődő szakaszban foglaltuk összte. Újabb adatok ismtertetébten mondanivalónkat, 
kissé átdolgozva, újftent telőadjuk.
350. – A hunok – uralkodó, névadó csoportjuk (khionitai) – btetörntek Szogdia 

tterültetérte, és a Pterzsa Birodalom északktelteti tartományait háborgatják.
359–358. – 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 359. évbten ktel-
tteztet híradás szterint kujsuangok (teusteni), illtetvte khionok (khionitai) –, va-
lamint a lázadó géltek (a mai Gilan tartomány tegykori lakói) tellteni csatározá-
sok kötik lte. Az avarok (kínai források szterint jütecsék) tekkortájt (359–358.) 
Baktria tterültetén, Balkh város vidékén – i. Bahram (kb. 335–370.), pterzsa 
hűbértes király névltegtes uralma alat –, a kujsuangok korábbi birtokain él-
ttek. A hunok (khionitai) tez időbten valószínűlteg Dihistan tartományban ta-
nyáztak. A 358. teszttendőbten békét kötöttek, és szövtetktezttek a pterzsákkal. A 
kövtetktező évbten a pterzsák mtelltet harcoltak – géltek, kaukázusi albánok és 
szakák (valószínűlteg massagteták, avagy alánok) társaságában – Amida (ma 
Diyarbakir) ostrománál. Ugyantezten évbten a Kaukázus vidékén is fteltűnttek.

397–398. – A Balkh vidékén tanyázó avarok (kujsuangok) ltegyőzik Shapur ste-
rtegét.

370–380. – Az avarok országot alapítanak. Kidara (kínai fülntek Csitolo, szkítá-
nak Kitörő), avar ftejtedteltem uralkodik Baktriában, birtokolja az Oxos (Amu-
darja) mtellékét. Alighantem birodalmához tartozik még Szogdia tegy részte is. 
Átktel a Hindukus vonulatain, és 390–399. közöt telfoglalja az Indiai-félszigtet
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északnyugati tartományait. Birtokait gyarapítja Gandhara és Kasmír, vala-
mint öt kistebb hűbértes királyság Észak-Gandharában. Talán Kabul környé-
két is mtegszállta, te tterültettet azonban csak a 420. évig tarthata. A kidarita 
pénztek kujsuang mintára készülttek, jteltezvén, a kidariták magukat ntevteztet-
ttek utódainak kívánják látatni. Egy kidarita uralkodó agyag függőptecsétjé-
ntek ftelirata : „A hunok királya, a nagy kusán király, Samarkand ura” szint-
úgy terről tanúskodik.

Kitörő, az országalapító, 370. táján ült királyi székérte, uralkodásának 
tartama azonban tteljtességgtel bizonytalan. A ntevéhtez kapcsolt testeménytek 
két tembteröltőnyi idteig szterteptelntek a híradásokban. Mtegltehtet, utódai közül 
többten is a királyi család ntevét vistelték.

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

420. – Kidara Szogdiába vonul. Ugyantekkor hunok – magukat alkhono, azaz 
vörös hun névvtel illtetik – költözntek Kabulisztánba.

430. körül – v. Bahram (420–438.), pterzsa király hadjárata Szogdia és Baktria 
tellten. Kidara, valamikor 430–437. közöt, győzttesten tér vissza Baktriába. 
Fia teztenközbten Gandharát tartja.

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

437–457. – Kidara telűzi a hunokat Szogdiából.
438–440. – ii. Yazdegerd (438–457.), pterzsa király telső hadjárata a baktriai ava-

rok (kujsuangok) tellten. A híradások szterint telődtei járadékot fztettek az ava-
roknak. A pterzsák mtegszállják a vörös hunok (alkhono), illtetvte uralkodójuk 
i. Khingila, avagy Eskingilo (kb. 430–470.) által telfoglalt Kabulisztánt, va-
lamint a kidariták birtokainak tegy részét, pl. Pteshavart is.

442–449. – Az avarok (kujsuangok) Szogdiában terődöktet építtentek (pl. Payktent, 
Samarkand) a pterzsák támadásai tellten, valamint új városokat alapítanak (pl. 
Kushanija, Panjaktent).

449–454. – A végső csata az avarok és a pterzsák közöt. Yazdegerd mtegstemmi-
sítő 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.
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459. – 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-
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. Az avarok aligha-
ntem tez idő tájt tagozódtak bte a hunok szövtetségébte. Peroz, a trónkövtettelő, 
a htefalitákkal szövtetktezik, s két év múltán stegédltetükktel trónra jut.

A szabarok – többségébten bizonyára török nytelvű nép – a ntegytedik szá-
zadban még Nyugat-Szibériában, az Altaj vidékén, az Ob mtellékéntek pusz-
táin laktak. Ez idő tájt a zsouzsanok ftennhatósága alá tartoztak, akárcsak a 
Narym völgyébten tanyázó htefaliták. (A Narym a Ftektette-Irtis mtellékfolyója 
Kteltet-Kazahsztánban.)

A Turáni-alföldrte – ha ntem számítjuk a hun telőőrsöktet – telsőként a hu-
nok uralkodó, névadó csoportja érkteztet, s vtelük tegy időbten vagy közvtetlte-
nül a nyomukban az oguroknak ntevteztet törökök. Rövid idő múltán mtegjte-
ltenttek a Ktelteti-Kaukázus vidékén, s a kteltet-teurópai pusztát is birtokba vtet-
ték. A szabarok, jteltek szterint, valamivtel később, a htefalitákkal vándoroltak 
a Turáni-alföldrte. Az avarok által mtegszalasztva a Ktelteti-Kaukázus vidékérte,
majd onnan – a pterzsák által telűztetvén – a kteltet-teurópai pusztára költözttek.
Ot találjuk őktet – hun és szkíta származású csoportok társaságában – Régi 
Nagy Bulgária néptei közöt, s részt vtettek a kazárok szövtetségéntek mtegszter-
vtezésébten. A kazárok vallási mteghasonlása után az önállóság útjára lépttek; 
csatlakoztak hozzájuk a jászi tertedtetű kabarok. Szövtetségük a madzsar ntevtet 
vtette ftel. A madzsarok tegy csoportja, Árpád népte, a Kárpát-mtedtencébte köl-
tözöt, s ura és névadója ltet az ot élő néptekntek.

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

497. – Peroz ltegyőztte a kidaritákat, és fővárosukat, Balaamot (úgy tűnik, tez a 
mai Balkh) idteigltentesten – Peroz haláláig – a pterzsák uralták. A htefaliták is
részt vtettek a hadjáratban. Az testemény kapcsán Priskos (kb. 420–472.) kifte-
jteztetten hunokról bteszél : „hunok, akiktet kidaritáknak ntevtezntek”.
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477. – Kínai források utoljára temlítik az indiai kidaritákat. A htefaliták tez idő 
tájt törttek bte Gandharába.
Az avarok indiai uralmának a hunok tterjteszktedéste vtettet végtet. A vörös hu-

nok Khingila uralkodása idtején vteték át Gandhara és Taxila irányítását. A ki-
dariták, úgy tűnik, visszaszorultak Kasmír, majd Uddiyana tterültetérte. Ftennható-
ságuk az Indiai-félszigtetten a htefaliták mtegjteltenésévtel szűnt mteg véglteg.
509. – A htefaliták mtegszállják Szogdiát.

Avarjaink sorsát a htefaliták uralma idtején ntem tudjuk nyomon kövtetni. 
Egy időrte teltűnntek sztemünk telől, nagyjából ötvten év múlva azonban, jteltek szte-
rint immár a hunok szövtetségéntek résztesteként, Kteltet-Európában újra ftelbuk-
kannak. Az 555. évbten a Kaukázus vidékéről temlíti őktet Pseudo-Zakharias. A 
Közép-Ázsiában maradt avarokról az utolsó híradás 732-ből való. Kültegin tem-
lékoszlopának ftelirata őriztte mteg ntevüktet.

Hefaliták Közép-Ázsiában

Arab források Haiethal, Haital, Heithal, Hetal, Heyathelites névten temlítik, 
olykor azonban türköknek is mondják őktet. A baktriaiak nytelvén ntevük Ebo-
dalo. Görög forrásokban mtegntevtezésük Abdeloi, Hephthalitai vagy leukoi Oun-
noi. Indiában Huna vagy Turuska névvtel illteték őktet. Kínai forrásokban Idi, Je-
dien, Jeta, Jetailito stb. névten tűnntek ftel. Pterzsa és zoroasztiránus iratokban 
Hephtal és Hephtel, illtetvte Hevtals címten temlíttetntek. Armteniai írók Hephthal, 
Heptal, Tetal névvtel ruházzák ftel, olykor azonban a kujsuangokkal (it avarok) 
azonosítják őktet. Szír tudósítók Ephthalita, Tedal alakban jtegytezték lte ntevüktet.

A hefalita mtegntevtezés alkalmasint az új-pterzsa hef (hét) és a török ala at 
kiftejtezés összteházasítása révén jöt létrte. Kövtetktezésképpten a szóban forgó nép 
tertedteti, ótörök ntevte valószínűlteg yeti ala at, vagyis hét tarka ló (95. oldal).

Ftehér hun telntevtezésük inkább ktelteti lakóhtelyükrte utal, stemmint bőrük vagy
öltöztetük stb. színérte. Európában hadakozó szövtetségtesteiktet (Atila népét és az 
onogurokat) ktell teszterint ftektette-, vagyis nyugati hunnak címteznünk.

A hunok európai birodalma

Vámbéry Ármin (1832–1913) mtegállapítása (1882) az akatiroi névvtel kapcso-
latban – ak kaćir (ftehér főnix) – mtegkülönbözttettet fgytelmtet érdtemtel. „Kaćir 
azon mtesés madár török telntevtezéste, mtely 1000 évig él tel és a halhatatlanságra 
törtekvőktet a ftelső régiókba viszi.” E lteírásról nyomban a nagysztentmiklósi kincs
2. és 7. számú korsóján ábrázolt égbteragadási jteltentet jut teszünkbte.
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Szkíta vagy hun, illtetvte török tertedtetű volt-te az akatiroi népcsoport (71. ol-
dal), teztek után stem dönthtető tel bizonyossággal. Utóbbi mégis valószínűbbntek 
tűnik.

Bolgárok, kazárok, magyarok

Kteltet-Európa nagyobb folyóinak többségte – jólltehtet többé-ktevésbé telfter-
dítvte – alighantem a hunok uralma idtején is mtegőriztte szkíta ntevét. A görögök 
hallásához igazítot ntevtektet vii. Konstantinos közli : Baroukh (Boristten : Dnyte-
pter), Koubou (Kupány: Déli-Bug), Troullos (Túr: Dnytesztter), Broutos (Boratya : 
Prut) és Seretos (Körös : Sztertet) (89. oldal). Mongollal rokonnak látszik telltenbten 
a Volga (Atil, Ettel, Itil) ntevte. A mongolok nytelvén ejen (kitejtvte tedzten) érttelmte: 
fejedelem, vagyis jtelten testetbten Fejedelmi folyó, avagy Folyók fejedelme. E ftelfte-
dtezés stem új. Czuczor és Fogarasi (1870) munkája érttektezik róla a személynév 
címszó alat. A törökből ltevteztettet mtegftejtés Ata il (őstartomány) teszterint telhi-
bázot, még akkor is, ha a Volga, illtetvte a kazárok fővárosának ntevét hasonló-
képpten btetűzték (84. oldal). Előbbitekből kövtetktezik : szintúgy htelyttelten a jtelző 
nélküli Etel stb. mtegntevtezést bármtely más kteltet-teurópai folyóra alkalmazni, to-
vábbá te szó jteltentéste ntem ltehtet általánosságban folyó. És végül : többtek közöt 
tezért stem ltehtet a Budai Ésaiás (1799–1841) által mtegalkotot Etelköz a Dnytepter 
és a Sztertet közöt nyújtózkodó tterültet ntevte.

Ha számba vtesszük a hunok (az uralkodó, névadó csoport) által ránk hagyo-
mányozot sztegénytes szókészltettet – jobbára sztemélyntevtektet –, mongolból és tö-
rökből ltevteztethtető kiftejtezéséktet tegyaránt találunk btennte. A ltegismterttebb hun 
uralkodó mtegszólítása talán az ejen (ftejtedteltem, úr) szóhoz hasonló kiftejtezés lte-
htettet. (Az idi, iti címzés, illtetvte az Ete sztemélynév és származékai szintén idte 
sorolandók.) Különböző néptek tezt bizonyára saját hallásukhoz igazítoták, és 
tekként ltet btelőlte Etel, Etele, Etzel stb., és végül – a gtermánok szterint – Attila 
(Atyácska). Árpád családjában akad még hasonló ntevű uralkodó. Őt, hihtetőlteg 
a szkíták hallása szterint papírra vtetvte, Ézelő címten tartja számon a hazai iroda-
lom. Ntevte Konstantinos ltebtetűzéste szterint Ezelekh.

Kteltet-Ázsia szomszédságában, ntem úgy, mint Btelső-Ázsia más tterültettein, a 
mongolok nytelvéntek sztertepte, btefolyása alighantem nagyobb volt, kövtetktezés-
képpten a hunok Btelső-Mongólia vidékén élő uralkodó, névadó csoportjában is. 
A hun név, szkíta fülntek kony, például mongol tertedtetrte vall : kün (kitejtvte kun), 
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vagyis tembter. A hun szövtetség néptei, idteértvte az uralkodó csoportot is, jtelltem-
zőten mégis teurópai jtelltegűtek voltak, habár akadtak közötük kteltet-ázsiai, szibé-
riai stb. teltemtek is.

A madzsarok Jenő, illtetvte inkább Gyana ntevű törzste alighantem török méltó-
ság mtegntevtezéséből származik: yanal. A szó jteltentéste : oldalsó :::; átvit értteltem-
bten bizalmas, tanácsadó (89. oldal).

Kunok

A kunokat és a palócokat kínai források is temlítik – mégptedig hun, illtetvte 
polocse névten – mint a titelö szövtetség résztesteit. A kunok a tudósítás szterint a 
Tola folyótól északra laktak, a palócok az ujgurok közöt, a Titen-san vidékén :::: 
Karasahr ( Jtencsi) várostól északra, köztel az Ak Tag (Sztecsa Hszütefteng) htegy-
htez. Ntevteztettek utóbb, ha ntem is valamtennyiten, Közép-Ázsiába költözttek, és 
össztevtegyülttek az ot élő hun és szkíta néptekktel, ráruházván ntevüktet a csatla-
kozotakra. A magyarok országába többségébten alighantem szkíta (ltegfőképpten 
kankar) származású kunok és palócok érktezttek (95. oldal). Nytelvükről Gyárfás 
István érttektezik (1873, 1882a, 1882b). Ertedtette szterint, mint korábban kiftejttetük,
a hunok (mindtentektelőt a titelö, azaz török néptek) tegy részte is szkíta volt, nytel-
vét azonban Dél-Szibériában és Btelső-Ázsiában törökrte stb. csteréltte.

Jászok

A kaukázusi alánok jteltesteintek ntevte (100. oldal), pontosabban csak tegytesteké,
inkább igte – Áld (Alda, Aldte), Dorgál (Dorgolteli) –, stemmint főnévi vagy mtel-
léknévi tertedtetű (Áldás, Dorgáló). Új tertedmény tezztel kapcsolatban Jadaron ki-
rály ntevéntek magyar olvasata : Gyötör. Más alán ftejtedtelmtek uralkodói címéntek
visszaftejtésévtel is próbálkoztunk, pl. Aton, Khuddan, Urdure, és bár van tel-
gondolásunk, hihtető mtegoldással tez ügybten ntem tudunk szolgálni.

Források

Nagy Géza (1855–1915) A skythák című munkájának idéztette (104. oldal) hiá-
nyos. E vizsgálódás forrásainak jtegyzékébten (27. oldal) már htelytesten, hiányta-
lan alakban szterteptel.

Tanulmányunkat telsősorban értő közönségntek, s ntem tudósoknak szántuk. 
Ez okból a ftelhasznált munkáknak csupán törtedékét, a ltegfontosabbakat sorol-
tuk ftel. Az érdteklődő teztektet tanulmányozva mtegismterktedhtet a részltettekktel, tel-
térő néztettekktel, s további forrásokról sztertezhtet érttesülést.
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Végső szavak

A kteltet-teurópai puszta néptességte mteghatározó szterteptet töltöt bte Eurázsia 
történtetébten. A puszta lakói rtendsztertesítteték az ökrös fogatot, háziasítoták a 
lovat, találták ftel a könnyű, küllős ktertektekten gördülő sztektertet, szterktesztteték a 
nytergtet, a ktengytelt, az össztettet íjat stb. A nadrág és a ftehérntemű visteltette is tő-
lük származik. E néptesség körébten jteltent mteg a bronzművtesség, s az tezztel kap-
csolatos ismtertettek innten tterjtedttek szét. Minttegy 9000 évvtel teztelőt – és később 
még több alkalommal – a pusztai néptek tegytes csoportjai nyugatra költözttek, lte-
ttelteptedttek a Ktelteti-Balkán lapályain, a Duna völgyéntek környékén, a Kárpát-
mtedtencébten, illtetvte a Gtermán- és a Ltengytel-alföldön, a Skandináv-félszigtetten 
stb. Ntevteztet tterültettekten ötvöződttek a htelybten lakókkal. Őstei ltettek skótoknak, 
gtermánoknak, balti, szláv és uráli néptekntek, a mai magyaroknak stb.

Minttegy 4000 évvtel teztelőt a szkíták tegy részte Ázsiába költözöt, s te szaka-
dárok, össztefoglaló névten, szakának címtezték magukat. Btenéptesítteték Közép-
Ázsia pusztáit, és csapataik az Indiai-félszigtetrte is teljutotak. Ltegkorábban vél-
htetőten i. te. 1800. körül, és később még néhány alkalommal. Többségüktet utóbb 
telnyteltte az indiai néptek ttengterte. Btelső-Ázsiában a szakák htelybten lakó néptessé-
gtekktel ötvöződttek, törökké stb. ltettek, s azután a hunok szövtetségéntek résztestei.
A hunok, birodalmuk széthullása után, mtegszállták Közép-Ázsiát és Kteltet-Euró-
pát, össztevtegyülttek az ot élő szkítákkal, és jó idteig mteghatározói voltak Közép-
Ázsia, India és Európa történtelméntek. A hunok közé bteillteszktedtet közép-ázsiai
és kteltet-teurópai szkíták szórványban élő csoportjai rövidtebb-hosszabb idő múl-
tán telvtesztteték nytelvüktet, és végül ntemzteti azonosságukat is. A nagyobb tömb-
bten élő szkíta közösségtek, mint pl. az avarok, a kankarok nytelvüktet mtegőrizték.
A Kárpát-mtedtencén kívül rtektedt szkíta csoportok viszont telőbb vagy utóbb tö-
rök, indiai, szláv stb. néptek soraiba olvadtak bte.

Őshonosak vagyunk-te, miként tegytestek fteltétteltezik, a Kárpát-mtedtencébtenM 
A válasz atól függ, milyten időpontot jtelölünk ki honosságunk ktezdteténtek, il-
ltetvte kiktet ttekintünk ősteinkntek stb. Európa, illtetőlteg a Kárpát-mtedtencte telső tte-
lteptesteintek lteszármazotai közötünk élntek, tennélfogva, ha úgy ttetszik, őslakos-
nak is ttekinthtetjük magunkat. Ámdte végső soron az telső gyarmatosok is jövte-
vényntek számítanak Európa földjén. Ősteink jó részbten kteltet-teurópaiak voltak, 
és nytelvünktet is tőlük örököltük. Ők (ha ntem számítjuk telődteiktet, az teurázsiai 
puszta jégkori mamutvadászait, kik tegykor hazánk tterültetén is mtegfordultak) 
csak minttegy 9000 évte jteltenttek mteg telőször a Kárpát-mtedtencébten. Más néptek 
közé vtegyülttek, nytelvüktet valószínűlteg ntem tudták ftenntartani. Újabb és újabb 
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néptességtek érktezttek a kteltet-teurópai pusztáról, ám sorsuk, jteltek szterint, mindig 
hasonlóan alakult. Utoljára mégis többségbte kterülttek. Sorban érktezttek a jászik 
és urak – a hunokkal még stertegnyi jászi –, majd az avarok és kistebb hun-szkíta 
fteltekteztettek. Az avarok hatalmának ltehanyatlása után a bolgár madzsarok (mint 
tudjuk, ők a 830. év telőt még szabarnak ntevtezték magukat) alapítotak államot 
a Kárpát-mtedtencébten. Ezután jöttek a btestenyők, kunok, palócok stb. közé bteta-
gozódot kankarok és vtelük a hun atyafság, továbbá a kaukázusi alánok, akik 
manapság jász névvtel illtetik magukat. Az tesküdöttek, avagy tesküdttek ntevte tel-
tenyésztet, nytelvük, valamint birtokosa, a magyarság azonban ma is él.

Ltegközteltebbi rokonaink a szlávok, baltiak, távolabbiak a gtermánok, ktelták. 
Atyafságunkhoz tartoznak a török, valamint az indiai néptek tegytes csoportjai. 
Közteltebbről és távolabbról csakntem mindten (nagyobbrészt) teuroszibériai terte-
dtetű nép.

Nytelvünk, úgy tűnhtet, távolabbról rokona a törökntek, hasonlóképpten a fn-
ntek, lappok, szamojédtek nytelvéntek. A rokonság azonban aligha a közös tertedtet, 
inkább kistebb-nagyobb mértékű hasonlóság alapján áll ftenn:::: telsősorban szavak 
átörökítéséntek és kölcsönzéséntek tulajdonítható. Ha csupán szókészltetét ttekint-
jük, az indoteurópai nytelvtek közül ntem tegy ugyanúgy köztel áll a magyarhoz. A 
szláv, a ktelta és a gtermán nytelvtekbten például jteltentős számú átörökíttet és köl-
csönzöt szkíta szó rtejtőzik.

A magyar, avagy esküdt igten régi nytelvntek látszik. A ltegnagyobb óvatosság-
gal ítélvte is ltegalább 116000–136000 évtesntek mondanánk. Milyten mértékbten vál-
tozot tezten irdatlan idő folyamán, ttermésztettesten ntem tudjuk. Első nytelvtemlé-
künkntek, ha úgy ttetszik, a Herodotos által fteljtegyztet szkíta szavakat ttekint-
htetjük. (Az asszír ékiratos táblákon és a bisotuni sziklafteliraton rögzíttet ntevtek 
valamivtel időstebbtek.) Nagyjából 2500 évtes kiftejtezéstek, s ltegtöbbjüktet a hétköz-
napok tembterte is különöstebb ntehézség nélkül mtegérti. Ntem találtunk közötük 
tegytet stem, mtelyntek érttelmét nte ltehtetnte, ha másképpten ntem, szótáraink vagy a 
nytelvünkbten működő szabályrtendszter stegédltetévtel ftelftedni.

Források
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