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Kankarok

Országuk nevéről, névadó folyójukról először az Aveszta (i. e. kb. 6. század)
tesz említést. Azután, az i. e. 4. század végén, a makedón görögök közép-ázsiai
hadjárata kapcsán hallunk róluk, népük neve azonban csak i.  e. 2. századi forrá-
sokban jelenik meg első ízben. Ez időben – alkalmasint a bronzkor késői szaka -
sza óta – Közép-Ázsiában laktak; a Szir-darja középső szakasza és a Csu folyó
közöttii földeket birtokolták.

Közelebbi és távolabbi szomszédaik ugyanezen időben szkíta és iráni népek
voltak. (A közép-ázsiai szkíta népek együttiesen szaka – elvált rész – névvel il -
lettiék magukat.) Az Urál hegység keleti oldalának pusztáin izzítók, a Szir-darja
és az Amu-darja alsó szakaszánál jászik – a jászik, illetve az őrsök törzse –, a
Kopet-dag északi előterében avarok, a Fergánai-medencében homorogi szakák,
az Ili folyó völgyében és az Iszik-köl vidékén szakaurak laktak. A Zeravsan fo -
lyó mellékét az iráni szogdok birtokolták.

Kankarjaink legalább az i. e. 129. évtől hűbérurai voltak a szogdoknak, az i. e.
130. év táján pedig birodalmukhoz csatolták a jászik és az izzítók (issedones) bir -
tokait is. Az ókori Közép-Ázsia egyik legjelentősebb és legnagyobb befolyású ál-
lamát hozták létre. A Selyemút egyik szakaszát ellenőrizték.

Az i. e. 104. évben Kína sikertelen  támadást intézetti a Fergánai-medence ki-
rálysága, Ta Jüan ellen. Az i. e. 102. évben a kínaiak nagyobb sereget küldtek, és
bevettiék Ta Jüan fővárosát. Kankó támogattia a Fergánai-medencét uraló testvér-
népet, a homorogi szakákat, a kínai túlerő miatti azonban végül nem avatkozotti
a küzdelmekbe.

Az i. e. 56. évben a hunok szövetsége két részre szakadt. A déli hunok Kíná-
hoz pártoltak, az északi hunok egy csoportja, Csecse csanjü (i. e. kb. 55–36.) ve-
zetésével nyugat felé vonult. A kankarok szövetkeztek a hunok e csoportjával, s
több alkalommal megtámadták és kifosztottiák a vuszunokat, a Han Birodalom
csatlósait. Az időszámításunk előttii 36. évben Kína, a Nyugati Területek Védnök -
sége (Hszijü Tutufu) megtámadta  Csecse városát a Tulaj (a mai Taraz) völgyé -
ben. A hunok fejedelmét megölték, a kankarok országát azonban nem foglalták
el, mivel a Pamír vonulatain túl helyezkedetti el, és nem letti volna könnyű ellen-
őrizni.

Az i. sz. 4. század közepéig a kankarok uralták Közép-Ázsia jelentős részét az
Amu-darjától északra. A 350. évben a hunok egy csoportja elfoglalta a kankarok
szogdiai birtokait. Az 541. év körül pedig a kínai híradásokban jüecséknek, nyu-
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gati forrásokban heftaalitáknak, kusánoknak, illetve kidaritáknak is nevezetti ava-
rok vettiék birtokba, s (vélhetően) bekebelezték a kankarok törzsterületét is.  Az
558. év táján az Amu-darjától északra eső területeket a türkök csatolták birodal-
mukhoz.

Amikor a hun szövetség népei,  vagyis a törökök megszállták Közép-Ázsia
pusztáit, a kankarok a heftaaliták, majd a türkök stb. fennhatósága alá kerültek.
Négy–ötszáz év elmúltával nyelvükben jórészt  törökké lettiek, kisebb-nagyobb
csoportjaik azonban vélhetően hosszabb ideig megőrizték anyanyelvüket.

A kankarok többsége a Szir-darja menti és szogdiai városokban élt. Közülük
többen a kipcsakokhoz, kunokhoz, ujgurokhoz stb. csatlakoztak, s részt vettiek a
szeldzsukok birodalmának megszervezésében is. Egyes csoportjaik Kelet- és Dél-
kelet-Európába, illetőleg a Kárpát-medencébe vándoroltak. Manapság kun (úz),
palóc, besenyő és csángó néven ismerjük őket.

Nagyobb részük a közép-ázsiai népmozgalmak idején sem hagyta el ősi hazá -
ját. A helyben maradottiak a mongol megszállás idején (1219–1223.) súlyos veszte -
ségeket szenvedtek. Szir-darja menti városaikat lerohanták a mongol hadak; né -
püket példátlan kegyetlenséggel pusztítottiák, rabszíjra fűzték, illetve besorozták
hadseregükbe. A kankar és kipcsak foglyokat Észak-Kínába hurcolták, s a Jüan-
ház uralkodása idején (1206–1388.) a mongolok szolgálatába állítottiák. Az 1308.
esztendőben a mongolok kankar testőrcsapatot is szerveztek.

A mongol hódítás után a közép-ázsiai kankarok török és mongol népek (ka -
rakalpakok, kazakok, üzbégek, valamint nogaji tatárok) közé vegyültek.

Nevük

A kankarok neve Ptolemaios (kb. 100–170.) művében (Geographike hyphege-
sis,  vi. 14. 11.)  kakhagai skythai (καχαγαι σκυθαι) alakban szerepel. Országuk –
az Avesztában Kangha, a kínaiak hallása szerint Kang (康), Kangcsü (康居) vagy
Kangkuo (康國) – a Szir-darja középső szakaszának szkíta nevét örökölte.

Az Aveszta a  Szir-darja középső szakaszának nevét Kangha, alsó szakaszáét
Plinius (23–79.) Silis alakban rögzítettie.  A fölöttiébb tekervényes középső sza-
kasz szkíta neve alkalmasint  Kankó (gamó, horog, kampó), az alsó szakaszé pe -
dig Széles volt.

vii. Konstantinos (913–920.) munkája a besenyők kötelékében élő kankaro-
kat kangaroi (Καγγαροι) névvel illeti.

A kankar név jelentése – a mondottiakból kikövetkeztethető – a szkíták nyel-
vén: Kankó (folyó) (országának) lakója, népe .
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Történetük

Ellentétben az avarokkal, a jászikkal (közelebbről az őrsökkel) és a homorogi
szakákkal, a kankarok nem voltak az Óperzsa Birodalom hűbéresei, megőrizték
függetlenségüket. A perzsák csak a Kopet-dag északi előterében élő avarokat, az
Amu-darja alsó szakaszánál, a Kalász (Khorasmia) területén honos őrsöket, vala -
mint a Fergánai-medencében letelepedetti homorogi szakákat igázták le az i. e. 6.
század második felében. A Szir-darja alsó szakaszánál élő jászikat (a jászik név -
adó törzsét) a perzsák nem tudták hatalmuk alá hajtani, s az i.  e. 4. század elején
az őrsök is visszanyerték függetlenségüket.

A makedón görögök csak az avarokat és (valószínűleg) a homorogi szakákat
vetettiék alá ; a jászik két törzse megőrizte függetlenségét. A kankarok s a szaka -
urak lakóhelyét, a Szir-darjától északra eső területeket sem a perzsáknak, sem a
makedón görögöknek nem sikerült meghódítaniuk.

Makedón görögök és kankarok

A kankarok először az i. e. 4. században, a makedón görögök – iii. Alexan-
dros (i. e. 336–323.) – közép-ázsiai hadjárata idején kerültek a nyugati hírmon -
dók látóterébe, nevüket azonban forrásaink nem jegyezték fel.  Csupán lakóhe -
lyük alapján – a Szir-darja jobb partján éltek – azonosíthatjuk őket. Nevezettiek
egyetlen csetepatét leszámítva távol maradtak az eseményektől.

Alexandros az i. e. 329. évben megszállta Baktriát, majd Szogdiát is, és tá -
bort ütötti Marakanda (Szamarkand) melletti, s városépítésbe kezdetti a Tanais (e
helyen a Iaxartes), azaz a Szir-darja mellékén.

A leigázotti szogdok közben fellázadtak a makedón uralom ellen, s csatlakoz -
tak hozzájuk a baktriaiak is. Az ellenállást elsősorban Spitamenes szervezte. A
harcokban szövetségesként részt  vettiek a szkíták,  név szerint  az avarok (daai,
dahae) és a khorasmiai jászik (massagetai, massagetae), azaz őrsök csapatai is.

Arrianos (kb. 86–160.) szerint a Szir-darja jobb partján, a lázadás hírére, na -
gyobb szkíta csapatok gyülekeztek: ha az események komoly fordulatot venné -
nek, a felkelők oldalán avatkozzanak be a küzdelembe.  Curtius Rufus (1. szá-
zad) szerint a Iaxartes mellékén honos szkíták királya a görögök által alapítotti
várost (Alexandreia Eskhate : Hudzsand) nyakára tettii  igának tartván, testvérét,
Kardost (Carthasis) küldte az erődítmény lerontására és a makedónok elűzé-
sére.
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Alexandros közelebbi terveiben vélhetően nem szerepelt a független szkíta
népek leigázása. A beszámolók szerint a folyóparton gyülekezők lármás felvonu -
lását, gyalázkodását megelégelve döntötti a szkíták megleckéztetése melletti.  Mi-
előtti azonban az átkelést megkezdte volna,  Curtius Rufus szerint, húsz főből
álló követség érkezetti hozzá a szkítáktól, lebeszélni óhajtván őt a háborúskodás-
ról. A legtekintélyesebb küldötti beszéde utal a szkíták eredetmondájára, s az ab-
ban előszámlált eszközökre.  Herodotos (i. e. kb. 484–425.) ekét, igát, szekercét
és (áldozati) tálat említ,  e helyen pedig igáról (ökörfogatról) és ekéről, nyílról,
dárdáról, áldozati tálról (a fordításban serleg) esik szó. Utóbbiból, mondja Cur-
tius Rufus, a szkíták barátaikkal az isteneknek bort áldoznak. S utal a szónok -
lat a szkíták lakta területekre is.  Birtokaik ez idő tájt Közép-Ázsiától Délkelet-
Európáig terjedtek.

Ha az istenek sóvár  kapzsiságodhoz szabták volna termeted na+ságát,  nem
férnél el  a földkerekségen. Egy+ik kezeddel Keletet markolnád, a másikkal Nyuga -
tot,  s  ha e területet  mind átfogtad volna,  arra lennél  kíváncsi,  hol  rejtőzik a ra -
+ogó, hatalmas istenség. Mert sóvár vá+ emészt az után is,  amit úgy+sem tudsz
megragadni, Egyurópából Ázsiába rontasz, Ázsiából átkelsz Egyurópába; végezetül, ha
sikerülne leigáznod az egész emberiséget, az erdők, a hópelyhek, a folyók, a vadál -
latok ellen viselnél háborúgyt. Ho+an? Hát nem tudod, ho+ sokáig növekszenek a te-
rebélyes fák, de e+ óra alatt  ledönthetik őket? Ostoba az, aki csak a +ümölcsökre
tekinget,  és  nem méri  fel,  milyen  magasan  csüngenek.  Vi+ázz,  neho+  letörjön
alatt ad az ág, amelybe kapaszkodol,  miközben a fa tetejére törekszel !  Egy+kor az
oroszlán is a legparányibb madarak martaléka lett ,  s a rozsda megrágja a vasat.
Semmi sem oly erős, ho+ ártalmára ne lehetne még a +enge is. Mi dolgunk veled?
Sohasem tett ük lábunkat a te földedre. Hát nem maradhat ismeretlen előtt ünk, er-
dőrengetegek lakói előtt ,  ho+ ki va+ és honnan jössz? Szolgálni nem tudunk, pa-
rancsolni sem kívánunk senki fiáának. Tudd meg, mily ajándékok adatt ak a szkí-
thák  népének :  ökörfogat,  eke,  nyíl,  dárda,  serleg.  Egyzeket  fordítjuk  barátaink  ja -
vára, ellenségeink vesztére. Termésünket, az ökrök munkájának +ümölcsét baráta-
inknak adjuk, a serlegből velük e+ütt  bort áldozunk isteneinknek ; a nyíllal mesz-
sziről, a dárdával közelről törünk ellenségeinkre. Így+ vertük le Szíria, majd a per -
zsák és a médek királyát, és megnyílt előtt ünk az úgyt egészen Egy+iptomig. Azzal di -
csekszel, ho+ a rablók üldözésére jött él ide, de te magad rabolsz ki minden népet,
amerre csak jársz. Birtokba vett ed Lídiát, meghódított ad Szíriát, kezedben tartod
Perzsiát, máris uralkodol Baktrián, sőt szemet vetett él Indiára is. Most pedig a mi
nyájaink után is kinyúgyjtod kapzsi és telhetetlen kezedet. Mire neked a gazdagság,
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ha mind na+obb éhséggel  +ötör? Te va+ az első, akit falánkká tett  a jóllakott -
ság : minél többet bekebeleztél, annál mohóbban sóvárogsz az után, amit még nem
kebeleztél be. Hát nem jut eszedbe, milyen sokáig rostokoltál Baktra körül? Míg
igádba hajtott ad őket, a szogdok fe+vert ragadtak. Győzelmedből háborúgy születik
minde+re. Mert, noha hatalmasabb és erősebb va+, mint bárki más, mégsem akar
senki  idegen urat  tűrni  maga fölött .  Kelj  csak át  a Tanaiszon [itt  a  Szir-darja],
majd  meglátod,  mily  mérhetetlen  messziségbe  nyúgylnak  pusztaságaink ;  mégsem
éred utol sohasem a szkíthákat.  A mi szegénységünk fürgébb lesz, mint sereged,
mely magával  hurcolja a számtalan nemzett ől összeharácsolt zsákmányt.  S ami -
kor úgy+ hiszed, ho+ messzi járunk, úgyjra táborodban pillantasz meg minket, mert
villám+orsan üldözünk és  menekülünk.  Úgy+  hallott am, a szkíthák pusztaságait
még a görög közmondások is csúgyfondárosan emlegetik. De mi szívesebben kóboro -
lunk puszta, emberkéz nem művelte tájakon, mint városokban és gazdag termőföl -
deken.  Egyzért  hát  jól  ragadd  üstökön  a  szerencsédet,  mert  e+könnyen  kisiklik  a
markodból, s erőszakkal fogva nem tarthatod. Idővel majd világosabban belátod,
mint most, mily üdvös tanácsot adok ; zabolázd meg jó sorsodat, annál könnyeb -
ben uralkodol rajta. Minálunk azt mondják, a szerencsének nincs lába, csak szár -
nya és keze. Amikor a kezét nyúgyjtja, ragadd meg a szárnyát is ! Végezetül, ha isten
va+, halmozd el jótéteményeiddel a halandókat, és ne rabold el tőlük javaikat : ha
pedig ember va+, le+en rá gondod, ho+ mindig az is maradj. Dőreség olyasmiken
járatnod az eszedet, amelyek miatt  önmagadról elfeledkezel. Jó barátokra találsz
azokban, akik ellen nem indítasz háborúgyt. Mert az e+enrangúgyak között  legszilár-
dabb a barátság, de csak azok számítanak e+enrangúgyaknak, akik erejükkel nem
törnek e+más vesztére. Ne képzeld, ho+ barátaiddá váltak azok, akiket letiportál!
Nincsen barátság úgyr és  szolga között ,  békeidőben is a hadijogok érvényesek.  Ne
hidd, ho+ a szkíthák esküvel szentesítik a barátságot : ők hívek maradnak, ez az
esküjük. A görögök élnek affééle elővi+ázatt al, ho+ esküvel pecsételik meg a szer-
ződéseket, s tanukul hívják az isteneket : a mi vallásunk maga a hűség. Megcsalja
az isteneket az, aki nem tiszteli az embereket. Neked sem kell olyan barát, akinek
jóindulatában  kételkedel.  Bennünk  azonban  Ázsia  és  Egyurópa  őrszemeire  lelnél:
Baktria szomszédos velünk, csak a Tanaisz választ el e+mástól ; a Tanaiszon túgyl
egészen Thrrákiáig kiterjed országunk, Thrrákia pedig, úgy+ tudjuk, Makedóniával ha-
táros.  Szomszédjai  va+unk mindkét  birodalmadnak:  fontold  meg jól,  ellenséget,
va+ barátot akarsz-e látni bennünk. (Kárpáty Csilla fordítása.)
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A követek távozása után, veszélyes átkelést követően, a makedónok partra
szálltak, és estig tartó harcokban megszalasztottiák ellenfeleiket. Az ütközetben
a szkíták közül sokan elestek, közöttiük egyik vezetőjük, Satrakes is. A makedó-
nok foglyokat is ejtettiek – őket később váltság nélkül szabadon bocsájtottiák –,
valamint nagy számú lovat zsákmányoltak.

A jüecsék vándorlása

Az i. e. 166. évben a hunok (hsziungnu) megsemmisítő csapást mértek a jüe -
csékre, és elűzték őket hazájukból, a Csilien-hegység vidékéről. A népesség na -
gyobb része nyugatra vándorolt, és az Ili folyó völgyében, illetve az Iszik-köl vi -
dékén telepedetti le, kiszorítván onnan az őstelepes szakaurakat.  A megszalasz-
totti szkíták, különböző utakon, délnyugat és dél felé menekültek. Egy részük a
Fergánai-medencében talált ottihonra.  Kisebb-nagyobb csoportjaik letelepedtek
az Alaj és a Pamír völgyeiben, valamint a Tarim-medence oázisaiban, pl. Hsziu -
hszün (Kara-Kavak), Csüantu (Irkeshtam), Szocsü (Szaka; ma Yarkand). A szaka -
urak egy csoportja utóbb átkelt a Khunjerab-hágón, a Karakorum vonulatain, és
i. e. 110. táján az Indus völgyében, az indiai görögök birtokain szerzetti magának
lakóhelyet. A szakák másik csoportja Kelet-Baktriába jutotti, ahonnan későbben
Parthia stb. felé indult. Őket végül a parthusok a Hilmend-tó környékén telepí -
tettiék le.

A jüecsék és a szakaurak vándorlásának részleteit nem ismerjük, ezért több
fontos kérdésre – pl. mennyi ideig éltek a jüecsék az Ili folyó környékén, illetve
Szogdiában – nem tudunk válaszolni. Mint minden hasonló helyzetben, szakem-
bereink feltételezésekkel próbálják az ismeretek hézagait kitölteni.

Dorn’eich (2008) szerint a jüecsék nem sokáig időztek az Ili folyó vidékén.
Régebbi szomszédaik, a vuszunok – a hunok uralkodójának hozzájárulásával –
rájuk támadtak, elűzték őket, s maguk telepedtek helyükre. Mindez egy-két év -
vel a hun fejedelem –  Laosang (i. e. 174–161.) – halála előtti történt. A jüecsék
Szogdia felé vonultak. Uralmuk alá hajtottiák Kankó országát, kiterjesztettiék ha-
tárait Szogdiáig, ahol kisebb fejedelemségeket alapítottiak, s ezek kormányzását
királyi családjuk tagjaira bízták. A jüecsék – Dorn’eich vélelme szerint – nagy-
jából harminc évig laktak Szogdiában, mielőtti,  az i. e. 129. év tavaszán, elfoglal-
ták Kelet-Baktriát.
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Kankó országa ez időben a Szir-darja középső szakaszát, valamint a Talasz
és a Csu folyó lapályát – másként mondva nagyjából a Szir-darja és a Csu kö -
zöttii  földeket – foglalta magában. A kínaiak,  Csang Csien (i. e. 195–114.) beszá-
molója nyomán, ekképpen írják le a kankarok országát (Sicsi 123.).

Kangcsü északnyugatra, minte+ 2000 li [kb. 832 km távolságra fekszik] Ta Jü-
antól [a Fergánai-medence királysága].  Népe hasonlóképpen sátorlakó, s szokásai-
ban  is a jüecsékhez hasonló. Nyolcvan- va+ kilencvenezer képzett  íjász harcosuk
van. Az ország kicsi, és határos Ta Jüannal. Egylismeri a jüecsék névleges felsőbbsé-
gét délen és a hunokét (hsziungnu) keleten .

A jüecsék, a fentiekből erre következtetünk, nem a kankarok országát, törzs -
területét szállták meg, hanem Szogdiát. Más szóval a Szir-darja és az Amu-darja
közét, a Szamarkand köré tömörülő oázisokat. Jobban mondva csak Szogdia dél -
keleti részét.

Szogdiát többen, következetesen, a kankarok országával azonosítják. Későb -
ben, a népvándorlás idején, a kínaiak is hasonlóképpen jártak el, és nem ok nél -
kül. Szogdia legalább Csang Csien közép-ázsiai látogatásának idejétől (i. e. 129.)
a hunok foglalásáig (i. sz. 350.) a kankarok hűbérese volt, később pedig (kb. 441–
558.) az avarok, avagy heftaaliták uralták.

A kínai tudósítók – jelentéseikben keverednek a korábbi és az újabb időkre
vonatkozó adatok – a 4–6., illetve a 4–8. században az avarokat címezik jüecsék-
nek, és Szogdiát, a kankarok egykori gyarmatát nevezik Kangnak stb. Az avarok
a szóban forgó időszakban egyebek közötti a jüecsék egykori uradalmát, Baktriát
és Gandharát birtokolták, továbbá Szogdiát stb., és magukat pénzérméiken, pe -
csétjeiken a jüecsék, avagy kujsuangok (kusánok) örököseként tüntettiék fel.

A Vejsu (a 4. század végétől a 6. század közepéig tárgyalja Kína történelmét)
így nyilatkozik Kankó, azazhogy Szogdia országáról, illetve az otti lakó avarok-
ról (102. 2281.).

Kangkuo,  később Kangcsü is. [Népe] ide-oda vándorol,  nincs  állandó tanyája.
A Han [uralkodócsalád] óta megszakítás nélkül [ fennáll]. Királyuk eredeti család -
neve Ven. Ő jüecse [avar]. Egy+kor [a nevüket joggal viselő jüecsék] a Csiliensantól
[he+ség] északra laktak,  Csaovu [ma  Csangje] városában.  Amikor a hsziungnu
le+őzte őket, átkeltek a Cung Lingon [Pamír] nyugat felé, majd birtokba vett ék az
országot [Szogdiát].  Felosztott ák azt a királyok [családjának] e+es tagjai között ,
ezért Kangkuo bal és jobb [keleti és nyugati] szárnyát több [kisebb] állam alkotja,
és minde+ik [uralkodó] családneve Csaovu, bizonyítván, nem felejtik eredetüket .
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Szogdia nagyjából 500 évig a kankarok hűbérese volt. A 350. év táján a hu -
nok, vélhetően a szabarok szerezték meg, tőlük pedig az avarok vettiék el, alkal -
masint a 441. évben. Ők osztottiák fel királyi családjuk (Ven: : : : Mén) tagjai közötti.
A Csaovu megszólítás vélhetően az „igazi” jüecséket illeti, ám az sem lehetetlen,
a törökös dzsabghu (szövetséges fejedelem) – kínai forrásokban pl. hszihou, vej-
hou (翕侯, 翖侯), illetve jehu (葉護) – címről van e helyen szó.

Időszámításunk előtti 159.  táján a Fergánai-medencébe betörtek a szálláshe -
lyet kereső szakaurak, és elragadták e területet a görögöktől. Ezek aligha voltak
képesek megvédeni északi  birtokaikat,  mivel seregeik ekkor az Indiai-félszige -
ten hadakoztak. A Fergánai-medence területén ettiől fogva valószínűleg szkíták
uralták a letelepedetti görög, iráni, szkíta stb. népességet.

Az i. e. 145. évben a szakaurak egy csoportja az Amu-darja felső szakaszánál
szerzetti magának lakóhelyet. Seregük elfoglalta a tokhárok földjét, azaz Baktria
keleti részét, kifosztottia, porig égettie Eukratideia városát (Ay Khanum). Nagyjá -
ból ugyanezen időben – talán a szakaurak, talán mások – felprédálták Szogdiá -
ban Szamarkand városát.

Craig (2007) tanulmánya szerint – a szerző kijelentése megalapozottiabbnak
tűnik, mint Dorn’eich feltevése – a jüecsék emberöltőnyi ideig laktak az Ili fo-
lyó völgyében. A vuszunok az i. e. 132. évben támadtak rájuk, foglalták el földjei -
ket. A hunok fejedelme ez időben Kuncsen (i. e. 161–126.) volt. A jüecsék népe
áthaladt a Fergánai-medencén, és a következő egy-két évet Szogdiában töltöttie.

A jüecsék az i. e. 129. évben kiszorítottiák a szakaurakat Kelet-Baktriából, és
az őslakos tokhárok urai lettiek. A szakaurak megszállták Baktra (Balkh) város
környékét, a Margus (Morghab), valamint az Arius (Harirud, Tejen) folyó mellé -
két stb. A görögök uralma ez időben ért véget Közép-Ázsiában. Baktria nyugati
felét – igazgatását vélhetően hűbéres szakaurakra bízták – egy időre vélhetően
a parthusok vettiék birtokba.

Strabon (i. e. kb. 63–i. sz. 24.) szerint az asioi, pasianoi, tokharoi és sakarau -
loi nevű nép ragadta el Baktriát a görögöktől. Az asioi név kétértelmű: hozzá -
kapcsolhatjuk a jászikhoz és a jüecsékhez egyaránt. A pasianoi cím jelölheti az
avarokat, a parthusokat, esetleg mindkettiőt. A tokharoi elnevezés a hódító jüe -
csékre, esetleg alárendeltjeikre, Baktria őslakóira, a sakarauloi név pedig a sza -
kaurakra hivatkozik.
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Ha betű szerint vesszük történetírónk kijelentését a hódítókkal kapcsolatban
s kizárjuk a jászikat az események menetéből, akkor a szóban forgó népeket ek -
ként azonosíthatjuk : jüecsék (asioi, tokharoi), avar-parthusok (pasianoi), szaka -
urak (sakarauloi).

Iustinus (kb. 2. század) a saraucae és asiani népet nevezi hódítónak. A to -
khárok szerinte az asiani nép alattivalói voltak. Tudósításában avarok nem kap-
tak helyet. Az általa említetti nevek ekképpen azonosíthatók : szakaurak (sarau -
cae), jüecsék (asiani), tokhárok (tochari).

Kínai források az eseményekkel kapcsolatban csupán jüecsékről és szajvan -
gokról (szakaurak) tudósítanak.

Úgy tűnik, a jászik távol maradtak az eseményektől, biztosat azonban ezzel
kapcsolatban nem állíthatunk. A hírek alighanem csak jüecsékről (asioi, tokha -
roi ; asiani), avar-parthusokról (pasianoi) és szakaurakról (sakarauloi ; saraucae;
szajvang), illetve tokhárokról (tochari) szólnak. Feltételezésünk szerint  (Ádám
2015b) a jüecsék törökös neve yayci (íjász) lehetetti.  Illetve ehhez hasonló alakú
és értelmű szó a jüecsék nyelvén. A jászi és a yayci stb. elnevezés hasonlósága,
meglehet, zavarba hozta történetíróinkat.

A kankarok országa

A kankarok birodalmának híre a korai Han időszakban (i.  e. 206–i. sz. 8.)  ju-
totti el Kínába. Országuk nevét (Kangcsü alakban) elsőként Szema Csien (i. e. kb.
145/135–86.) említi. Kankó az i. e. 134. évben, a Nyugati Területek országai közül
elsőként vettie fel a kapcsolatot Kínával (Yu 2004).  A kankarok országa ez idő-
ben nagyjából a Szir-darja középső szakasza és a Csu folyó közöttii földeket fog-
lalta magában.

Csang Csien közép-ázsiai látogatása idején, az i. e. 129. évben, Szogdia bizo-
nyosan Kankó hűbérese volt. A korábbi idők viszonyairól nincsenek értesülése -
ink. A kankarok legkésőbb az i. e. 130. év táján – a jüecsék vándorlása (i. e. 166–
129.), s ennek kapcsán Görög Baktria bukása nyomán – ellenőrzésük alá vonták
a jászik birtokait a Szir-darja alsó szakaszánál (jelek szerint, legalább egy időre,
Khorasmia oázisát, az őrsök fészkét is), valamint a Fergánai-medencét. Kiterjesz -
tettiék befolyásukat észak felé, alkalmasint az Urál hegység keleti oldalára, az iz-
zítók – kínai iratokban Jen (岩) : Szakadék, Szikla – birodalmára. Ennek megfele-
lően Közép-Ázsia második legjelentősebb államát hozták létre. A jüecsék ugyan-
ekkor, a Hissar vonulatától délre, Szogdia délkeleti részét és Kelet-Baktriát ural -
ták.
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A kankarok foglalása nyomán a jászik és az őrsök törzse, népességük egy ré -
sze, kirajzotti közép‐ázsiai hazájából, megszállta a kelet-európai pusztát, és ma-
gába olvasztottia az otti lakó iráni szauromaták (szuromadaiak), valamint a szkíta
cirákok és az urak (királyi szkíták) népességének egy részét. A jászik törzse, és
utóbb a rósalánok egy része is Délkelet-Európában, illetve a Kárpát medencében
telepedetti le.

Forrásaink szerint  Kankó és  Kína  viszonya nem volt  éppen barátságos.  A
kankarok a 84. évben például Kasgar királyát támogattiák a kínaiak ellenében.
Ugyanezen évben házassággal is megerősítettiék a kapcsolatot a kusánoknak is
nevezetti jüecsékkel. A kusán uralkodó kankar hercegnőt vetti feleségül. A kína-
iak hadura,  Pan Csao (32–102.) jelentős mennyiségű brokáttial megvásárolta a
kusán uralkodó támogatását, s közbenjárása nyomán Kankó lemondotti Kasgar
támogatásáról (Yu 1998).

A kankarok nagyurának lakhelye alkalmasint Fejedelem (Pejtien :  卑闐 ) vá-
rosában volt, nyári szállását pedig alighanem enyhelynek (Fannej : 番内) nevez-
ték. A Hansu 96a szakaszának leírása ezzel kapcsolatban meglehetősen kusza. A
királyi kormányzat székhelye, állítja nevezetti irat, télen Jüejüeniti-ben van, Pej -
tien városa felé. Jüeniti (itti így szerepel) hét nap lovaglás után érhető el, és 9104
[1104] li (kb. 459 km) távolságra van Fannej-től, a király nyári szállásától. Jüejüe -
niti, Jüeniti (alább Jüni), illetőleg Pejtien Taskent vidékén keresendő. Kankó ez
időben 1200000 háztartással, 6000000 lakossal és 1200000 fegyveressel bírt. Kele -
ten kénytelen volt szolgálni a hunokat (hsziungnu).

A Hansu 96a szakasza szerint Kangcsü országában öt kisebb király volt. Az
első címe Szuhszie, a másodiké Fumo, a harmadiké Jüni, a negyediké Csi, az ötö -
diké Aocsien. Ezen alkirályok az azonos nevű várost kormányozták, és Kangcsü-
nek voltak alávetve.

A szóban forgó települések a Hszin Tangsu 221b szakaszának szövegét alapul
véve azonosíthatók. Szuhszie (Si, Csüsa, Csiesuangna: Kesh), Fumo (Ho, Csüsu -
angnicsia, Kujsuangni : Kashanija), Jüni (Si, Csöcse, Csöcsö, Csösi : Sás, azaz Tas -
kent), Csi (An, Puhuo, Puho, Niumi: Bokhara), Aocsien, avagy Huancsien (Huo -
hszün, Huolihszimi, Kuoli : Khorasmia, avagy Khwarazm) (Yu 1998, 2004).

Kankó két fontos kereskedelmi utat ellenőrzötti, mégpedig a Selyemút északi
ágát, valamint fő szakaszát. Előbbi a Szir-darja mentén vezetetti a jászik (őrsök)
közép-ázsiai és kelet-európai birtokain keresztül a Fekete-tenger kikötőihez. A
Selyemút fő ága – Kasgar, Fergána, Szamarkand és Bokhara érintésével – Merv
oázisán át a Parthusok országát stb. kötöttie össze Kínával.
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Anhszi (Parthia) északon szomszédos volt a kankarok országával, pontosab-
ban szogdiai birtokaikkal.  A két ország közöttii  határ az Amu‐darja volt. A par-
thusok Mulu (Merv) oázisát is birtokolták.

A következő bekezdések Masson (1986) és Mukhamedjanov (1994) munkája
alapján írják le a kankarok országát.

Kankó lakói,  hasonlóan más szkíta népekhez,  jellemzően folyóvizek közelé-
ben ütöttiek tanyát. Településeik központjában általában nagy, kerekded építmé-
nyek helyezkedtek el, s ezeket olykor fallal is körülvettiék. Legnagyobb városuk,
Kankó (szanszkrithoz hajlítva Kankha) – a mai  Taskenttiől délre, az i. sz. 1. szá-
zadban alapítottiák  – négyzetes formájú,  1,5 km2 alapterületű volt. A várost fal
vettie körül, s utak osztottiák kisebb egységekre.

A kankar településeket temetkezési helyek, sírhalmok vettiék körül. A tekin-
télyes személyek földi maradványait – némelykor fatörzsekkel lefedetti – sírgö-
dörben helyezték végső nyugalomra,  majd a rejtekre gyeptéglákat, köveket hal-
moztak. A halotti mellé tettiék a túlvilági élet során nélkülözhetetlennek vélt esz-
közeit, javaiból egy részt, pl. kézzel készítetti cserépedényeket, nyilakat, vasból
kovácsolt kardokat, ékszereket. A kereszténység terjedése nyomán, az 1–4. szá -
zadban, az elhunytat föld alattii folyosóból nyíló fülkébe temettiék.

Kankarjaink a kost, ábrázolásaikból következtetve, alighanem vallásos tiszte -
lettiel övezték.

Kankó országának lakosai nagyobb részben sátorlakók, vándorló pásztorok
voltak, s főleg szarvasmarhát tartottiak. A nyári hónapokban észak felé terelték
állataikat, a telet pedig délen, szállásaikon töltöttiék. A letelepedetti lakosság kö-
lest, árpát, búzát, rizst, gyapotot, dinnyét termesztetti,  gyümölcsfákat  ápolt stb.
Az ivó- és öntözővizet, s a termést kézzel formált, terjedelmes edényekben gyűj-
töttiék, illetve tárolták. Az i. sz. 1. században a cserépedényeket már inkább faze -
kaskorongon készítettiék.

Mint ez az ókorban szokásban volt, a közép-ázsiai és kínai kereskedők első -
sorban olyan árukat adtak-vettiek, melyek értékét nem annyira a haszna, inkább
ritkasága határozta meg. Kína selymet, jádét, lakkozotti tárgyakat, prémeket, va-
sat és nikkelt adotti dísztárgyakért, drágakövekért, üvegáruért stb. cserébe. A ke-
reskedelemben a szogdoké volt a vezető szerep. Kisebb közösségük élt Kína nyu -
gati kapujánál, Tunhuangban.
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Kankar úgyrkodó

A szkíta szövetség népei az általuk kibocsájtotti pénzek feliratát, megjelené-
sét stb. rendszerint azon környezethez igazítottiák, melyben érméik forogtak. Az
urak (királyi  szkíták)  pénzérméi  például  a  görögökéhez  hasonlítottiak,  az  ava-
roké a perzsákéhoz, illetve indiai királyokéhoz, a szakauraké hindu uralkodóké-
hoz, a kazároké az arabokéhoz stb. A szkíta népek körében mindazonáltal nem a
pénz volt a fő értékmérő, hanem a személyes javak, elsősorban az állatállomány,
leginkább a szarvasmarha.

„Hyrcodes” Szogdiában kibocsájtott érméit egyesek a daháknak (avaroknak)
tulajdonítják, s  kibocsájtásuk idejét általában az i.  e. 2. század közepe és időszá-
mításunk kezdete közöttii évekre teszik (Mitchiner 1973, 1978). Figyelembe véve
az időt és a körülményeket, úgy véljük, a meg nem nevezetti úgyrkodó alighanem a
kankarok egyik szogdiai (talán bokharai) kormányzója volt.
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1. ábra : Urak (A–D), kankarok (E–F), szakaurak (G–H), avarok (I–J) és kazárok (K) pénzérm éje.  Atya
(Ataias) (A), Öreg (Arikh O[lbia]) (B), Szél (Skyles) (C), Szélúr (Skyluros) (D), úrkodó (urkodou) (E),
onogur (wnwnxwr) (F), Moka (Maues) (G), Jászi (Azes) (H), i. Arsak (Arsakes) (I), ii. Kitörő (Kidara)
( J) érméje és a kazár yarmak (K) (Forrás : Wikimedia Commons)



A szóban forgó érmék ezüstből készültek. Előlapjukon a  hűbéres úr jobbra
néző arcmása látható; bal oldalon görög betűs felirat :  ΥΡΚωΔΟΥ (urkodou).  A
hátlapon szembe néző, jobb kezében szigonyt tartó, bal kezét csípő jén támasztó
álló alak – vélhetően valamelyik iráni istenség –, a bal és a jobb oldalon görög
betűs felirat : ΜΑΚΑΡΟΥ (makarou: áldotti), ΟΡΔΗΘΡΟΥ (Ordethrou, talán az ábrá-
zolt istenség neve) (1. ábra : E).

Az érméknek több változata ismert. A görög betűs felirat ezeken eltérően le-
betűzötti vagy töredékes, hátlapjukon ló ábrázolása látható (pl.  Gardner 1886;
Sallet 1897).

Az Ordethro (Ardethro, Odkaro, Raethro stb.) lebetűzésű név eléggé hasonlít
a baktriai stb. Ardokho istenség megszólításához. Az érdek, a haszon, a kereset
(hozadék), a nyereség megszemélyesítőjeként tisztelték, és rendszerint bőségsza-
ruval ábrázolták (lásd az 1. ábra : J hátlapját).

Egy másik kankar érmét Sás (Taskent) városának ura bocsájtotti ki (4–6. szá-
zad).  Az érme előlapján a nagyúr balra néző arcmása látható.  A hátlapon nem-
zetségjele és szogd nyelvű felirat : C’C’N N’PN’C WNWNXWR (Sás nép ununkhur)
(1. ábra : F). Az uralkodó megszólítása feltehetően az onogur szó elferdítetti válto-
zata. Ezen érmének is több változatát ismerjük (pl. Шагалов и Кузнецов 2006).

Küzdelem a mennyei lovakért

A korai Han időszakban (i. e. 206–i. sz. 8.) Csang Csien, a kínai császár meg-
bízásából a jüecsék nyomát követtie a nyugati területeken, s eljutotti Közép-Ázsi-
áig (i. e. 129.). Beszámolója szerint a Fergánai-medence országának (Ta Jüan) la-
kói földművesek. Rizst és búzát termesztenek, szőlőből bort készítenek, és első -
rangú, „mennyei elődöktől származó” lovaik vannak. Az emberek erősítetti váro-
sok házaiban laknak. A kisebb-nagyobb városok száma legalább hetven, és a la -
kosoké több százezer. Fegyvereik íjak és gerelyek, s képesek lóhátról nyilazni.

Az i. e. 116. vagy a 115. évben kínai küldöttiek látogattiak Ta Jüan, Kangcsü, Ta
Jüecse, Tahszia, Anhszi, Sentu, Jütien, Vumi stb. országába. A nevezetti helyek
rendre : Fergánai-medence, Kankó, a jüecsék székhelye, Tokhara (Kelet-Baktria),
Parthia, India, illetve Jütien és Keriya, a Tarim-medence egy-egy városállama. A
küldöttiek nagyjából egy év múltával tértek vissza a kínai udvarhoz. Elkísérték
őket,  királyhoz méltó ajándékokkal felszerelve,  a nevezetti birodalmak követei
közül többen is.
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Han Vuti császár (i. e. 141–87.) Ta Jüantól elsőrangú lovakat is kapotti, s eze-
ket mindennél többre tartottia. Korábban a vuszunok lovait nevezte mennyeiek -
nek, ám miután szert tetti a vért izzadó* jelzővel is illetetti szkíta lovakra, ezeket
tartottia mennyeieknek, azokat pedig a legtávolabbi nyugat lovainak nevezte el.

Az  első  követjárások  után  Kína  igyekezetti kapcsolatait  szorosabbra  fűzni
Közép-Ázsia országaival.  A hegyek addig alig járt  útjain egymást érték a kül -
döttiségek. Han Vuti kedvelte a lovakat, és még többet akart. Ta Jüan és a nyu-
gati államok azonban nem mutattiak hajlandóságot a kínai igények kielégítésére.
Egyik ország sem tartotti különösebben a távoli Kínától, annál inkább a szomszé-
dos hunoktól, Kína legfőbb ellenségétől.

Az i. e.  108. évben a császár sereget küldötti a Tarim-medence keleti felébe,
Loulan és Kusi ellen.  Bár győzelmet aratotti,  katonai erejének fittogtatása nem
hozta meg a kívánt eredményt.

A kínai követek beszámolója szerint Ta  Jüan országa elsőrangú lovait Ersi
(Istaravshan) városában tartja, ám nem hajlandó adni ezekből Kínának. A csá -
szár, jeles férfitak kíséretében, ezer aranyat, és arany lovat küldötti, e kincsekért
pedig jó lovakat kért. Ta Jüan királya elzárkózotti a kérés teljesítése elől, s még
hozzá Jücseng (Os vagy Özgön) urának megparancsolta a Kína felé vezető utat
lezárni, a követeket megölni, s javaikat elragadni. Az ügyben a hunok is szere -
pet játszhattiak mint bujtogatók. Elsősorban, tudniillik, nekik volt érdekük a ke -
reskedelmi stb. kapcsolatok megszakítása Kína és a közép-ázsiai államok közötti.

A gaztetti miatti felbőszült császár hadat küldötti Ta Jüan ellen. Hadvezére, Li
Kuangli hatezer lovasból és néhány tízezer harcosból álló sereget gyűjtötti,  és
az i. e. 104. év őszén napnyugat felé indult. A haderő átkelt a Sós-vízen (Kum-
darja vagy Koncse-darja), és végül megérkezetti Jücseng alá.

A kínaiak könnyű győzelmet reméltek, ám nem számoltak a kedvezőtlen kö -
rülményekkel, az utánpótlás nehézségeivel, és ráadásul – a kínai követek beszá -
molóira hagyatkozva – alábecsülték ellenfelüket.

A sereg vonulásának útjában sorjázó városállamok megtagadták az együtti-
működést.  A  kínaiak  csakis  erőszakkal  juthattiak  élelemhez  és  takarmányhoz.
Egyenként kelletti megostromolniuk a városokat, és ha nem sikerült a védelmet
áttiörniük, néhány nap múltán vissza kelletti vonulniuk. A megfogyatkozotti,  el-
csigázotti sereget Jücseng védői könnyűszerrel szétszórták. Az elesettiek és sebe-

* A véres izzadást egy élősködő fonálféreg (Parafiálaria multipapillosa) ténykedése idézi elő. A fé-
reg a bőr alatti él, s az általa ejtetti sebekből szivárgó vér a munkára fogotti ló verítékével keve-
redik.
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sültek száma nagy volt. Li Kuangli, felmérve lehetőségeit, visszavonta erőit, és
hazafelé indult. Mire Tunhuang vidékét elérte – az i.  e. 103. év őszének végén –,
a túlélők csupán egy-két tizedét tettiék ki a hadsereg egykori állományának.

Li Kuangli Tunhuangból küldöncöt menesztetti az udvarhoz, írásos jelentés -
ben számolt be császárának: „Javasolnám a haderőt átmenetileg feloszlatni. Kel -
jek ismét útra, ha erősítést állítanak ki.” Han Vuti, amikor tájékoztattiák az ese-
ményekről, kihirdettie : bármelyik katona, ki ama helyről folytatni meri útját, fő-
vesztéssel bűnhődjék. Li Kuangli, tartván a császár haragjától, tábort ütötti Tun-
huangnál.

A megkérdezetti főemberek mind a Ta  Jüan ellen küldötti sereg feloszlatása
melletti kardoskodtak. Úgy vélték, mivel Kína éppen ez időben (i.  e. 103. nyara)
veszítetti el több mint kétezer embert a hunok elleni harcokban, erőiket összpon -
tosítsák a Hu (barbárok) elleni leszámolásra. Han Vuti ellenben Kína, illetve sa-
ját  tekintélyének megóvására  hivatkozotti.  Ha egy olyan kis  államot,  mint  Ta
Jüan, a Han nem tud legyűrni, nevetség tárgyává válhat, és hozzá még a nagy -
szerű lovak utánpótlása is megszűnne. A vuszunok és Luntou (városállam a Ta -
rim-medence északi peremén) zaklathatná a kínai követségeket és így tovább.

Végül  a császár  emberei  úrrá  lettiek a  nehézségeken,  és  körülbelül  egy év
múltán hatvanezer férfit indult el Tunhuangból, nem számítva az utánpótlást és
a  személyes  javakat  szállító  segéderőket.  A  menetbe  százezer  szarvasmarhát,
több mint harmincezer lovat és szamarat, valamint több tízezer tevét soroltak
be. Kivezényeltek több mint ötven főtisztet a Ta Jüan elleni hadjárat sikere érde-
kében, és elláttiák a sereget élelmiszerrel, fegyverrel bőségesen. Történt mindez
az i. e. 102. esztendő őszén.

A kínai erők ezúttial nem ütköztek komolyabb ellenállásba, a nagy számú em-
ber és állat számára azonban nem tudtak elegendő élelmet szerezni. A sereget
ezért kisebb egységekre osztottiák, s ezek különböző utakon haladtak céljuk felé.
Mielőtti elérték Ta Jüan országát, leszámoltak az ellenszegülő Luntouval is.

Ta Jüan az i. e. 102. esztendő telén esetti el. Li Kuangli csapatának egy része
Jücseng ellen harcolt. Miután Sangkuan Csie alakulatai rést ütöttiek a város vé-
delmén, Jücseng királya Kankó országába menekült.

A fővárost, Kujsant (Hudzsand) mintegy harmincezer katona ostromolta. A
védők támadást indítottiak ellenük, és mivel nem tudták a csatát a maguk javára
eldönteni, a falakon belül kerestek menedéket. A kínaiak elvágták a város vízel -
látását, és támadásokkal zaklattiák lakóit több mint negyven napon át. Amikor a
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külső erődítmények rommá lettiek, Ta Jüan főemberei megölték királyukat, Vu-
kuát, és feladták a várost. Elővezettiék jó lovaikat, a kínai tisztekre bízva a vá -
lasztást. Mindezeken felül elláttiák élelmiszerrel is a kínai hadsereget.

Kínai források szerint a szomszédos Kankó csupán szemlélője volt az esemé-
nyeknek. Vélhetően a kínai túlerő miatti nem bocsátkozotti harcokba. Ta Jüan fő-
urai ellenben a tárgyalások során hivatkoztak a hamarosan érkező felmentő se -
regre, s ily módon sikerült kedvezőbb feltételeket elérniük.  Li Kuangli és más
főemberek a kínai erők gyengülése nyomán Kankó közbelépésére számítottiak,
és ennek eredményeképpen biztos legyőzetésre. Azon kívül Kankó csak akkor
adta ki Jücseng királyát, miután Ta Jüan elesetti.

A győztes kínaiak kiválasztottiak néhány tízes csoportot Ta Jüan legjobb lo-
vai közül, s ezen kívül több mint háromezer tenyészállatot a közepesnek és an -
nál gyengébbnek mondotti állományból. Királlyá tettiék Ta Jüan egyik főemberét,
név szerint Mejcajt, aki korábban kifogástalan tisztelettiel kezelte a kínai udvar
küldöttieit. Ünnepélyes szerződéskötés következetti, majd a kínaiak hazatértek.

Jó egy év eltelte után Ta Jüan főemberei meggyilkolták Mejcajt. Úgy vélték,
uralkodójuk hozta rájuk a veszedelmet behízelgő modorával. Ta Jüan királyi szé-
kére Csanfenget, Vukua öccsét ültettiék, s egyik fitát kezesként küldték a kínai
udvarba. A császár pedig gazdag ajándékokat küldötti viszonzásul. Ta Jüan ezek
után évente két „mennyei lovat” szállítotti Kínának.

Ezt követően a Han Birodalom kiterjesztettie befolyását a Tarim-medencére,
és biztosítottia  a Közép-Ázsiába vezető útvonalakat. Számos követséget menesz -
tetti Közép-Ázsia stb. országaiba. Az anyagi és szellemi javak cseréjének igénye
nyomán jötti létre a Selyemút, mely összekapcsolta Keletet és Nyugatot, s az i.  e.
1. századtól az i. sz. 15. századig állotti fenn. A kereskedelmi útvonal egyik ága a
Szir-darja mentén, a kankarok és a jászik országán keresztül vezetetti Európába,
a Fekete-tenger partjáig, az ókori kikötővárosokig.

Korábban már beszéltünk róla (Ádám 2020), mily nehéz a szkíta szavakat kí-
nai átírásból visszafejteni. S ha sikerül is, tartalmuk ismerete híján – és mert a
személynevek idegen eredetűek is lehetnek – mindig marad helye a kételynek.
A fent említetti Vukua bizonyára Moka (mokány, szilaj) lehetetti;  Mejcaj talán
Bölcs.
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A Talasz‐völ+i csata

A kínaiak i. e. 150–60. közötti a nyugati területekért hadakoztak a hunokkal.
Ez időben került sor Csang Csien utazására (i. e. 137–115.), a hunok elűzésére a
Tarim-medencébe vezető Hohszi átjáró vidékéről (i.  e. 121.), a Fergánai-medence
lerohanására (i. e. 104.) s a Turpan (Csüsi) környéki összecsapásokra (i.  e. 67. és
60. közötti). A kínaiak végezetül ellenőrzésük alá vonták a Tarim-medencét is, és
megnyitottiák a Keletet Nyugattial összekötő Selyemutat.

Mindeközben, az i. e. 71. évben, a tinglingek és szomszédaik fellázadtak, és el -
szakadtak a hunoktól. A hunok vezérlő törzsén belül ez idő tájt (i.  e. 63–60.) fel-
erősödtek az ellentétek. Kisebb-nagyobb urak küzdöttiek a főhatalomért, s rövid
időn belül királyok sora váltottia egymást a trónon. A tinglingek közben nyugat
felől támadták a hunok birtokait, és csatlakoztak hozzájuk a kínaiak által támo -
gatotti vuszunok is.

Az i. e. 57. évben a hunok szövetsége széttiöredezetti. Előbb öt, majd utóbb két
fejedelem irányítása alá került. Huhanje (i. e. 58–31.), illetve a déli hunok az i.  e.
53. évben Kínához szegődtek.

Csecse (Luanti  Hutuvusze),  az  északi  hunok  fejedelme,  átlátva  nehezen
tartható helyzetét, nyugat felé vonult. A vuszunokkal  kívánta egyesíteni erőit,
ezek azonban  szembeszegültek akaratával.  Az i. e.  51.  évben  Csecse hunjai,  le-
győzvén a vuszunokat, észak felé fordultak, és az ujgurokra (hucsie)  támadtak.
Azután nyugat felé kanyarodva a kirgizeket (kokun, csienkun) igázták le, majd
észak felé vonultak, és a tinglingeket is uralmuk alá hajtottiák. E három birodal-
mat egyesítvén, szövetségben a kankarokkal,  többször is a vuszunokra támad -
tak.  A Fergánai-medence királyságának birtokain is  pusztítottiak, elfoglalására
terveket szőttiek.

A vuszunok ez időben az Ili folyó és az Iszik-köl vidékén éltek. Az ujgurok a
Felső-Irtis vidékén laktak, a kirgizek az Isim folyó alföldjének füves pusztáin, a
tinglingek pedig a Középső-Irtis lapályán.

Kankó királya – mivel országát a vuszunok keményen szorongattiák – a hu-
nokat próbálta megnyerni szövetségesként. Követeket küldötti Csecse szállására,
a kirgizek földjére, s a hunok fejedelme örömmel fogadta ajánlatát. A szövetsé -
get nyomban meg is kötöttiék. A kankarok királya a hunok elé küldte – néhány
ezer tevével, szamárral és lóval – országának nagyjait,  Csecse seregét azonban
út közben megtizedelte a hideg, s a hunok közül alig háromezren érték el a kan -
karok országát.
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Az i. e. 44. évben  a hunok fejedelme beházasodotti a kankarok uralkodócsa-
ládjába, és leányát adta feleségül Kankó királyának. A házasság révén letti szö-
vetségesek több alkalommal kifosztottiák a vuszunokat, akik meg sem próbáltak
ellenállni. Birodalmuk nyugati határterületei elnéptelenedtek.

Csecse megalázva érezte magát – Kankó királya mint egyenrangúval, szer -
tartásokat mellőzve találkozotti vele –, felbőszült, s a király leányát és több más
kankar előkelőt,  azonkívül néhány száz közrendűt megöletetti.  Egyeseket meg-
csonkítotti,  és holttiestüket a Talasz (Tulaj) folyóba vetettie. A mai Taraz környé-
kén földvár építésére hajtottia a népet, és a védműveket, ötszáz ember munkájá-
val, két év alatti meg is építettiék. Évi adó fitzetésére szólítottia fel az őrsöket (Ho-
szu), a Fergánai-medence királyságát (Ta Jüan) és más birodalmakat, s ezek nem
mertek nem engedelmeskedni neki.

Az i. e. 36. évben Kan Jensou, kínai hadúr és segédtisztje, Csen Tang táma-
dást indítotti Csecse ellen. A barbár (Hu) csapatokkal kiegészítetti kínai haderő
több mint 400000 harcost számlált. Az egyik seregrész dél felől – a Pamír (Cung
Ling) vonulatain átkelve, a Fergánai-medencén (Ta Jüan) áthaladva – közelítettie
meg a kankarok országát. A másik seregrész Cseku városát érintve, a vuszunok
földjén átvonulva lépte át Kankó határát, s érte el az Iszik-köl (Tien tó) nyugati
tartományait.

Paotien, Kankó alkirálya néhány ezer lovas élén megrohanta, és kifosztottia
a Cseku városától (alighanem a Naryn folyó felső szakaszánál állotti) keletre eső
földeket. Megölte, illetve elhurcolta a vuszun fejedelem több mint ezer emberét,
és elhajtotti számos jószágot. A vuszunok földjén portyázó kankar lovasság visz-
szatérőben a kínai sereg hátába került, és elragadta utánpótlásának nagy részét.
Csen Tang barbár (nem kínai) harcosai megszalasztottiák őket, s foglyaikat is el-
orozták. Ez alkalommal fogságba esetti Paotien egyik főembere, Jinutu.

A kankarok keleti határát átlépve a kínai sereg vezetői csapataiknak megtil -
tottiák a fosztogatást. Előnyt kovácsoltak Kankó és a hunok ellentétéből. Titkos
találkozóra hívtak egy Tumo nevű kankar előkelőt,  ismertettiék vele a Han ere-
jét és tekintélyét, esküt kötöttiek vele, majd elbocsátottiák. A kínai sereg ezután
tábort ütötti Csecse városától kb. 60 li (mintegy 25 km) távolságra. Elfogtak két
előkelő kankar férfitút, nevezetesen Pejszöcét – aki Tumo anyjának öccse volt –
és  Kajmout, Pejszöce fiát. Kalauzként alkalmazták őket, illetőleg értesüléseket
szereztek tőlük a hunok fejedelmének helyzetéről.
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Másnap a sereg, megfelezve a távolságot, közelebb húzódotti Csecse városá-
hoz. Mivel a követek útján folytatotti tárgyalások nem hoztak eredményt, a kö -
vetkező napon megkezdődötti a vár ostroma. A hunok fejedelme menekülni pró-
bált, de felismervén kilátástalan helyzetét, visszatért a városba.

Éjszaka a kankarok néhányszor megrohanták a kínai tábort – több mint tíz
helyen, több mint 100000 harcosuk jelent meg, s körbevettiék a várost, illetve a
kínai hadi népet –, eredményt azonban nem értek el. Mindannyiszor meghátrál-
tak, ha a helyzet nem volt számukra kedvező.

Alig kelt fel a Nap, megindult a kínai roham Csecse vára ellen, s a kankarok
visszavonultak. A kínai erők átverekedték magukat a védelmen, és felperzselték
Csecse erődjét. A hunok fejedelme több mint száz hívével – férfitakkal és nőkkel
– a hárembe menekült. A Han harcosai ezt is felgyújtottiák s megrohanták. Cse-
cse megsebesült, megölték, és fejét vettiék.

A Hansu 96a szakasza következőképpen foglalja össze a fent elbeszélt esemé -
nyeket.

Keleten [a  kankarok] kénytelenek voltak a  hsziungnu-t szolgálni. Hszüan csá-
szár idejében a  hsziungnu fe+elmezetlenné és rendezetlenné vált,  öt  csanjü küz-
dött  e+idejűleg a hatalomért. A Han támogatt a Huhanje csanjüt, és  elismerte őt,
ezért Csecse csanjü megsértődött , és megölte a Han követeit, és elzárta az utat nyu-
gat, Kangcsü felé. Később Kan Jensou tábornok és Csen Tang helyett es ezredes kiál-
lított a Vu és Cse ezredes, valamint a Nyugati Területek különböző államainak csa-
patait.  Amikor elérte  Kangcsü-t,  megbüntett e  Csecse  csanjüt,  és  kiirtott a,  amint
azt Kan Jensou és Csen Tang életrajza leírja. Egyzen események Jüan császár uralko-
dási idejében, a Cseencsao uralmi időszak harmadik évében [i.  e. 36.] történtek .

A csata leírásában előszámlált szkíta nevek egyeztethetők magyar szavakkal
is, például Tumo (Tömő), Pejszöce (Fejszés), Kajmou (Kajmó: : : ; kampó). Paotien
alkalmasint nem személyre, hanem méltóságra (fejedelem) hivatkozik.

Buddha, a szaka

Gautama Sziddhártha, avagy Sákjamuni Buddha, a megvilágosodotti szaka
bölcs, azaz a Buddha az i. e. 5. században élt.

A szakák egy csoportja  vélhetően a védikus korban (i. e. 1750–500.) vándo-
rolt  Közép-Ázsiából az Indiai-félszigetre, és  a Himalája déli előterében  lelt otti-
honra. Birodalmuk, Sákja Ganaradzsja fővárosa Kapilavasztu volt, feltehetően a
mai Nepál és India határán, Tilaurakot város közelében. A szóban forgó szakák
– nem tudjuk, melyik szkíta népet képviselték – hagyomány szerint a Nap atya-
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fitságának leszármazottiai voltak.  Uralkodójuk,  Suddhódana –  így szól a törté-
net – székvárosában hatalmas palotát építtietetti. Felesége, Májá dévi királyné a
király nagybátyjának leánya,  a nagybácsi pedig a szaka nemzetség szomszédos
ágának uralkodója volt.

A buddhizmus az i. e. 4. századtól az Indiai-félszigettiől Közép-Ázsia felé, Bak-
tria irányába terjeszkedetti. Az i. e. 3. században gyökeret vert Sri Lanka szigetén
és Nepálban, és az i. sz. 1. században Kínába is eljutotti. A vallási szövegeket első-
ként An Sikao – hagyomány szerint parthus herceg – fordítottia le kínaira. Ne-
vezetti a 148. évben érkezetti a Han uralkodócsalád fővárosába, Lojangba.

Kínai iratok – Kaoszengcsuan,  Kajjüan Sicsiaolu,  Tatang Nejtienlu – megörö-
kítettiék, miszerint Kínában a buddhista szútrákat több Kang családnevű szerze-
tes fordítottia a Keleti Han időszak (25–220.) végétől a  Keleti Csin idejéig (317–
420). A leginkább híresek közé tartozotti Kang Csü, Kang Menghsziang, Kang
Szengkaj, Kang Szenghuj, Kang Szengjüan, Kang Faszuj és Kang Taoho. A
Kajjüan Sicsiaolu szerint Kang Menghsziang ősei egykor Kangcsü lakói voltak.
Ugyanezen munka, illetve a Kaoszengcsuan szerint Kang Szenghuj ősei egykor
szintúgy Kangcsü lakosai voltak. S alkalmasint azok is, akik szintén a Kang csa-
ládnevet választottiák (Yu 1998).

A szkíták természethívők voltak, ennélfogva körükben a buddhista tanítások
nemigen terjedhettiek. A Lojang Csielan Csi 5. szakasza (Szung Jün utazásai) pél-
dául ekképpen szól a heftaaliták (avarok) vallásáról. „Nem hittiek a Buddha-dhar-
mában [tanítás], és többnyire nem bennszülötti istenekben [hanem sajátjaikban]
hittiek.” A mondottiakból következtetve, említetti szerzetesek, illetve őseik inkább
a hűbéres Szogdia iráni, nem pedig Kankó szkíta lakosai lehettiek.

Szogdia hun megszállása; az avarok uralma

Kankó ereje a 3. század végén hanyatlásnak indult. A visszaesés fő oka volt
a Parthusok birodalmának összeomlása (224.), és a perzsák erre következő terü -
letszerző harcai : Khorasan, Baktria, Gandhara, Kabulisztán stb. megszállása. A
dél felé vezető kereskedelmi utakat a perzsák vettiék ellenőrzésük alá.

A másik ok alighanem a hun szövetség népeinek mozgolódása volt. Birodal -
muk válsága nyomán egy részük, vélhetően az i.  e. 1. századtól kezdődően, kiraj-
zotti Belső-Ázsiából.
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Az északi hunok vezérlő törzse nyugat felé menekült, s a 160. év táján Dzse -
tiszu vidékén, Kankó szomszédságában megalapítottia a gyenge hunok (Jüepan)
birodalmát. A hun fejedelem és leginkább elkötelezetti hívei tovább mentek nyu-
gat felé. Feltételezések szerint a Déli-Urál és a Volga közötti telepedtek le.

A Han Harci Szekerek és Lovasság Tábornoka, Tou Hszien által űzve az északi
csanjü [menny fiáa] átkelt a Csinvej he+ségen, és Kangcsü-től nyugatra menekült.
Akik kiéhezett ek, +engék voltak, és nem tudtak futni, Csiuce-től [Kucha: Yining]
északra telepedtek le. (Vejsu, 102. szakasz.)

Jüepan állam Vuszun-tól  északnyugatra található,  Taj-tól  109]30 li  [kb.  4545
km]  távolságra.  Korábban  az  északi  hsziungnu  csanjü-jének  törzse  volt .  (Vejsu ,
102. szakasz.)

Az i. sz. 3. században – kínai forrásunk a 239–265. év közöttii  eseményekről
számol be – a belső-ázsiai  törökös népesség egy része már Közép-Ázsia pusz -
táin, a Szir-darjától és az Aral-tótól északra legeltettie  gulyáit, nyájait és méne-
seit, és a jászik is megszabadultak a kankarok igájától (Vejlüe, 25–28. szakasz).

Északi-Vujipie birodalma Kangcsütől északra helyezkedik el. Ott  van még Liu
birodalma, Jen [az izzítók] birodalma és Jencaj [a jászik] birodalma, melyet Alan
névvel is illetnek. Minde+ik birodalom u+anolyan életmódot folytat, mint Kang-
csü. [Jencaj] nyugaton határos Ta Csinnel [Római Birodalom], és délkeleten Kang -
csüvel. A birodalom bőségében van a híres cobolyprémeknek. A lakosság, csordái -
nak és nyájainak társaságában, vizet és legelőt keresve vándorol ide-oda. [Jencaj]
a Na+ Mocsár mellett  van. Korábban Kangcsü hűbérese volt, most már nem az .

Hutö [az ujgurok] királysága északra van a Cung  Lingtól [Pamír], északnyu-
gatra a vuszunoktól [az Ili folyó völ+ében és az Iszik-köl vidékén laktak], északke -
letre Kangcsütől. Több mint 1009000 fe+veresük van. Marháikat követik. Kiváló lo -
vakat tenyésztenek, és cobolyprémjeik vannak .

Csienkun [a  kirgizek]  királysága  északnyugatra  van  Kangcsütől.  Több  mint
harmincezer fe+veresük van.  Követik marháikat,  és  na+ számúgy cobolyprémjük,
valamint kiváló lovaik vannak .

Tingling [a mókusprémesek] királysága északra van Kangcsütől.  Hatvanezer
fe+veresük van. Tőlük származnak a híres cobolyprémek, továbbá a sarki rókák
fehér és kék prémje .

Egy három állam közül Csienkun központi helyzetű. Hétezer li [kb. 2]11 km] tá-
volságra van a hun csanjü Anhszi folyó partján álló udvarától [a mai Ulánbátor
környékétől] .
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Délen 5000 li [kb. 2080 km] választja el Csüsi [Turpan] hat királyságától, dél -
nyugaton 3000 li [kb. 1247 km] Kangcsü határától, nyugaton 8000 li [kb. 3326 km]
Kangcsü királyának székhelyétől .

Azt gondolták, talán ezen tinglingek a hunoktól északra [a Bajkál-tó vidékén]
élő tinglingek, de az északi tinglingek a vuszunoktól nyugatra találhatók, és úgy+
tűnik, ők más nemzetet képviselnek. A hunoktól északra van, azonkívül, Hunjü [a
kunok], Csüsi, Tingling, Kokun [a kirgizek] és Hszinli királysága .

Köztudott ,  ha a Pej  Hajtól  [Északi  Tenger :  Bajkál-tó] dél  felé me+ünk, úgyjra
megtaláljuk a tinglingeket. Ők nem u+anazok, mint a vuszunoktól nyugatra élő
tinglingek .

A hun szövetség különböző népei ekkor főként a Kazah-hátság, a Kulunda-,
a Baraba- és az Isim-alföld, a Torgaj-kapu és a Déli-Urál vidékén éltek. A leírás -
ból világosan kiderül, miszerint a kirgizek és a tinglingek – utóbbiak neve alkal -
masint a törökös mókus szóból származik – egy-egy csoportja nem mozdult ki
belső-ázsiai hazájából, a Szajánok (Minuszinszki-medence stb.), illetve a Bajkál-
tó környékéről.

Egy 3. századi eseményről hírt adó kínai tudósítás szerint Kankó királyának
neve Napi (那鼻), azaz Nap volt.

Kangcsü állama északnyugatra,  na+jából 2000 li [kb. 832 km távolságra fek-
szik] Ta Jüan-tól. Szomszédos Szuji-val [Szogdia]  és Jilie-vel [Ili folyó völ+e].  Ki-
rálya Szuhszie [Kesh] városában él [e kijelentés Szogdia e+ik hűbéres fejedelmére
vonatkozhat]. A szokások, az emberek  megjelenése és az öltözködés na+jából  ha-
sonlók Ta Jüan-éhoz. Az ország meleg, bőséggel van datolyapálma, fűzfa és szőlő.
Fölött ébb sok marhája és juha van. Egylsőrangúgy lovakat tenyészt. A Tajsi uralmi idő-
szakban [265–274.] Napi király, megerősítendő e+  előterjesztést, elküldte követeit,
és kitűnő lovakat ajándékozott . (Csinsu, 97. szakasz).

A 350. évben a kankarok szogdiai birtokait elfoglalta egy hun nép – valószí -
nűleg a szabarok –, és alkalmasint a jászik országát is. Kankó vélhetően függet -
len maradt ; emberöltőnyi ideig még követségeket küldötti Kínába. A követjárás
a 381. évben megszakadt, a 437. évtől azonban Kankó újra felvettie a kapcsolatot
a kínaiak országával.

A heftaaliták, vagyis az avarok, valószínűleg a 441. évben, elűzték a szogdiai
hunokat. Ez idő tájt feltehetően a Szir-darja mellékén élő szkíták (kankarok, já -
szik) országát is birtokaikhoz csatolták, az eseményről azonban forrásaink nem
szólnak.
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Az 557–569. év közötti a türkök és a perzsák több csatában legyőzték a heftaa-
litákat, s birtokba vettiék a közép-ázsiai szkíták uradalmait, többek közötti a kan-
karok országát is.

A kankarok neve a türk feliratokon is szerepel, vélhetően a jászikéval össze-
kapcsolva, kengeresz alakban.

A kínai megszállás

A hatszázötvenes évek elején a Tang Birodalom (618–907.) hódítottia  meg a
Kangcsünek nevezetti tartományt, és létrehozta Kangcsü Főparancsnokságot. A
főparancsnok székhelye Szamocsien (薩末鞬 vagy 颯抹建) város, azaz Szamar-
kand volt. Nevezetti tartomány nem Kankó törzsterülete volt, hanem a kankarok
egykori hűbéres birtoka, Szogdia. A kínaiak uralma Szogdiában a 8. század köze -
péig, az arab hódításokig tartotti.

Besenyők

A Szujsu (végleges alakját a 636. évben nyerte el) 84. szakasza említ egy pej -
zsucsiuli (北褥九離) nevű népességet a tielö (török) népek közötti (Yu 1998). Ez,
pontosabban a kifejezés első fele (pejzsu) a legkorábbi adat, melyet egyik-másik
szerző a besenyőkkel kapcsol össze (Paroń 2021).

A szóban forgó, kínai hallás szerint lejegyzetti nevet egyesek a baskírokhoz
társítják  (Cheng 2012),  forrásaink azonban a  baskírokról,  avagy magyarokról
csak a 9. századtól tudósítanak. S a besenyőkről sincs hír a 9. század előttii idők-
ből. A pejzsucsiuli név – eredeti alakja vélekedésünk szerint besogur (ötogur) le -
hetetti – aligha a besenyőkre hivatkozik.

A besenyők neve,  becsanag alakban, első ízben egy 787–848. év közötti szer-
kesztetti ujgur követjelentés tibeti fordításában bukkan fel. A besenyők ekkor az
oghuzokkal hadakoztak, valószínűleg a Szir-darja mentén (Paroń 2021).

Tőlük [I-byil-kor törzs] északnyugatra van a Be-ča-nag törzs ; ötezer harcosuk
van. Háborúgyt folytatt ak a hor-ok [oghuzok] ellen .

Szakemberek szerint a besenyő név tartalma bajanaq,  bajinaq (sógor). E ma-
gyarázat nem teljesen bizonyos, mint ahogyan a  bes (öt)  senyő (csanjü : menny
fita, isteni eredetű fejedelem) értelmezés sem.

A besenyők – három kankar és öt kipcsak törzs társulása – alkalmasint a 8.
században szerveződtek néppé. Talán  a 744.  esztendő táján, amikor az ujgurok
átvettiék a hatalmat a türköktől.
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Rashid-al-Din Hamadani (1247–1318.) Jami’ al-tawarikh című munkája így
beszél az oghuzokról. (Oghuz – szkíta beszéd szerint ogur – nem nép, hanem a
hun szövetség egyik, alighanem egyetlen ágazatának neve volt.)

Az idők folyamán e népek számos nemzetségre oszlott ak; az e+es csoportokból
minden korszakban [úgyj] alcsoportok jött ek létre, és minde+ik e+ bizonyos okból s
alkalomból kapta nevét és gúgynynevét, mint az oghuzok, kiket ma általában turko -
manoknak [türkmén] neveznek, és kipcsakokra, kalacsokra, kanlykra [a kankarok
törökös neve kangli], karlukokra és más rokon törzsekre tagolódnak .

A 9. század első felében – valószínűleg ezen eseményről tudósít az említetti
ujgur követjelentés – a  kimek–kipcsakok, a karlukokkal stb. szövetkezve elfog-
lalták a besenyők Szir-darja melléki birtokait. A besenyők nagyobb része a 840.
esztendő táján Kelet-Európába költözötti.

Az új hazát kereső besenyők megtámadták a kazárokat, de vereséget szen -
vedtek, s kénytelenek voltak kazár területen, a Volga és az Urál folyó közötti le-
telepedni, a Szamara folyótól délre eső pusztán, ahol ez időben a magyarok él -
tek. A besenyők összecsaptak velük, és ennek nyomán a szabarok egy része –
vélhetően a Keszi törzs népességének nagyobb hányada – korábbi hazájába, a
Keleti-Kaukázus vidékére tért vissza.

A magyarok észak felé, a Szamara és a Cseremsan folyó közöttii pusztára vo-
nultak. Onnan valamivel később – vii. Konstantinos híradása szerint egy újabb
besenyő támadás nyomán –, népességük nagyobb része, a kelet-európai erdőöv -
ben vándorolva a Kárpát-medencébe költözötti. Kézai (Kézai in Szabó 1862) sze-
rint beköltözésükre a 872. évben került sor.

Anonymus (Anonymus in Szabó 1860) szerint Kijevnél hét kun törzs csatla -
kozotti a Kárpát-medencét elfoglalni készülő magyarokhoz. Meglehet besenyők-
ről, pontosabban kankarokról van itti szó, akik – ugyanúgy, mint a kunok – az
oghuznak nevezetti ágazat kötelékéhez tartoztak. A 840–890. esztendőben a be -
senyők az Urál folyó és a Volga közötti laktak. Innen, a puszta és az erdőöv hatá -
rán, Kijevig is elkalandozhattiak. Különböző szkíta és törökös népességek – szö-
vetséges népek sokasága, ahogyan Anonymus fogalmaz – a Volga–Urál folyó kö-
zén is csatlakozhattiak magyarjainkhoz.

A 890. esztendőben az oghuzok és a kazárok elűzték a besenyőket a Volga és
az Urál folyó közéről. A besenyők a 890–895. évben elfoglalták a Don és az Al-
Duna közöttii pusztát.
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Konstantinos eléggé  részletesen  értekezik  a  besenyőkről.  Szövetségüket
nyolc törzsből állónak írja le. Ismerteti szállásterületüket, törzseik és törzsfőik
nevét is. A törzsi nevek kéttiagúak, első elemük lószín, a második méltóságnév.
Kivétel e szabály alól a kankarok első, vezető törzse.  Érdem (Ertem), teljesebb
alakjában  Érdempálya,  a szkíták egyik istensége, az érdemekben gazdag életút
fogalmának megtestesítője.  A három kankar és öt  kipcsak törzs :  Iabdierti[m],
Kouartzitzour,  Khabouxingyla: : : ; Syroukalpee,  Kharaboe,  Borotalmat,  Giazikho-
pon,  Boulatzopon.  Németh (1922) tanulmánya nyomán, törökösen-magyarosan:
Fényes-Érdem,  Kékes-Csór,  Fahéjszínű-Gyula ;  Kékesszürke-Külbő,  Fekete-Bő,
Szürke-Tolmács, Barna-Koppány, Tarka-Csobán.

A kankarok nevének jelentése,  Konstantinos tolmácsolásában,  vitéz és ne-
mes. A szó tartalma ehelyetti:  Kankó (folyó) (országának) népe. A császár, bána-
tunkra, olykor összekuszálja közlendőit, felcserél eseményeket, adatokat stb.

A kankarok vezető törzsének neve Érdem. E szó jelentése erény, (erkölcsi) ér-
ték, kiválóság, s ez félig-meddig megfelel a vitéz és nemes jelző értelmének.

A 9–10. században a besenyők voltak a kelet-európai puszta nyugati felének
urai. Gyakorta összeütközésbe kerültek a Kijevi Russzal, első ízben a 915. évben,
i. Igor (914–945.) idején. Öt év múlva Igor megtámadta, a 943. esztendőben pe-
dig felbérelte őket Bizánc ellen.

A 968. évben a besenyők Kijevet ostromolták. A 970–971. évben Bizáncot tá-
madták i. Szvjatoszláv (945–972.) szövetségeseként, a 972. évben azonban rajta-
ütöttiek a kijevi fejedelmen, s másvilágra küldték.

A kelet-európai pusztán élő besenyők erői lassanként felmorzsolódtak a Bi -
zánc és Kijev elleni küzdelmekben, illetőleg az egymás elleni viaskodásban. Az
oghuzok előőrsei – a tudósítások kezdetben oghuzokról szólnak, nem mondják
meg, melyik népről, népekről van szó – a 970. év után átkeltek a Volgán, elfog-
lalták a kazárok és a besenyők birtokainak egy részét. Utóbbiak ez időtől fogva
gyakrabban háborgattiák letelepedetti szomszédaikat. Az 1027. évben például Bi-
zánc ellen vonultak, de visszaverték őket, kilenc év múlva pedig a Kijev ellen
harcolók szenvedtek súlyos vereséget. Azután belső viszály dúlt közöttiük. Két
törzsfő, Kegen és Tirek harcolt az egyeduralomért. Az 1048. évben két besenyő
törzs  népessége,  Kegen vezetésével,  bizánci  területre  menekült.  Megkeresztel -
ték, és a Duna mellékén telepítettiék le őket, s a határ őrizetét bízták rájuk. Ha -
sonló sorsra jutotti az őket üldöző fejedelem és csapata is.  Tirek 1048–1049. te-
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lén tört be a birodalomba, de a seregében pusztító járvány megadásra késztettie.
Őt és besenyőit megkeresztelték, majd a mai Szófita, Niš és Skopje környékén je -
löltek ki nekik lakóhelyet.

Az oghuzok, maguk előtti hajtva a besenyőket, az 1054. esztendőben keltek át
a Dnyeperen, nyomukban a kunokkal. Tíz év múltával az  oghuzok betörtek bi-
zánci területre, otti azonban nem sokáig tarthattiák magukat. Megtizedelte őket a
téli hideg, a nélkülözés, a járvány, a helyben lakó besenyők és bolgárok támadá -
sai. Az oghuzok egy része Bizánc szolgálatába állt, más részük pedig a ruszok fe -
jedelmeinél keresetti menedéket.

Az 1059. évben a besenyők újra a Kelet-római Birodalom ellen vonultak.  Bi-
zánc megosztottia őket – egy részükkel megegyezetti, más részüket legyőzte –, s
a Duna  mellékén letelepítettie őket. Ez alkalommal  i. András (1046–1060.),  ma-
gyar király is benyomult bizánci területre a besenyők szövetségeseként. Magya -
rok és besenyők társulása nem volt hosszú életű.

Évkönyveink szerint az 1068. évben kunoknak címzetti harcosok törtek be a
Borgói-hágón keresztül  Erdélybe,  majd  pusztítva-rabolva,  kerülővel,  visszatér -
tek ugyanide. Salamon (1063–1074.), magyar király, valamint Géza és László –
későbben i. Géza (1074–1077.), illetve i. László (1077–1095.) – a cserhalmi, avagy
kerlési ütközetben köteléküket legyőzte. A híradással kapcsolatban egyesek be-
senyőkre, mások oghuzokra, megint mások inkább vegyes csapatra gondolnak.

Az  1071.  esztendőben  Zimonynál  határvédő  besenyők  törtek  be  a  Szerém-
ségbe.  Salamon király és  Géza hadai ostrom alá fogták, s bevettiék Nándorfe-
hérvár és Szerém erődítményét. A bolgár és görög védők által segítségül hívotti
besenyőket tőrbe csalták,  sokat foglyul ejtettiek közülük. Ugyanezen évben az
oghuzok elfoglalták a besenyők moldvai birtokait.

Bizánc és a besenyők ezután is gyakorta összeakaszkodtak egymással. A ha -
tárvédelemmel megbízotti besenyők például az 1074. évben elmaradt  járandósá-
guk miatti lázadtak fel. Későbben i. Alexios (1081–1118.), bizánci császár hosszan
tartó háborút vívotti a pusztáról betörő besenyőkkel.  Maga is nehéz helyzetbe
került, amikor a Dorostolon (Silistra) melletti vívotti csatában (1087.) szerencséje
elhagyta. A besenyők néhány évvel később Konstantinoupolis (Isztambul) váro -
sáig jutottiak. Bizánc megvásárolta a Balkánon portyázó kunokat, és a bizánci–
kun hadak a Marica folyó torkolatánál, az 1094. évben,  nagy mészárlást vittiek
végbe a besenyők soraiban. A besenyők e vereség nyomán elvesztettiék önállósá-
gukat. Utolsóként egy Kijev szolgálatában álló besenyő had tört be Trákia tarto -
mányba (1122.), ii. Ioannes (1118–1143.), bizánci császár azonban leverte őket.
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A besenyők nagyobb számban először a 10. század második felében települ-
tek be a magyarok országába. A 12. század végéig időről időre felbukkantak még
kisebb-nagyobb csoportjaik.  Jelentősebb számban a Fertő és a Rába környékén,
továbbá a Sárvíz mentén telepedtek le. Az Alföldön, például a Tisza középső sza-
kaszánál is volt nagyobb, összefüggő besenyő szállásterület. Nevüket, illetve tör -
zseikét, főembereikét számos helynév tartottia fenn, pl. Alap, Besenyő, Csór, Ke-
cel, Súr, Tolmács, Tomaj.

A Keleti-Kárpátok vidékén, illetve Kelet-Európa szomszédos tartományaiban
letelepedetti kankar (kangli) csoportokat csángó névvel is illettiék. Eme kifejezés
– egyik jelentése : csavargó, kósza – talán kapcsolatos nevezettiek megszólításá-
val. A csángó (csángur) elnevezést alighanem a Moldvában később megjelenő já -
szikra és kunokra is ráragasztottiák, s így nevezték, illetve nevezik manapság is
az Erdélyi-medencéből kirajzotti vagy kitelepítetti székelyeket stb.

Kanglik, kipcsakok, kunok, palócok

Amikor a hunok szövetsége válságba jutotti, majd felbomlotti, Belső-Mongóli-
ában élő utódnépei részben Kínához pártoltak, részben pedig – feladván birtoka-
ikat – a mai Mongólia területére, az Orhon folyó környékére, illetve Belső-Ázsia
nyugati felébe, Közép-Ázsia és Kelet-Európa pusztáira stb. költöztek .

Kínai források – először a 4. század közepén – a hsziungnuk (匈奴 ),  azaz a
hunok szövetségének utódnépeit tielö (鐵勒), kaocsö (高車) stb. néven foglalják
össze. A tielö (tereg, avagy magyarosan török : kocsi, szekér, lovas taliga) saját
nevük volt, a kaocsö (magas szekér, avagy kocsi) nevet a kínaiak aggattiák rájuk.
S nevezettieket tinglingeknek, azaz mókusprémeseknek is címezték.

A kóny (hsziungnu, hun stb.) cím nem nép elnevezése volt,  hanem szövet -
ségé,  mely török nyelvű népességen kívül mongolokat,  ős-szibériaiakat stb.  is
magában foglalt, és vezérlő népe alkalmasint az ujgur volt (Thúry 1886a, 1886b,
1886c).

A  kaocsö valószínűleg az ősi  vörös ti maradványa. Kezdetben  tili-nek hívták
őket. Az északiak  cselö‐nek  nevezik őket. A kínaiak  kaocsö tingling-nek  címezik
őket. Nyelvük – dióhéjban – és a hsziungnu [nyelv] u+anaz, de néha vannak apró
különbségek. Va+ mondhatjuk, ho+ ők [a kaocsö] a korábbi idők hsziungnu-inak
fiáatalabb rokonai .

A kaocsö füvet és vizet keresve vándorol. Bőrbe öltöznek s húgyst esznek. Szarvas -
marhájuk és juhuk u+anolyan, mint a zsouzsan-é [kelet-ázsiai nép], de szekereik
kereke magas, és na+on sok küllővel bír. (Vejsu, 103. szakasz.)
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A tielö eredetileg a hsziungnu néptörzseinek töredéke. Mivel a tucsüe [türkök]
erős és virágzó, minden tielö körzet meg van osztva és széjjel van szórva ; népessé-
gük lépésről lépésre fo+atkozott  és +engült. A Vutö [időszak (618–626.)] kezdetéig
a hszüejento,  csipi,  hujho,  tupo,  kulikan,  tolanko,  puku,  pajeku,  tunglo,  hun,  sze-
csie,  huhszüe,  hszicsie,  atie,  pajhszi stb.  szétszóródott  a sivatag [Góbi] északi  ré-
szén. (Csiu Tangsu, 199. szakasz.)

A  hujho [ujgurok] elődje a  hsziungnu volt.  Mert  [az ujgurok] szokás szerint
magas kerekű szekereken közlekednek. A Jüan Vej [ava+ Topa Vej] időkben [386–
535.]  kaocsö-nek is nevezték,  va+ cselö, tévesen  tielö névvel illett ék őket.  (Hszin
Tangsu, 232. szakasz.)

A Szujsu (7. század) 84. szakasza szerint a törökök hét helyen – a Tola folyó -
tól északra, Dzsungáriában, az Altajtól délnyugatra, a Volga tájékán, Töji Hajtól
keletre, illetve nyugatra, valamint Fulintól (Bizánc) keletre – éltek, és több mint
negyven törzset számláltak. A Töji Haj (Töji tenger) különböző szerzők szerint a
Balkas-tó, a Kaszpi-tenger, vagy az Urál hegység (Cheng 2012).

A kunok (hun: 渾) a mai Mongólia területén, a Tulo (Tola) folyótól északra,
a palócok (polocse :  薄落職 ) pedig Dzsungáriában, a mai Urumcsi környékén,
Jivu-tól (Hami) nyugatra, Jencsi-től (Karashar) északra, a Paj (Fehér) hegy (Ak -
tag) közelében éltek. (Szujsu, 84. szakasz). A szóban forgó hegy, pontosabban vo -
nulat a Tien-san keleti része (Cheng 2012).

A kínaira átírt török nevek azonosításával, visszafejtésével többen kísérletez-
tek (lásd Cheng 2012), eredményeiket azonban nemigen tudjuk hasznosítani.

Történetünk törökös nyelvű szereplői közül elsőként a kipcsakok (kínai fel -
jegyzésekben csüsö, csüji) tűntek fel Közép-Ázsiában. Az Altaj vidékén,  a Felső-
Irtis völgyében éltek. Különböző törzseik a  8. századtól a  Kulunda-alföldön ho-
nos szomszédaikkal, a kimekekkel egyesültek, illetve a Szir-darja középső szaka-
szánál élő kankarokhoz társultak. Kisebb csoportjaik a baskírok és a volgai bol-
gárok stb. közötti is felbukkantak.

A 9. század első felében, mint említettiük, a kimek–kipcsakok, a karlukokkal
stb.  szövetkezve  elfoglalták a besenyők Szir-darja  melléki birtokait.  Valószínű-
leg ugyanekkor birtokba vettiék a kankarok országát is. A kankarok – jó részük
nem hagyta el lakóhelyét – betagozódtak az oghuz népek közé. Négy–ötszáz év
elmúltával nyelvükben jórészt törökké lettiek, kisebb-nagyobb csoportjaik azon-
ban vélhetően megőrizték anyanyelvüket is. Cumania,  vagyis Kunország keleti
csoportját Qanglı (lovas taliga) néven ismerték.
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A kunok,  talán a 11. század  elején, elhagyták Orhon vidéki lakóhelyüket, és
magukkal ragadva a dzsungáriai palócokat (sárga ujgurok, szárik) Közép-Ázsia
északi felének pusztáira költöztek. A 11. század közepétől a kipcsakok közötti él-
tek, és a 12. század végére velük összekovácsolódtak. Ez időtől már nemigen tud -
juk megkülönböztetni a forrásainkban kipcsaknak, kumannak, polovecnek stb.
nevezetti vegyes származású népesség eredeti elemeit.

Az 1054. évben a kunok megjelentek Kelet-Európában, a rusz fejedelemségek
szomszédságában. A következő esztendőben a Dnyeperig nyomultak előre. A ru-
szok évkönyvei először az 1061. évben említik őket. Az 1070. év táján a kunok el -
érték az Al-Dunát.

ii. Vlagyimir (1113–1125.)  fita,  Jaropolk,  valamint  David fita,  Vszevolod az
1116. évben hadjáratot  vezetetti a Donyec vidékére. Elfoglalták a kunok három
városát (Balin, Sarukan, Szugrov), és jászikat ejtettiek fogságba.  Jaropolk a tu-
dósítás szerint feleséget szerzetti magának, a jászi fejedelem leányát, kit később
(az 1145. évben)  Olena Jaszka, azaz Jász Ilona néven említenek. A kelet-euró-
pai pusztán élő jászik (részben) talán a kazárok egykori birodalmának népessé -
géhez tartoztak. Más események kapcsán is szóba kerül nevük. Forrásaink töb -
bek közötti utalnak keresztény mivoltukra.

A mongolok serege az 1221. évben a hvárezmi sahot üldözte, azután a Kauká-
zus keleti végeinél dúlt, fosztogatotti,  majd a Derbenti-szoroson át a Kaukázus
északi előterébe tört be. A kaukázusi alánok és a cserkeszek a  Kötöny vezettie
kunokkal fogtak össze. A mongolok csalárd módon – hivatkozván atyafitságra,
és a zsákmányból részt ígérve – maguk oldalára állítottiák a kunokat. Szavukhoz
azonban nem tartottiák magukat, s az egész zsákmányt elragadták. Kötöny erre
a ruszok fejedelmeitől kért segítséget, kunok és ruszok egyesítetti erői azonban,
az 1223. évben, megsemmisítő vereséget szenvedtek a Kalka (ma Kalmiusz) folyó
mentén. A mongol hadak az ütközet után felvonultak Volgai Bulgária ellen is,
győzhetetlennek tartotti seregük azonban vereséget szenvedetti a bolgár csapa-
toktól.

Hvárezm mongol megszállása

A kankarok egyes csoportjai a besenyőkkel, illetve a kipcsakokkal, a kunok -
kal, a palócokkal Kelet- és Délkelet-Európába, illetve a Kárpát-medencébe ván -
doroltak, többségük azonban a közép-ázsiai népmozgalmak idején sem hagyta
el ősi hazáját.  Népességük nagyobb része a Szir-darja menti és a szogdiai váro-
sokban élt.
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A 12. század végétől kankarjaink jelentős befolyásra tettiek szert a Hvárezmi
Birodalomban. Hvárezm hadseregének gerincét kankar és kipcsak kötelékek al -
kottiák, és a kulcsfontosságú tisztségek kankar főemberek kezében voltak.

A kankarokat rokoni szálak fűzték Hvárezm uralkodócsaládjához.  Turkan
fejedelemasszony  (Terken katun)  például  –  Alá  ad-Dín  Tekes (1172–1200.),
hvárezmi sah felesége,  ii. Mohammed (1200–1220.),  hvárezmi sah szülőanyja –
kankar származású volt. Pontosabban a yemekek (kimekek) Bajaut nevű törzsé -
ből származotti, Jinkesi (vagy Janksi) kán leánya volt (Curtin 1908 ; Bosworth
2009). A yemekek – legalábbis egyik másik nemzetségük – eszerint a kankarok
kötelékéhez tartoztak.

Férjének halála után a fejedelemasszony Hvárezm társuralkodója letti,  fitával
osztozotti a trónon. Hadseregében, testőrségében túlnyomórészt kankar különít -
mények, illetve ezek élén rokonai szolgáltak, s tartottiak ki mellettie a végsőkig.
A mongol bosszúhadjárat éppen a családi kapcsolatok miatti sújtottia elsősorban
a kankarokat.

Az 1219. esztendőben az egyik határ menti város, Otrar hűbéres ura feltartóz-
tatotti egy mongol megbízásból árut szállító karavánt, s a kereskedőket lemészá-
roltattia. Dzsingisz kán (1206–1227.) tárgyalni akart, követet menesztetti Moham-
medhez, ő azonban a küldöttiet kivégeztettie. Válaszul a mongolok, az 1219. év vé-
gén, lerohanták a Hvárezmi Birodalmat. Fontosabb városait (pl. Otrar, Bokhara,
Szamarkand, Hudzsand, Gurgandzs, Merv, Balkh, Nisápur) kifosztottiák, lakosai-
nak nagy részét elpusztítottiák. Mohammed, aki egy csatában megsérült,  fitaival
és leginkább elkötelezetti híveivel a Kaszpi-tenger egyik szigetére menekült. Otti
halt meg az 1220–1221. év fordulóján.

Turkan katun a kincstárral, a hárem lakóival, valamint kiskorú gyermekei-
vel a mongolok kezére jutotti (1221.), és Dzsingisz karakorumi udvarába hurcol-
ták.

Kankarjaink a mongol hadjárat idején (1219–1223.) súlyos veszteségeket szen-
vedtek. Szir-darja menti városaikat lerohanták a mongol hadak; népüket példát -
lan kegyetlenséggel pusztítottiák, illetve elhurcolták, besorozták hadseregükbe.

Mialatti Dzsingisz fita,  Toluj (1227–1229.)  Khorasan területén pusztítotti,  egy
Merv környékén élő,  oghuzokból és kankarokból szerveződötti csoport,  tartván
a mongoloktól,  nyugat felé  költözötti. Végül letelepedetti a mai Ankara környé-
kén. Törzsük negyven családot és négyszáz embert számlált ; vezetőjük Ertuğ-
rul volt,  i. Osman (kb. 1280–1299.) apja. E  csoportosulás alkottia később magját
az Oszmán birodalomnak (1299–1923.) (Curtin 1908).
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A mongol megszállás (1225.) után a kankarok különböző csoportjai  törökök
– kazakok, üzbégek, kirgizek, baskírok, nogaj tatárok, karakalpakok stb. –, vala-
mint mongolok közötti tűntek fel, s a Mamlúk Birodalmat (1254–1517.) is szolgál -
ták.

Kankarok Kínában

A kankar és kipcsak foglyokat – miként a jászik harcosait is (Ádám 2020) –
Észak-Kínába hurcolták, és a Jüan-ház uralkodása idején (1206–1388.) a mongo -
lok szolgálatába állítottiák. Az 1308.  évben a mongolok kankar testőrcsapatot is
szerveztek.

A  Ming uralkodóház idejében (1368–1644.) a jászik (asud), a kankarok és a
kipcsakok (kharacsin, kharcsin: харчин; kalacsin: 喀喇沁) visszavonultak a le-
győzötti mongolokkal az északi pusztákra. Népességük nagyobb része mai napig
Belső-Mongólia (Csefeng, Liaoning)  lakója. Kisebb csoportjaik a khalka mongo-
lok közötti is élnek.

Kunok és palócok a ma+arok országában

Az 1227.  esztendőben Nyugati-Kunország két fejedelme,  Borc és  Membrok
megkeresztelkedetti, és a magyar király – ii. András (1205–1235.) – fennhatósága
alá rendelte népét s birtokait. A keresztény egyház hatóságai a kunok térítésén
munkálkodtak.  ix. Gregorius pápa (1227–1241.)  az ügy javára püspökséget ho-
zotti létre Moldva és Havasalföld határánál (Milkó).

Néhány évvel később, a nyugati hadjárat (1236–1242.) során, a mongol hadak
lerohanták, elpusztítottiák a bolgárok Volga menti birtokait. Lakói közül sokakat
megöltek vagy rabszolgaként elhajtottiak. A kelet-európai pusztán élő kunok na -
gyobb része, akik nem menekültek el, betagozódtak az Arany Horda kötelékébe.
Ma is élő utódaik a krími tatárok.

Az 1239. évben  Kötöny és népe – a mongol hadakkal vívotti vesztes csatát
(1238.) követően –,  iv. Béla királyunk (1235–1270.) hozzájárulásával, beköltözötti
az Alföldre. A kunok a Tisza, a Temes, a Maros és a Körös vidékét foglalták el.

A bizalmatlan pesti főurak az 1241. évben megölték Kötöny, kun fejedelmet
és kíséretét. A kunok kivonulnak Magyarországról, és a bolgárok birodalmában
telepednek le. Ez évben a mongol seregek megszállták Magyarországot.

Az 1246.  esztendőben  iv. Béla visszatelepítettie  a kunokat, s főképpen a ké-
sőbbi Nagy- és Kiskunság területén jelölte ki szállásaikat. Kisebb-nagyobb kun
csoportok a Mezőföldön, illetve a Maros–Körös közén és a Temesközben is lak -
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tak. Utóbbi két területet a hód-tavi csata (1282.) után a kunok feladták, és a Ha-
vasalföldre költöztek. A kunokkal együtti a magyarok országában, a később Jász-
ságnak nevezetti vidéken telepedetti le a jászik nagyobb része.

A palócok eredetéről mai napig vitáznak a szakemberek. Nevük alapján két-
ségtelenül törökök, származásuk szerint talán palócok s a hozzájuk társult kan-
karok utódai.

Palócaink a Kárpát-medence északi felében, az alacsonyabb hegy- és dombvi -
dék medencéiben és völgyeiben laknak, a hajdani, illetve mai Hont, Nógrád, He-
ves, Borsod és Gömör megye területén. Egy-egy kisebb csoportjuk Ózd környé-
kén (barkók), illetve a Bükkalján, pontosabban Matyóföldön (matyók) él.  Utób-
biak nevüket  Mátyás királyunktól (1458–1490.)  vettiék, aki nekik kiváltságokat
biztosítotti.

Szakaurak

A szakaurak a közép-ázsiai szkíták, azaz a szakák csoportjába tartoztak. Ne-
vük első ízben i. e. 2. századi eseményekkel kapcsolatban bukkan fel. Ez időben
(vélhetően a bronzkor késői szakasza óta) az Ili folyó völgyében és az Iszik-köl
vidékén laktak.

Eredeti szállásterületükről a jüecsék által elűzetvén (i. e. 166. körül) népessé-
gük szétszakadt. Kisebb-nagyobb csoportjaik a Fergánai-medencében, az Alaj és
a Pamír völgyeiben, a Tarim-medence városállamaiban stb. telepedtek le, és az
i. e. 110. év táján Gandharában stb. is feltűntek. Derékhaduk az Iráni-felföldre, a
Hilmend-tó környékére vándorolt, majd onnan az i. e. 80. év táján kirajzottiak az
Indiai-félszigetre.

A Tarim-medence városaiban – pl. Jütien, Pisan, Sacsö, Tumusuko – letelepe -
detti szakaurak, kisebbségben, hamarosan elvesztettiék anyanyelvüket. A későbbi-
ekben (i. sz. 4–11. század), írásos emlékeik révén, hotani, illetőleg tumusukoi sza-
kák néven váltak ismerttié. Kínai források szerint a szakaurak híresek voltak réz-
művességükről.

A 4–6. században – forrásaink erről nem szólnak – az indiai szakaurak egy
része vélhetően  az  Északnyugat-Indiát  megszálló  avarokhoz,  illetve jászikhoz
(vörös hunok) csatlakozotti.

A szakaurak többségét végezetül elnyelte az őket befogadó iráni és indiai né-
pek tengere ; önállóságuk, nevük és anyanyelvük elveszetti. Legtovább, az i.  sz. 4.
század végéig, indiai birodalmuk állotti fenn.
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Nevük

Nevük lebetűzése Lukianos (kb. 125–180.) Makrobioi című munkájában saka-
urakai (Σακαυρακαι),  Strabonnál sakarauloi (Σακαραυλοι),  Ptolemaiosnál
sagaraukai (Σαγαραυκαι), Iustinusnál pedig saraucae. Kínai források szaj (塞),
szajvang (塞王) stb. –, indiai kútfők pedig saka-murunda stb. elnevezéssel illet-
ték őket.

Az Indiai-félszigeten letelepedetti szakaurakat, hivatkozván lakóhelyükre, in-
doszkítáknak is nevezik.

A szaka idejétmúlt szónak számít, kevesen ismerik, s vélhetően még keveseb -
ben használják. Ehelyetti manapság (elvált) részt, szakot mondanánk. Az urak ki-
fejezés jelentését vélhetően nem szükséges kifejteni.

Közép-Ázsiától az Iráni-felföldig

Az i. e. 166. évben a hunok megsemmisítő csapást mértek a jüecsékre, és elűz -
ték őket hazájukból, a Csilien-hegység környékéről. A népesség nagyobb része
nyugatra vándorolt, és az Ili folyó völgyében, illetve az Iszik-köl vidékén telepe -
detti le, kiszorítván onnan az őstelepes szakaurakat (lásd még: 12. oldal).

A megszalasztotti szkíták, különböző utakon, délnyugat és dél felé menekül -
tek. Egy részük a Fergánai-medencében talált ottihonra. Kisebb-nagyobb csoport-
jaik letelepedtek az Alaj és a Pamír völgyeiben, valamint a Tarim-medence oázi -
saiban.

Amikor, korábban, a  Hsziungnu le+őzte a  Ta Jüecsé-t, utóbbi nyugatra költö-
zött ,  és Tahszia [Kelet-Baktria] urává lett .  Ilyen körülmények között  a  Szajvang
délre költözött , és Csipin [Kasmír] ura lett .  A Szaj törzsek kett északadtak és elvál-
tak, s több ízben több államot alapított ak. Azok, akik Sulö-től [Kashgar] északnyu-
gatra  vannak,  mint  például  Hsziuhszün  [Kara-Kavak]  és  Csüantu  [Irkeshtam],
mind a korábbi Szaj nemzetségből valók. (Hansu, 96a szakasz.)

A szakaurak egy csoportja utóbb átkelt a Khunjerab-hágón, a Karakorum vo -
nulatain, és i. e. 110. táján az Indus völgyében, az indiai görögök birtokain szer -
zetti magának lakóhelyet. A szakák másik csoportja Kelet-Baktriába jutotti, ahon-
nan későbben Parthia stb. felé indult. Őket végül a parthusok a Hilmend-tó kör -
nyékén telepítettiék le.
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Időszámításunk előtti 159.  táján a Fergánai-medencébe betörtek a szálláshe -
lyet kereső szakaurak, és elragadták e területet a görögöktől. Ezek aligha voltak
képesek megvédeni északi  birtokaikat,  mivel seregeik ekkor az Indiai-félszige -
ten hadakoztak. A Fergánai-medence területén ettiől fogva valószínűleg szkíták
uralták a letelepedetti görög, iráni, szkíta stb. népességet.

Az i. e. 145. évben a szakaurak egy csoportja az Amu-darja felső szakaszánál
szerzetti magának lakóhelyet. Seregük elfoglalta a tokhárok földjét, azaz Baktria
keleti részét, kifosztottia, porig égettie Eukratideia városát (Ay Khanum). Nagyjá -
ból ugyanezen időben – talán a szakaurak, talán mások – felprédálták Szogdiá -
ban Szamarkand városát.

A vuszunok – legvalószínűbben az i. e. 132.  évben – rátörtek a jüecsékre, és
maguk telepedtek helyükre az Ili folyó völgyében. A jüecsék elmenekültek. A
Fergánai-medencén áthaladva Szogdiában, illetve az Amu-darja mellékén foglal -
tak maguknak szállást, és birtokaikhoz hozzátoldottiák Kelet-Baktriát is.  Csang
Csien az Amu-darja jobb partján lelt rá királyuk székhelyére az i.  e. 129. évben.

A jüecsék az i. e. 129. évben kiszorítottiák a szakaurakat Kelet-Baktriából, és
az őslakos tokhárok urai lettiek. A szakaurak megszállták Baktra (Balkh) város
környékét, a Margus (Morghab), valamint az Arius (Harirud, Tejen) folyó mellé -
két stb. A görögök uralma ez időben ért véget Közép-Ázsiában. Baktria nyugati
felét – kormányzását vélhetően hűbéres szakaurakra bízták – a parthusok vet -
ték birtokba.

Görög Baktria bukása

A Görög Baktria Királyság összeomlásáról tudósító források többnyire szűk -
szavúak,  nincsenek összhangban egymással,  és  többféleképpen értelmezhetők.
Strabon például az események kapcsán négy különböző népet említ,  szerinte
ezek vettiék el Baktriát a görögöktől : asioi, pasianoi, tokharoi, sakarauloi. Iusti-
nus saraucae és asiani népről beszél, a tokhárokat (tochari) nem sorolja a hódí -
tók közé. Kínai források csupán jüecsékről és szajvangokról tudnak.

A szakaurak és a tokhárok kilétét a történészek nemigen vitatják, jóllehet a
tokhár név vonatkozhat Kelet-Baktria őslakóira, vagy a jüecsékre.  Strabon be-
számolója szerint a tokhár hódító nép, Iustinus szerint ők az asianok alattivalói.
Az asioi és a pasianoi név alighanem a jüecséket, illetve az avarokat (apasiakai,
pausikoi) illeti, ezen összefüggésben azonban rendszerint más tartalmat tulajdo -
nítanak a szóban forgó neveknek. Mindkettiőt próbálják a jüecsékre ráaggatni. A
pasianoi nevet az asioi rontotti változatának minősítik. A helyesen írt alak, állít -
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ják, asianoi lenne. S hozzá még felteszik : a jüecse nép talán nem volt egységes –
a tokhár alkottia  a köznépet, a jüecse (asioi, asianoi) pedig az uralkodó csopor -
tot. Más vélemények szerint viszont az asioi, asianoi név a vuszunokat jelenti. A
pasianoi értelme parsi (perzsa), mondják egyesek ; állítsuk az asiani helyébe a
cuseni nevet, javasolják mások; és így tovább.

Bárhogyan rendszerezzük is adatainkat, mindenképpen maradnak tisztázat-
lan kérdések. A megoldás kulcsa alighanem ez: milyen névvel illettiék történet-
íróink a jüecséket. Ha nevük asioi,  asiani – ami a legvalószínűbb –, akkor a to-
khár név két különböző népet jelöl.  A hódító jüecséket (asioi, tokharoi ; asiani),
illetve Kelet-Baktria őslakóit (tochari). Az avarok (pasianoi) pedig, e helyt akár
parthusokra, akár avarok és parthusok egyesítetti hadaira is gondolhatunk – jól-
lehet Iustinus nem beszél róluk –, kihasználhattiák (és ki is használták) a szom -
széd görögök szorongatotti helyzetét, s birtokaikból ők is részt követeltek.

Úgy tűnik, a jászik távol maradtak az eseményektől, biztosat azonban ezzel
kapcsolatban nem állíthatunk. A hírek alighanem csak jüecsékről (asioi, tokha -
roi ; asiani), avar-parthusokról (pasianoi) és szakaurakról (sakarauloi ; saraucae;
szajvang), illetve tokhárokról (tochari) szólnak. Feltételezésünk szerint  (Ádám
2015b) a jüecsék törökös neve yayci (íjász) lehetetti.  Illetve ehhez hasonló alakú
és értelmű szó a jüecsék nyelvén. A jászi és a yayci stb. elnevezés hasonlósága,
meglehet, zavarba hozta történetíróinkat.

Az i. e. 130.  esztendő táján zúdult rá a menekülő szakaurak áradata Parthia
északkeleti  felére : Aria,  Margiana és Traxiana (Arius melléke) tartományra.  E
helyekről azután egyes csoportjaik Merv (Mary), Hekatompylos (Damghan) és
Ekbatana (Hamadan) városán át Mezopotámia felé folytatták útjukat – többsé-
güket a parthusok visszaszorítottiák –, más részük Merv, Aria (Herat), illetve a
Hilmend-tó irányába. A szakaurak ellen folytatotti hadjáratban elesetti ii. Phraa-
tes (i. e. 132–127.), parthus uralkodó. Ezt követően Parthia a jüecsék (tokhárok)
ellen hadakozotti. Az összecsapásokban halálát lelte i. Artabanos (i. e. 127–126.),
parthus király is. Későbbi örököse,  ii. Mithridates (i. e. 121–91.) ellenőrzése alá
vonta a szakaurakat, akik – jóllehet bizonyos mértékben függetlenek maradtak
– egy időre a parthusok hűbéresei lettiek. Többségük Drangiana tartományban,
a Hilmend-tó vidékén ütötti tanyát. E terület – régebben Sakastan, ma Sistan –
az ő nevüket viseli. Innen azután rajokat kibocsátva az Indiai-félsziget felé ter -
jeszkedtek, ahol több birodalmat is alapítottiak.

41



Mithridates halála után a parthiai szakaurak meglehetős befolyásra tettiek
szert, például i. e.  80. táján már saját pénzt vertek, és beavatkoztak Pathia bel -
ügyeibe is. Ők segítettiék trónra i. Sanatruces (i. e. 77–70.), parthus uralkodót.

Hotani és tumusukoi szakák

A Tarim-medence nyugati felének városaiban (pl. Jütien, Pisan, Sacsö, Tumu-
suko) letelepedetti szakaurak – Sacsö (莎車) alkalmasint tőlük örökölte nevét –,
mint hátrahagyotti írásaikból (i. sz. 4–11. század) kiderül –  négy–ötszáz év alatti
elvesztettiék nemzeti azonosságukat és  anyanyelvüket. Feladták szokásaikat, és
egybevegyültek az iráni stb. nemzetiségű városlakókkal. A későbbiekben, egye -
bek közötti, írásos emlékeik révén váltak ismerttié.

A Tarim-medence lakóinak körében a  7.  századtól  a  kínai,  a  szanszkrit,  a
szogd, a tokhár és a szakának nevezetti nyelv volt használatban. Utóbbit jobbára
írotti formában alkalmazták. Hotanban viszont a 4–6. században a szaka nyelvé
volt a vezető szerep, és a buddhista tanok nyelveként használatban is maradt a
10–11. századig.  Maralbasi (Barçuk) vidékén a baktriai görög ábécé betűivel ír -
tak, Hotan vidékén indiai brahmi írásjelekkel. Mindazonáltal néha kínai jeleket
is használtak. A Kaocsang és Tunhuang barlangjaiban lelt buddhista kéziratok
eredetileg szanszkrit nyelvű szövegét általában kínaira, tibetire vagy szakára ül -
tettiék át.

A 893. évben a karakhanidák elfoglalták Kasgart, majd 900. körül a Tarim-
medence nyugati felét is. A szakák nyelve ekkortól jelentőségét vesztettie. Mind-
amelletti a 11. század első felében még készültek görög betűkkel írt szaka nyelvű
buddhista kéziratok, ritkábban levelek stb. is.

A mondottiakból következik, a hotani (és tumusukoi) szakák nyelvéből nem-
igen lehet következtetni a szkíták nyelvének mivoltára. Szakáink, kisebbségben,
nyelvet  cseréltek,  hasonultak  a  népességhez,  mely  befogadta  őket.  Jószerével
csak nevük tanúskodik szkíta származásukról, s talán szkíta szavak nyomai ira -
taikban: ám e szempontból szövegeiket még nem vizsgálták.

A Tarim-medence izzítói

Az izzítók (issedones), vélhetően az i.  e.  8. századtól, az Urál hegység keleti
oldalának pusztáin laktak. Az i. e. 2. század után – jóllehet  nevük egyszer-egy-
szer még felbukkan különböző forrásokban – kikerültek a történetírók látóteré -
ből.  Plinius Kelet-Európából és Közép-Ázsiából,  Ptolemaios a Tarim-medence
vidékéről említi őket.
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A Tarim-medencében honos szkíta izzítók – Issedon Skythike (Akszu : Ako -
szu, Polucsia), valamint Issedon Serike (Csarklik : Zsocsiang) városában – aligha -
nem a szakaurak nagy hírű rézművesei voltak.

Szakaurak az Indiai-félszigeten

A szakaurak i. e. 110–80. közötti érték el az Indiai-félszigetet. Első csoportjuk
a Karakorum vonulatain, a Khunjerab-hágón átkelve érkezetti Indiába, a Svat és
a Kabul folyó völgyében fekvő Gandharába, az indiai görögök uradalmára. Ván-
dorlásuk útvonalát régészeti leletek  (sziklákra festetti harcosok, lovasok, budd-
hista sztúpák képei, valamint szaka és parthus uralkodók kharosti írással rögzí -
tetti neve) jelzik Satial, Gilgit és Hunza környékén.

A Sakastan területén tanyázó – sokszínű, de szakaurak által uralt – népes -
ség kirajzása alighanem csak a  ii. Mithridates halálát követő zűrzavaros idők-
ben kezdődötti.  Vándorútjuk Arakhosia  tartományba (a  mai  Kandahar  környé -
kére),  illetve  Beludzsisztán hegyvidékein keresztül  az Indus alsó folyásához –
Abiria (Sindh) és Surastrene (Gujarat) – vezetetti.

Az Indus felső folyásánál tanyázó szakaurak kezdetben nyilván elismerték a
görög fennhatóságot, mígnem első királyuk,  Moga, görögösen  Maues (i. e.  kb.
85–60.) révén, i. e. 80. körül, kezükre jutotti Taxila városa, illetve Gandhara, vala -
mint Punjab nyugati fele.  Moga uralkodásának végén ii. Apollodotos (i. e. kb.
80–65.), görög király visszafoglalta Taxilát, egyesítettie Punjab nyugati és keleti
felét. Halála után a görögök indiai birodalma ismét részekre szakadt. A szaka -
urak nagyjából ez időben (i. e. 60. körül) hódítottiák el India királyaitól Mathura
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városát. Punjab görögök igazgattia  nyugati felét végül  Azes (i. e. 47–25.), szaka
uralkodó csatolta birtokaihoz, az utolsó görög királyok hatalmának pedig Raju-
vula (i. sz. kb. 10.), Mathura helytartója vetetti véget, elfoglalván Punjab keleti
felét, illetve Sagala (ma Sialkot) városát. Rajuvula késői utódai már a kujsuan-
gok hűbéreseként kormányoztak, királykodásukat Kanishka (i. sz. 127–151.) ural-
kodásának harmadik évében jegyezték fel.

A szakaurak befolyása az Indus és mellékfolyóinak lapályára terjedt ki, vala -
mint  a Hindusztáni-alföld  egy részére.  Birodalmukat  Taxila városából  igazgat-
ták: : : ; két nagy helytartóságuk volt : Mathura keleten és Surastrene délen. Északi
területeiket  később a parthusokkal  osztottiák meg,  majd a kujsuangok előretö-
rése nyomán, i. sz. 40. táján, feladni kényszerültek. Helyettie  India nyugati felé-
ből hasítottiak ki maguknak egy határ földet, és azt nagyjából háromszázötven
évig tartottiák.

A Moka (mokány, szilaj) név népszerű lehetetti a szkíták körében. Így nevez-
ték Ta Jüan (a Fergánai-medence) szkíta királyát : Vuku, Vukua (毋鼓, 毋寡), az
indiai szakaurak első uralkodóját : Moga, Moa, Maues, és a gaugamelai ütközet-
ben (i. e. 331.) harcoló szkítáknak is volt egy Mauakes nevű főembere (Yu 1998).
Azes, avagy Jászi nem különben szkíta nevet viselt. Sagala városa a szakák, Abi -
ria tartomány (Sindh), illetve Abiraka (100–120.), a szakaurak egyik uralkodója
pedig hihetőleg Avi, a szkíta földanyácska nevét örökölte.

Arakhosia területén,  Moga uralkodásával nagyjából egy időben, szaka szár-
mazású, nevük szerint azonban parthus hagyományokat követő királyok ültek a
trónon:  Vonones (i. e. kb. 75–65.), valamint fitvére,  Spalahores (i. e. kb. 75–65.)
és ennek fita,  Spalagadames (i. e.  kb. 50.).  Továbbá  Spalirises (i. e.  kb. 50–47.),
kit  Vonones fitvérének mondanak, következésképpen ő és  Spalahores lehetetti
akár egyazon személy is.  Spalirises halála után Arakhosia az indiai szakaurak
birodalmát gyarapítottia. Birtokaihoz Azes e területet is vélhetően hozzátoldottia.

Azes halála után a kujsuangok betörtek Északnyugat-Indiába,  a parthusok
azonban visszaszorítottiák őket, s megalapítottiák az Indo‐Parthus Birodalmat. A
szakaurak indiai birodalmának nagyobb részét ezután parthus érdekeltségű kirá -
lyok igazgattiák. i. Gondophares (i. e. kb. 20–i. sz. első évek) alighanem a Suren
nemesi család sarja, Sakastan birtokosa és kormányzója volt. A szakaurak főem-
berei bizonyára szövetségesként csatlakoztak hozzá. Övé letti,  korábbi birtokai
mellé, Arakhosia, a Kabul folyó völgye, Punjab és Sindh, keleten azonban, az In -
dus lapályán túl, független szaka fejedelmek uralkodtak.  Gondophares király-
sága – éppolyan lazán összefogotti hűbéres rendszer volt, mint általában a szkí -
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táké, illetve a parthusoké – alapítójának halála után kisebb uradalmakra törede -
zetti. Északi tartományait a kujsuangok i. sz. 75. táján bekebelezték ; Gondopha-
res utódainak megmaradt Punjab keleti fele és Sindh vidéke. Pakores (i. sz. 100.
előtti), az indiai parthusok név szerint ismert utolsó királya, már csak Sakastan
és Arakhosia területét mondhattia magáénak, ám i. sz. 90. táján Arakhosia is el-
veszetti a kujsuangokkal folytatotti harcban. Sakastan területét később az Újper -
zsa Birodalom olvasztottia  magába,  a szakaurak azonban még  ii. Bahram (i. sz.
274–293.), perzsa király uralkodása idején is birtokolták.

iv. Gondophares valószínűleg 25.  és 46.  közötti ült  az indoparthusok trón-
ján. Nevéhez kapcsolódik  Tamás apostol félig-meddig mesés története.  Tamás
Parthiából érkezetti,  a 45.  év táján,  Gondophares udvarába. Meggyógyítottia  a
király öccsét, majd  ácsmesterként segítetti a palota felújításában.  Ezt követően
térítő munkába kezdetti India nyugati partvidékén, 55. körül a déli Kerala tarto -
mányban is. A keleti parton, Madras környékén vértanúhalált halt.

A Kujsuang Birodalom terjeszkedése miatti a szakaurak már nem szerezhet-
ték  vissza  elveszetti birtokaikat.  Gujarat  területén alapítottiak  új,  független  ki-
rályságot az i. sz. 35. esztendőben, melyet később a környező tartományokkal bő -
vítettiek. A kujsuangok,  Kanishka királyuk idején, „kiterjesztettiék hatalmukat”
a szaka fővárosra (Ujjain), ami jelenthet alárendeltséget, esetleg szövetséget, leg -
alábbis a jelzetti időszakban. Mindenesetre a szakaurak hatalmát megtörnie, visz-
szaszorítani őket Gujarat  területére, csak az i.  sz.  1.  század végén sikerült  Ga-
utamiputra  Satakarni (i. sz.  kb.  78–102.),  dél-indiai  uralkodónak.  Az  utolsó
szaka király – iii. Rudrasimha (i. sz. 388–395.) – birodalmát  ii. Chandragupta
(i. sz. 375–414.), indiai uralkodó számolta fel, elfoglalván Gujaratot i.  sz. 405. kö-
rül.

A szakaurakat végezetül elnyelte az indiai népek tengere;  önállóságuk és ne-
vük elveszetti.  Kisebb csoportjaik feltehetően csatlakoztak az avarokhoz és a já-
szikhoz (vörös hunok). Előbbiek a 4. század közepétől Északnyugat-India egy ré-
szét birtokolták, utóbbiak pedig az 5–6. század fordulóján a Hindusztáni-alföldig
és Gujaratig jutottiak.
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