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Jurij Szergejevics Gaglojti
•

(szül. 1934. október 10. Chinval, Dél-Oszét
Köztársaság) — oszét történész, politikus.
• 1953-ban aranyéremmel fejezte be a 2. sz.
chinváli középiskolát.
• 1953─1958-ig a Moszkvai Álami Lomonoszov
Egyetem történeti fakultásán tanult.
• 1958-ban
a
Szovjetunió
Tudományos
Akadémiája grúziai dél-oszét részlegében
kezdett el dolgozni.
• 1964-től a történettudományok kandidátusa.
• 1974-ben a Dél-Oszétiai Pedagógiai Főiskola rektorhelyettesévé nevezték ki,
1975-ben rektorává.
• 1989. november 7-én az «Észak-Oszétia» c. újságban elsőként írt az «Oszét
nép nemzeti jelképéről» Dél-Oszétia zászlajáról.
• 1996-tól 1998-ig Dél-Oszétia Köztársaság külügyminisztere volt.
• 1998-tól a Vaneev Dél-Oszét Történelemtudományi Intézet tudományos
munkatársa. Chinvalban, Dél-Oszétia fővárosában él.
Könyvei:
• Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тбилиси, 1967 г.,
(Az alánok és az oszétek etnogenézisének kérdései)
• Некоторые вопросы историографии Нартского эпоса. Цинвал,
1974 г.,
(A Nart eposz histográfiájának néhány kérdése)
• Южная Осетия (К истории названия. Цинвал, 1993 ф.,
(Dél-Oszétia (a névadás kérdéséhez)
• Проблемы этнической истории Южной Осетии. Цинвал, 1996 г.
(Dél-Oszétia etnikai történetének problémái)
• Алано-георгика. Сведение грузинских источников об Осетии и
осетинах. Владикавказ, 2007 г.
(Alano-georgika. A grúz források Oszétiáról és az oszétekről)
• Избранные труды 1-ый том.
(Válogatott művek. 1. kötet)
Az Alanicában tárgyalt egyes szerzők életrajzát Kovács J. Béla állította össze.
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BEVEZETÉS
A kiterjedt szkíta-szarmata világ sok évszázadon keresztül jelentős szerepet
játszott Európában, a Kaukázusontúli területen és Elő-Ázsiában. A szkíták és a velük
rokon kimmerek hadjáratai Kr. e. a VII-VIII. századokban a Kaukázusontúlra és ElőÁzsia országaiba, ahol az ékírásos feljegyzések szerint gimirraj és askusa néven
váltak ismertté, Homérosz és a Biblia Askenáza (a Teremtés könyve X, 3), valamint
Góg és Magóg említései, számoltak be a történelem arénájában való megjelenésükről.
Közel öt évszázadon keresztül a szkíták, akiknek etnikai gyökerei a bronzkori
katakombás kultúráig nyúlnak vissza (Kr. e. II. évezred), meghatározó jelentőségűek
voltak a Kaukázusban, Közép-Ázsiában és a Fekete-tenger peremvidékén. Kr.e. a
VII. évszázad végén Kiaksar med királyságának élükön Madies-szel, Prototius fiával,
a szkíták általi szátzúzása; az a vereség, amelyet Temerisz királynő vezetésével a
közép ázsiai törzsi rokonaikkal együtt a perzsa birodalom megalapítójára, az
akhaimenida Nagy Küroszra Kr. e. 530-ban mértek; Darius hadainak a fekete-tengeri
Szkítiában Kr. e. 514-ben történt megsemmisítése; Nagy Sándor helytartója, Zopirion
harmincezres hadseregének elpusztítása a fekete-tengeri sztyeppéken; a baktriai, a
pártus és a kusán királyságok (indiai-szkíta Észak-Indiában) létrehozása a szkíták
katonapolitikai történetének főbb állomásai.
Az időszámításunk előtti utolsó évszázadokban a szkítákat fokozatosan felváltják a
velük rokonságban álló szarmaták, amelyekbe végül is beolvadtak. Egészen a hunok
Kr. e. IV. századi inváziójáig a szarmata törzsek – jazigok (ászi), roxolánok, aorszok
és alanarszok főszerepet játszottak az Észak-Kaukázusban és a Fekete-tenger északi
vidékein. A belső átrendeződés folytán a szarmata etnikum alapvető része az i.u. 1
évszázadban alán név alatt egyesült, új hadi-politikai egységet képezve.
Ettől az időtől fogva az alán név gyakran szerepel a görög-latin, bizánci, örmény,
arab, a grúz (ovszni), az óorosz (jászi) történetírók és a keleti források lapjain. E
soroknak szerzője minden hozzáférhető praktikus ismeretet összegyűjtött a szkítákról,
szarmatákról és az alánokról, amelyek csak az ókori és a középkori írott forrásokban
fellelhetők, s amelyek kiadása a jövő feladata.
A jelen publikáció célja a lehetséges teljes körű gyűjteményét adni az alánjászokról szóló anyagnak, amelyeket a bemutatott források tartalmaznak, kezdve az
időszámításunk előttről egészen a tatárjárásig és Timurlenkig. Nem tartalmazza
azoknak a grúz forrásoknak az adatait, amelyek már a 'Darjal'-ban 1992–1995-ig
publikálásra kerültek. Szem előtt tartva a folyóiratban való közlés lehetőségeit, az
összeállító a felhasznált irodalomnak csak a legszükségesebb jegyzékét közölte.
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I. GÖRÖG ÉS LATIN ÍRÓK
• Sztrabón (i. e. 63 –23):
Görög történetíró és geográfus. Grammatikát, földrajzot és filozófiát tanult, többször járt
Rómában. Geographika c. műve 17 kötetből áll, amelyek majdnem hiánytalanul megmaradtak
különböző irodalmi formák ötvözete. Az útleírások, a települések távolsága, az egyes vidékek
helytörténeti feldolgozása, a geneológiai ismeretek, a néprajzi jellegzeteségek leírása egyaránt
megtalálhatók benne. Az emberiséget barbárokra és civilizált népekre osztja. Műve a XV.
századtól kezdve számos kiadásban és fordításban jelent meg. Ma az ókori földrajz- és
néprajztudomány legértékesebb forrása.

Geographika
II. köny, V. fejezet, 8.
A Borysthenésen (Dnyeper) túl az ismert skythák közül legmesszebb a roxolánok1
laknak, de ők még délebbre vannak, mint a Britannia felett lakó legtávolabbi ismert
népek. A további vidék a hideg miatt már lakhatatlan. A roxolánoktól délebbre a
Maiótis fölött lakó szauromaták és skythák, akiknek az országa egészen a keleti
skythákig terjed.
VII. könyv, III. fejezet, 17.
A Borysthenés folyó 600 stadionnyira hajózható; közelében egy másik folyó, a
Hypanis (Déli Bug), és a Borysthenés torkolata előtt egy sziget kikötővel... A most
említett partsáv felett fekvő egész vidék a Borysthenés és az Istros között ilyenképpen
oszlik meg: először jön a „Geták pusztasága”, azután a tyregeták, utánuk a iazigszarmaták2 s az ún. királyi szarmaták3 és az urgosok következnek; mindezek
nagyobbrészt nomád pásztorok (bár kis részük azonban földműveléssel is
foglalkozik), ezek, mondják, az Istros mellett laknak, gyakran a folyó mindkét
oldalán. Az ország belsejében laknak a tyregetákkal és germánokkal szomszédos
bastarnák, akik valószínűleg maguk is germán eredetűek és több törzsre oszolva
élnek. Egy részüket ti. atmonosoknak hívják, más részüket sidónoknak, a Peuké nevű
szigetén lakókat pedig peukinosoknak, míg a legészakibbak neve, akik a Tanais és
Borysthenés közötti síkságon élnek, roxolánosok.4 Az egész északi terület ugyanis
Germániától a Káspi-tengerig, amennyire ismerjük, síkság. Hogy a roxolánosokon
túl még laknak-e emberek, nem tudjuk.
A roxolánosok Tasios vezérlete alatt Mithridates Eupatór hadvezéreivel is
háborúskodtak; Skiluros fiának, Palakosnak a szövetségében jöttek és jó harcosoknak
bizonyultak. Azonban egy jól rendezett és nehéz fegyverzettel felszerelt csatasor
ellenében minden barbár törzs és könnyű fegyverzetű tömeg gyenge. Így, bár
ötvenezren voltak, mégsem tudtak helytállni. Mithridatés vezérének, Diophantosnak
6000 emberével szemben, nagyobb részük odaveszett. Cserzett marhabőrből készült
sisakokat és mellvérteket használnak, font pajzsokat viselnek védőeszköz gyanánt,
ezenkívül dárdákkal, íjjal karddal védekeznek. A barbárok többi része is ilyen
felszerelésű. A nomád pásztorok nemezsátorai a szekerekre vannak erősítve, s ezek
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szolgálnak lakásul. A sátrak körül legelnek a nyájak s ezeknek a tejével, túrójával és
húsával táplálkoznak. Állandóan a legelők után járnak, mindig a fűben legdúsabb
területeket keresve fel; télen a Maiótis körüli mocsaras vidéken, nyáron a síkságon
tartózkodnak5.
XI. könyv, II. fejezet, 1.
E szerint az elrendezés szerint az első résznek a lakói az északi tájakon és az
Ókeánosnál egyes nomád és szekérlakó szkíta törzsek, ezeknél beljebb a szintén
szkíta szarmaták, az aorsosok és sirakosok6, akik délre egészen a Kaukázusig
terjednek, részint sátorlakók és földművelők. A Maiótis környékén a maióták7 élnek;
XI. könyv, II. fejezet, 11.
A Meótisziakhoz tartoznak maguk a sindosok, továbbá a dandariosok, toreaták,
agrosok, arrhékhosok, azonkívül a tarpétek, obidiakénosok, sirtakénosok, doskosok és
még több más, közöttük az aspurgianosok, akik Phanagoreia és Gorgipia között
laknak 500 stadionnyi területen; amikor Polemón király ezeket a barátság örve alatt
akarta megtámadni, de szándékát nem tudta titokban tartani, hasonló cselhez
folyamodva elfogták és megölték. Az ázsiai Meótisziak mindannyian részint a tanaisi
kikötőváros urainak, részint a Boszporusziaknak voltak alattvalói, olykor azonban
elpártoltak tőlük, egyszer ezek, máskor azok. A Boszporuszi uralkodók gyakran
meghódították a Tanaisig terjedő területeket is, különösen a legutóbbiak: Pharnakész,
Asandros és Polemón. Pharnakés egyszer állítólag a Hypanist egy régi csatorna
fölhasználásával, amelyet kitisztíttatott, révezette a dandariosokra, s országukat
elárasztotta.
XI. könyv, II. fejezet, 15.
A Kaukázus hegység két tenger, a Pontos- és a Kaszpi-tenger fölött emelkedik és
falként húzódik végig az ezeket elválasztó földszoroson. A hegység elválasztja
egymástól dél irányában Albániát és Ibériát, észak felé pedig a Szarmata-síkságot.
Eratosthenés szerint a bennszülöttek a Kaukázust Kaszpi-hegységnek nevezik, talán a
kaszpiakról8 véve ezt az elnevezést.
XI. könyv, II. fejezet, 16.
Éppen ez a Dioskurias a Kaszpi-tenger és a Pontos közötti földszoros kezdete és a
szomszédos s a rajta túl lakó népeknek közös kereskedelmi gócpontja. Összejön ott
mintegy 70, sőt némelyek szerint, akik nemigen törődnek az igazsággal, 300 néptörzs
is, de ez mind más nyelven beszél, mert önteltségük és vadságuk miatt szétszórtan és
külön-külön élnek. Legnagyobb részük szarmata, de mind kaukasusi. Ennyit tudok
mondani a Dioskuriasról.
XI. könyv, II. fejezet, 18.
... az albán és ibér törzsek, akik az említett földszoros legnagyobb részét
elfoglalják, kaukasusiaknak9 mondhatók. Termékeny földet mondhatnak magukénak
és fejlett a gazdaságuk...
XI. könyv, III. fejezet, 1.
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Ibéria valóban nagyobb részében jól be van népesítve városokkal és
településekkel, úgyhogy ott cseréptetők, az építészeti szabályok szerint megtervezett
házak, piacterek és egyéb középületek is vannak.
XI. könyv, III. fejezet, 3.
A síkságot inkább a földművelést kedvelő, békés természetű ibérek lakják, akik
Arméniai és médiai módon vannak berendezkedve, a hegyvidéken pedig a
többségben levő és harcias törzsek laknak, akik szkíta és szarmata módon élnek,
mert azoknak a szomszédai és rokonai is10, mindazonáltal a földműveléssel is
foglalkoznak és sok tízezer embert is összetoboroznak maguk, valamint a szkíták és a
szarmaták közül, ha valami veszedelem fenyegeti őket.
XI. könyv, III. fejezet, 5.
Az északi nomádok területéről háromnapi nehéz út vezet fölfelé, s ezután az
Aragos folyó mentén csak egy ember által járható négynapi keskeny út következik, az
útnak a végét pedig egy bevehetetlen erődítmény védi.
XI. könyv, III. fejezet, 6.
Az ország lakosságát négy kategóriába sorolhatjuk. Az egyik, mégpedig az első az,
amelyből a királyokat választják, a legközelebbi rokonság és az életkor
tekintetbevételével a legidősebbet, a következő pedig igazságot szolgáltat és a
hadsereget vezeti. A második a papok rendje, akik a szomszédokkal kapcsolatos jogi
ügyeket intézik. A harmadik a harcosok és földművelők rendje, a negyedik pedig a
köznépé, akik királyi rabszolgák, s ők végzik az élethez szükséges mindennemű
munkát.11
XI. könyv, V. fejezet, 1.
Állítólag az Albánia fölött emelkedő hegyeken laknak az amazonok. Theophanés,
aki részt vett Pompeius hadjáratában és az albánok között is járt, azt mondja, hogy az
amazonok és az albánok között laknak a szkíta gélák és a légák12, és hogy itt folyik a
Mermadalis folyó ezek között a törzsek és az amazonok között.
XI. könyv, V. fejezet, 2.
A hegyekről lezúduló Mermodas13 átszeli az amazonok földjét, Sirakénét és a
köztük elterülő pusztaságot, majd a Meótiszba ömlik.
XI. könyv, V. fejezet, 6.
A valódi Kaukazusnak a legdélibb részei a legmagasabbak Albánia, Ibéria, Kolkhis és
a héniokhosok vidékén. Lakosai azok, akikről már említettem, hogy Dioskuriasban
sereglenek össze.
XI. könyv, V. fejezet, 7.
A hegyek lábáig ereszkedve, a lejtők ugyan északibbak, de szelídebbek, ezek már
a szirákok síkságaival érintkeznek. Itt vannak barlanglakók is, akik a hideg miatt
mély gödrökben laknak, s ezeknél már bőven van gabona is. A barlanglakók után az
ún. földön fekvők és sokevők jönnek és az eisadikosok falvai, akik földművelést is
folytatnak, minthogy még nem egészen északon laknak.14
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XI. könyv, V. fejezet, 8.
A Meótisz és a Kaszpi-tenger között további nomád népek következnek: a
nabinusok, a panxanosok és már a szirákok és aorszok törzsei. Véleményem szerint a
szirákok és az aorszok a még följebb lakó népek szökevényei, és az aorszok
északabbra vannak, mint a szirákok. Abeakos, a szirákok királya, amikor Pharnakés
birtokában volt a Boszporusz, 20.000 lovast küldött, Apanidés pedig, az aorszok
királya, 200.000-et, a följebb lakó aorszok pedig még többet. Ezek ugyanis nagyobb
földet tartottak a birtokukban, s majdnem az egész Kaszpi-tengerpartnak az urai
voltak, úgyhogy az Arméniaiaktól és a médektől átvett indiai és babilóniai árut
tevéken szállították be a gazdagságuk folytán arany ékszereket hordtak.15 Az
aorsosok a Tanais mellett laktak, a siraxok pedig az Akhardeos mellett, amely a
Kaukázusból ered s a Meótiszba ömlik.16
XI. könyv, VIII. fejezet, 2.
A szkíták többségét a Kaszpi-tengertől kezdve daáknak nevezik, s tőlük inkább
keletre lakókat massagetáknak és szakáknak, a többieket pedig közösen szkítáknak,
bár mindegyiknek van saját neve is; legnagyobbrészt valamennyien nomádok. E
nomádok közül legismertebbek azok, akik a hellénektől elvették Baktrianét, az
asiosok, a pasianosok, a tokharosok és a sakaraulosok, akik az Iaxartés túlsó partjáról
törnek előre a szakák és a sogdianusok mellett, amely rész a szakák17 birtokában volt.
XI. könyv, XIV. fejezet, 14.
Azt is mondják, hogy a trákok közül némelyek, az ún. saraparák, azaz fejvágók,
Arménia fölött laknak, közel a guranokhoz és a médekhez, vad és zabolátlan
hegylakók, fejbőrmetszők és fejvágók; ezt jelenti ugyanis a sarapara18 név.
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• Publius Ovidius Naso (i.e. 43 – i. u. 17-18):
Római költő. Jómódú lovagrendi családból származott. A hivatalnoki pályának még ifjan hátat
fordított, csak költő akart lenni. Hamarosan az egykorú Róma vezető költőjévé válik, a politikával
szemben távolságot tartó költők csoportjába tartozik. Költői pályájának csúcsán Augustus császár
kiutasította Rómából a Fekete-tenger partján lévő Tomiba (a mai romániai Constanca város)
küldte. Magától a költőtől tudjuk, az ok köztudott volt, de nem volt tanácsos beszélni róla.
Nemcsak római polgárjogát és vagyonát tarthatta meg, hanem Rómába is levelezhetett. A
Tomiban keletkezett írásainak (Tristia, Levelek Pontusból) a hazatérés reménye és az otthoniakkal
való kapcsolattartás képezi a személyes hátterét.

Keservek (Tristia)
Tomis barbárai között
Tristia, III, 10.
Ha valaki közületek, akik továbbra is a városomban (Rómában) éltek nélkülem,
emlékszik a száműzött Nasora és a nevére, hadd tudja meg, hogy olyan csillagzat alatt
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élek, amely sohasem érinti a tenger felületét, a barbárság legközepén. A szarmaták
vad törzse vesz körül bennünket, besszusok és geták, a tehetségemhez annyira
méltatlan nevek.
A támogatóhoz
Tristia, III. 14.
Körülöttem csak trák és szkíta beszéd hangzik, és én, úgy látszik, geta versmérték
szerint tudok (már) írni.
Tomi és az ottani élet
Tristia, V. 7.
Érdekes tudnod, milyen lakosság él Tomi vidékén, és én milyen népek között élek.
Jóllehet ezen a partvidéken görögök és geták keverednek, de inkább a félig megbékélt
geták a meghatározók. A szarmata és a geta nép többnyire lovon jár fel és alá az
utakon. Egyetlen sincs közöttük, aki ne hordana tegezt, íjat és kígyóméregtől sárgálló
dárdát. Durva hang, vad arc – Mars valódi képe, sem a hajukat, sem a szakállukat
nem nyírja kéz, jobbjuk mindig kész sebet ejteni, beledöfve a kést, amelyet minden
barbár az övén hord. (...) Én, római költő, – bocsássatok meg, Múzsák! – kénytelen
vagyok többnyire szarmatául beszélni19.

Levelek Pontusból
Brutushoz
I. könyv, 1.
Hiszen Cézár nem tudja, – pedig egy isten mindent tud, – hogy milyen
körülmények között élek ezen a távoli vidéken... Soha nem ér rá megismerni, milyen
vidéken terül el a Tomi földje, - ezek a helyek, sem a szomszédos geták alig
ismeretesek, - vagy mit csinálnak a szarmaták, a mérges jazigok, és a taurisi föld
Orestes kultuszát.
Rufinushoz
I. könyv, 3.
Jobbról és balról is szörnyű ellenség fenyeget közelségével: az egyik oldalról a
bistoni lándzsát20 érezheted, a másikról a szarmata kezek röpítette nyilakat.
Cotta (Maximusnak)
III. könyv, 2.
Titeket gyakran fognak dicsérni a késői utódok is, és a dicsőségetek a versem által
lesz ismert. Sőt itt már a szarmaták és a geták is ismerni fognak.... (ui. már getául és
szarmatául is megtanultam).
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Vestaliushoz
IV. könyv, 7.
Te (Vestalius), magad látod, hogy hajt át a bátor jazig megrakott ökrös szekerével
az Ister vize felett.

Ibis
135. sor
Amíg a trákok nyilakkal fognak harcolni, a jazigok kopjával

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Nikaiai Iszigonos (i.e. 1. sz. vége):
Görög paradoxográfus. Hihetetlen történetek c. művében főleg a természetes vizekkel, folyókkal,
forrásokkal kapcsolatos csodákról (paradox) ír.

Hihetetlen történetek
Ha az ellenségeik közül valaki a szarmaták tűzhelyének tüzéhez járul, és
bekormozza arcát annak üszkével, a ház népéhez tartozónak tekintik, már nem
bántják őt.21

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Josephus Flavius (37-38 – 100 k.):
Arám és görög nyelven író zsidó történetíró, teológus. Fiatal korában teológiával foglalkozott. Egy
zsidó küldöttség tagjaként Rómában járt, ahol kapcsolatba került Nero császárral és környezetével, s a
római birodalom lelkes csodálójaként tért vissza hazájába. Ennek ellenére 66-ban csatlakozott a Róma
elleni felkeléshez, a felkelők bizalmát hamar elvesztvén, kétes szerepet játszott. Vespasianustól római
polgárjogot kapott. A császári udvar kegyenceként és hivatalos történetírójaként Rómában élt, ahol
halála után szobrot állítottak neki. Írói munkásságának a célja Róma és a zsidó nép kölcsönös
együttműködésének megteremtése, Róma legyőzhetetlenségének elfogadtatása. A római–zsidó
háborúról írt. A zsidó háború és A zsidók története kulcsművek.

A zsidók története
XVII., 4., 96–100.
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Eközben Tiberius levélben parancsot küldött Vitelliusnak, hogy kössön barátságot
Artabanos pártus királlyal. Tudniillik félt tőle, mert nagyon ellenségesen viselkedett,
Armeniát máris megszállta, és félő volt, hogy még nagyobb károkat okoz a
birodalomnak. A barátságában azonban csak akkor volt hajlandó hinni, ha túszokat
ad, éspedig elsőnek a fiát. Tiberius ugyanis mielőtt ezt a levelet írta Vitelliusnak,
megpróbálta rávenni az ibérek és az albánok királyait, hogy támadják meg
Artabanost. Ezek ugyan nem voltak hajlandók erre, azonban ráuszították a szkítákat
Artabanosra, s megengedték nekik, hogy átvonuljanak országukon és a Kaszpiszoroson. Ennek az lett a következménye, hogy Artabanos megint elveszítette
Armeniát, országában megint hadszintérré vált, legjobb harcosaik elestek, az ellenség
tűzzel-vassal pusztította az országot, és sok ezer harcossal a király fia is elesett a
csatában.22

A zsidó háború
VII. 4. 3.
A germán lázadás fentebb említett hírével egyidejűleg érkezett Rómába a szkíta
lázadás híre is. A szarmaták23, ez a népes szkíta törzs, észrevétlenül átkeltek az
Istroson, benyomultak Moesiába, s hatalmas lendülettel váratlan, éppen ezért
félelmetes támadást intéztek a rómaiak ellen, az ottani helyőrség jó részét
lekaszabolták, Fonteius Agrippa tábornokot hősies védekezése után megölték, és a
római uralom alatt álló országot végigdúlták és fosztogatták. Vespasianus értesülvén
az eseményekről és Moesiai elpusztításáról, a szarmaták megfenyítésére kiküldte
Rubrius Gallust, akinek sikerült is a lázadók javarészét csatában megölnie, a többi
pedig rémülten hazamenekült.24
VII., 7., 4.
Fentebb már említettem, hogy az alán nép a szkítáknak a Tanais folyó és a
Meótisz-tó25 közt lakó része. Ebben az időben ez a nép elhatározta, hogy rabló
hadjáratot indít Médiába és még azon túl is; ebben az ügyben tárgyaltak a hyrkaniaiak
királyával, mert ez az ura annak a szorosnak, melyen Nagy Sándor király vaskaput
készíttetett, hogy el lehessen zárni. Miután a hyrkaniaiak királya megengedte nekik az
átvonulást, nagyszámú csapattal megrohanták a gyanútlan médeket, és teljesen
kifosztották a népes országot, amelyben rengeteg a hasznos háziállat, és senki sem
mert szembeszállni velük. Pakoros, az ország királya, rémülten menekült a
pusztaságba, mindent otthagyott nekik, és csak nagy üggyel-bajjal sikerült 100
talentum lefizetése árán kiváltani feleségét és ágyasait, akiket az alánok elfogtak.
Miután így kényelmesen és kardcsapás nélkül rabolhattak, folytonos dúlás és
pusztítás közben eljutottak egészen Armeniáig, amelynek Tiridatés volt a királya. Ez
szembeszállt velük, ütközetbe is bocsátkozott, azonban majdnem élve elfogták.
Ugyanis egy alán messziről hurkot vetett rá, és el is hurcolta volna magával, ha a
királynak nem sikerül a hurkot még idejében elvágni kardjával és így megmenekülni.
A harc még jobban megvadította a barbárokat, az egész országot elpusztították, aztán
visszatértek hazájukba a nagyszámú fogollyal és egyéb hadizsákmánnyal, amit ebben
a két királyságban raboltak.
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Y U ZU Y U ZUY U Z
• Plutarkhosz (45 után – 120 után):
Görög történetíró, filozófus. Fontos tisztségeket töltött be, római követjárásai során számos
politikussal ismerkedett meg. Legismertebb műve, a Párhuzamos életrajzok c. életrajzgyűjtemény,
amelyből 22 maradt fenn, szórakoztató és nevelő céllal született. Ezekben általában egy-egy görög
és római politikus életét állítja párhuzamba egymással. Művei bizánci közvetítéssel váltak ismertté
a reneszánsz kori Európában.

Lucullus
XVI.
Mithridatész seregében volt egy bizonyos Oltek, a dandaridák
(dandaridák – egyike a Meótisz partvidékén élő barbár törzseknek,
háborúban mindenkor kitűnik, ahol erő és bátorság szükségeltetik),
észjárással, és ezen kívül megfelelő modorú és szolgálatkész. Állandóan
az elsőségért az egyik rokon törzs uralkodójával, megirigyelve őt, fontos
ajánlott Mithridatésznek – Lucullus meggyilkolását.26

uralkodója
amelyik a
aki kiváló
vetélkedve
szolgálatot

Alexandriai közmondások
Szkíta mondás: A szkíták azt válaszolták Dáriusz perzsa királynak: 'Sírsz te még,
hogy uramnak mondtad magadat.' Ezt a közmondást az használja, aki kendőzetlenül
fejezi ki valakinek a rosszkívánságát.27

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Pompeius Trogus (kb. i. e. 1. sz. – i. u. 1. sz.):
Római történetíró. Az Alpokon túli Galliából származott, nagyapja Pompeiustól kapta meg a római
polgárjogot.
A Justinus kivonatából ismeretes mű olyan egyetemes történelem volt, amely a legendás babiloni
Ninustól kezdve ismertette a népek történetét, a keleti birodalmakat is. Időben Augustus Octavianusig
haladt.

Justinianus Justinus: Epitoma historiarum Philippicarum Pompei
Trogi
Prológus a 41. könyvhöz. (A negyvenegyedik könyv tartalmazza a Pártia és Baktria
történetét.) Amikor Pártiában Arsak király államot alapított, akkor Baktriában
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Diodotosz volt a király. Azután amikor Diodotosz királyságaiban, Baktriában és
Szogdiánban a szkíta törzsek a szaraukok és az aszianok28 hódítottak
Prológus a 42. könyvhöz. (A negyvenkettedik könyvben Pártia története...) A
trokárok aszián királyai és a szaraukok pusztulása29.

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Marcus Annaeus Lucanus (i. u. 39 – 65):
Római költő. Előkelő családból származott, a filozófus Seneca unokaöccse. Rómában tanult, tehetsége
korán feltűnt. Nero császár barátai közé fogadta, hivatalt viselt. A féltékeny Nero elhidegült tőle,
eltiltotta a nyilvános fellépéstől. Összeesküdött a császár ellen, elárulták, Nero parancsára fel kellett
vágnia ereit. A 'Polgárháború' címen emlegetett műve Vergiliussal szemben a dicstelen múltat, a
Caesar és Pompeius közötti polgárháborút választotta, amelyben Caesar mint az erőszak és a bűn
képviselője diadalmaskodik. A középkor egyik kedvelt szerzője volt.

A polgárháborúról
III. 266-283...
Bactros hű vize és a Hyrcánrengetegek közt
Él Lacedemont is megnyerte lovagseregével
Henjoch véréből, s a szilaj Móschék ivadékát
A vad szarmata fajt; s kiknek kelte szegi Phasis
Legdúsabb vize szép földjét, a Colchisi népet.
Merre Halys, Croesus baljós vize foly, és Tanais, mely
Repheus csúcsán ered és partjával a föld két
Részének nevet ád, Európát és Ázsia földjét
Elkülönítvén, mint válaszvonal, egyszer emennek,
Másszor amannak, mint hajlik, bővítve határát,
A tengerszoros, melyen át Pontusba rohannak
A meoti vizek, s igy Hercules oszlopa többé
Nem kérkedhetik a joggal, hogy a tenger ölére
Csak Gádes nyit utat. – Vele volt Essédioniának
Népe, s aranyszál fürtjeit kötöző Arimospe,
És az erős Ariusz s a Szarmata - Massageták, kik
Lótejjel szokták a szomjat eloltani harcban,
És a fürge Gelon...
(Laky Demeter fordítása)

III. 45–55. ( a harcosok panasza) ... Mi nem békét kérünk, Istenek, keltsetek
haragot a népek között, gerjesszétek fel a jelenleg vad városok (népek) haragját,
hadd fogjon össze az egész világ harcolni ellenünk, hadd meneküljön a médiai horda
az ahemenida Szuszból, hadd szövetkezzen vele a masszageta szkíta Ister, hadd
küldje el Albisz és és Renusz engedetlen feje messze északról a világosszőke
szvéveket.
VIII. 215–225. ...
Magnusod üdvéért mért restelnél beköszöntni
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Medus földre, s tán rejtettebb szittya tanyákra.
Túlsó részeit is járd össze a napnak; a büszke
Arsacidák is hadd hallják hangját szavainak,
Hogyha azon szent fokos, mit Mennydörgőre fogadtunk,
Áll, bűvös nyillal jól ellátott tegezekkel
Jöjjetek és geták módjára röpítsetek örmény
Nyílvesszőt! Ugye bár, ó Parthok, a Kaszpi szorosnak
Indulván, mikoron kergettem a harcos Alán-nép
Csordáit, nektek békét engedtem Archënon
Térségén, s embereit sem ijesztettem Babylonba?
(Laky Demeter fordítása)

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Lucius Annaeus Seneca (i. u. 1. sz.):
Római államférfi, filozófus, költő. Nero nevelője, fő tanácsadója volt, később tekintélye fokozatosan
megrendült. Lemondott nagy vagyonáról és visszavonult a közélettől, s bölcselkedésnek szentelte
életét. Összeesküvésben való részvétel miatt öngyilkosságra kényszerült, felvágta az ereit.

Hírnök
Micsoda ország ez? Argosz és Spárta, kockán nyert jámbor fivérek, valamint a két
tenger öbleinél álló Korintus, vagy itt van az Ister, útként szolgálva a bátor alánok
menekülésére34, vagy az örök hóval fedett Girkán föld, vagy a mindenütt kóborló
szkíták?

Y U ZU Y U ZUY U Z
Jegyzetek
1. Roxolánok – a görög-latin forrásokban az első említésük az 'alánok' etnikai
elnevezése az összetett roxolán népnéven (görög 'roxolánoj'), amelyben a jelzői 'rox'
'világosat' jelent (az oszét rox is 'világos'). A 'világos' vagy 'fehér' jelzőket, az egyes
szarmata és a velük rokon törzsekkel kapcsolatban a 'szabad' és a 'nemes' szavakkal
egyenértékűekként használják. A Sztrabón által a Borysthenesztől (a mai Dnyeper)
keletre rögzített roxolán törzs neve rámutat, hogy Kr. e. a II. századig, ahonnan
Sztrabón forrásai származnak, a roxolánok vándorlásuk során nyugaton már a
Dnyeperig eljutottak. A valóság az, hogy Sztrabón korának földrajzi
szemléletmódjából kiindulva jóval északabbra helyezi a roxolánokat, mint valójában
a Meótisztól (Azovi-tenger) északnyugatra fekvő területeik voltak. Sztrabón adatai
azt bizonyítják, hogy bár az alánok neve az antik forrásokban csak Kr. u. az 1.
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évszázadban jelent meg, az alán elem kisebb mértékben már két évszázaddal
időszámításunk előtt megtalálható volt a Fekete-tenger északi vidékének sztyeppjein
és következésképpen az Északi-Kaukázusban, ahol a kialakulásához jelentős területek
álltak rendelkezésre.
2. Jazig–szarmaták a roxolánokkal együtt a legjelentősebbek szarmata törzsek
egyike, s azok nyugatra vándorlásakor az előörsbe tartoztak. A jazig népnév
változatai az asziakok, asziatok, jazik, amelyek szótövében szintén az 'asz–jaz' (a
későbbi orosz évkönyvekben 'jász') található. A második szélesen elterjedt a koraközépkorban az Észak-Kaukázus és az északi Fekete-tenger vidék szarmata-alán
törzseinek elnevezéseként. Az Észak-Kaukázus alánjaira alkalmazva, jazigoknak
nevezik őket, így Dion Cassius római történetíró is (Kr. u. III. sz.) a Kr. u. a 135. évi
kaukázusi behatolásukról szóló elbeszélésében (IX, 15). Ugyanezen név alatt voltak
ismeretesek a magyarországi alánok, akik a kipcsakokkal (kunokkal) együtt az északkaukázusi tatár–mongol invázió eredményeképpen a XIII. században telepedtek le
Magyarországon.
3. Sztrabón szövegéből nem világos, hogy a jazigokra vonatkozik-e a 'királyi'
terminus (görögül 'bazilikoj') vagy valamely más szarmata törzsre. В.В.Латишев
('Известиях древних писателей о Скифии и Кавказе'. ВДИ, 1947, No4, s.200, pr.7)
szerint
a 'királyi' terminus a jazigokra vonatkozik, ennek ellenére G. A.
Sztratanovszkij (Страбон. География. М., 1964, с.280) úgy tartja, hogy a 'királyi
szarmaták' külön törzs. Így fordítja ezt a részt saját munkájában Harmatta János
magyar kutató is (Очерках истории и языка сарматов; »angol nyelven« Сегед,
1970. с.12; Studies in the History and Language of the Sarmatians, Szeged, 1970.).
Mégis meg kell jegyeznünk, hogy az antik források ismerik a 'királyi jazigokat'.
Példaként, Appianosz 'Mitridatesz katonája' (Kr. u. 2. sz.) c. írásában szerepel az
'úgynevezett királyi jazigok a szauromaták közül', azaz szarmaták (67, 2), amit úgy
kell értenünk, hogy Sztrabón ezt a terminust szintén pontosan a jazigokra
vonatkoztatta. Azonban függetlenül Sztrabón adott közlésének az interpretációjától,
nem lehet kizárni a szarmaták vezető törzsének létezését sem, amelyre a 'királyi'
elnevezés vonatkozott. Sajnos, Sztrabón nem idézi a 'királyi' terminus eredeti
szarmata forrását, mégis Eusebius Pamfilius jóval későbbi adatai (IV. sz.) és
Ammianus Marcellinus (IV. sz.) lehetővé teszik felidézni az eredeti jelentését, az
armdaragantit, amelynek a tövében az oszét armdarjog 'vezér' található. Ebből
származik a mai joldar/aldar 'fejedelem' is. Ezek alapján ítélve az 'armdaraganti'
kifejezést Sztrabón és Appiánosz 'királyinak' fordította le.
4. A roxolán átvitele a basztarnokra nem igazolható más forrásokkal, amennyiben a
következő adatok egyértelműen a roxolánokra, szarmatákra – és tágabb értelemben
szkítákra – vonatkoztathatók (az idősebb Plinius, Josephus Flavius, Klaudiosz
Ptolemaiosz). Problematikus a basztarnoknak a germán törzsek közé sorolása, amiben
Sztrabón sem igazán biztos ('... lehetséges'), éppen a germánokkal való szomszédság
különbözteti meg őket azoktól. Szkimn Hiosszkij (Kr. e. III–II. sz.), először említi
meg a basztarnokat a trákok szomszédságában a Duna alsó folyása mentén a bal
parton (Землеописание, 797, ВДИ, 1947, Nо3, с.310), egyszerűen 'jövevényeknek'
nevezi őket.
Ugyanaz a Sztrabón az Ister (Duna) folyó leírásában közli, hogy 'északra az
Istertől a Rajnáig és a keltákig terülnek el azok az országok, ahol a galat és a germán
törzsek élnek a basztarnokig, tiregetákig és a Borysthenes folyó' (a kiemelés tőlem –
J. G), VII, I, I. A basztarnokat a 'Földrajz'-ában (298–320) megkülönbözteti a
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germánoktól Dionisius Pernegetus I. századi szerző (ВДИ, 1948, No1, sz. 238) is.
Titus Liviusszal összhangban (Kr. e. 59. – Kr. u. 17) nyelvük és szokásaik alapján a
basztarnok kevésbé különböznek a szkordiszkoktól, illir törzseknek tartják őket
(ВДИ, 1949, No1, sz. 217), ami szintén a basztarnoknak a germánoktól való
különbözőségét tükrözi.
Az egyedüli, aki fenntartás nélkül a germán törzsekhez sorolta a basztarnokat,
Plinius volt (IV, 80). Plinius (IV, 80) ötödik nemzetségként vagy a germánok további
tagolódásaként együtt emlegette őket a pevkinekkel (IV, 90). Azonban Cornelius
Tacitus, aki Germániájában külön fejezetet szentel a germánok származásának és
elhelyezkedésüknek, kételkedik: 'A pevkineket, a vendeket és a fenneket germánnak,
vagy szarmatának tekintsük-e, igazán nem tudom, bár a pevkinek, akiket néhányan
basztarnoknak is neveznek, beszédükkel, életmódjukkal, megtelepedésükkel és
lakásaikkal a germánokra hasonlítanak (Сочинения в двух томах, т. И, Л., 1969,
с.372).
Ilyen bizonytalanság van a basztarnok etnikai hovatartozásának meghatározásában
is az antik források és a mai histográfia álláspontja között, amely szerint a basztarnok
hol a kelta-trákokhoz tatoznak, hol a germánokhoz, hol az európai szarmatákhoz.
Magára vonja a figyelmet, hogy az írásos forrásokban való megjelenésük pillanatától
a basztarnok az alsó Duna melléke szkíta-szarmata törzseivel szoros kontaktusban és
szomszédságában, és a germán törzsek tömegétől elszakadva élnek.
Ebben a viszonylatban figyelmet érdemel Sztrabón közleménye arról, hogy a
tribállok trák törzsei a hatalmasabb szomszédaik nyomására gyakran voltak
kénytelenek arrébb költözni. Az egyikük az Ister bal partjára telepedett át (a Duna
déli folyása), annak következtében, hogy 'a szkíták, basztarnok és a szauromaták
gyakran legyőzték őket, úgy hogy az üldözésben s szorongatás miatt néhányan
közülük (vagyis a szkíták, basztarnok és a szauromaták – J. G.) még az Isteren is
átkeltek és annak a szigetein vagy Trákiában maradtak lakni...' (VII, III, 13).
Nem kevésbé jellemző a basztarnok említése (Iulius Capitolinus, Kr. u. III. sz.) a
roxolánok, basztarnok, alánok, pevkinek felsorolásában, akikkel Markus Antonius
uralkodása alatt a dunai határokon Róma összeütközésbe kerülhetett, az úgynevezett
markomann háború megszakításokkal 166-tól 175-ig folyt (ВДИ, 1949, No4, sz. 257).
Szintén meg lehet említeni Priscianust (V. sz.), a 'Föld leírása' szerzőjét, aki az Ister
és a Meótisz között élő népek felsorolásakor a következő sorrendet állapítja meg:
'szilaj germánok, harcias szarmaták, geták, a basztarnok utódai, a dákok tömege, a
harcias alánok, és még a taurok...' (ВДИ, 1949, No4, sz, 300).
A bemutatott tények is elsősorban a basztarnoknak a germán törzsek etnikai
tömbjétől való elszigetelődésére és az európai Szarmátiában a szkíta-szarmata
törzsek szoros szomszédságában való elhelyezkedésére rámutatva teljesen
valószínűvé teszik a basztarnoknak a szarmatákhoz való tartozását.
8. Eratosthenes, aki egyike a Sztrabónt megelőző legtekintélyesebb szerzőknek (Kr.e.
276–194), szóban forgó közlése alapján az antik és bizánci szerzők által a Darjál
átjáró Kaszpi-kapuként való említését a grúz hadiút befejező szakaszának közelében
található Kaszpi-tenger és Kaszpi-hegy (Kelet-Grúzia) neveivel tényként lehet
bizonyítani.
9. Amint ebből a részletből látható, Sztrabón pontosan elhatárolja a 'szarmata'
etnikai terminust a 'kaukázusi' földrajzi terminustól. Az utóbbi névvel Sztrabón a
Középső- és Nyugat-Kaukázus lakosságát jelölte, függetlenül az etnikai és nyelvi
hovatartozásuktól. A középkori grúz krónikákban ennek a kavkaziani vagy a kavkasni
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('kaukázusiak') terminus felel meg, amellyel szintén a Középső-Kaukázus lakosságát
jelölték, etnikai és nyelvi kötődésüktől függetlenül. Az irodalomban már
megjegyezték, hogy a 'kavkasiani' terminussal Leontyij Mroveli a (XI. sz.) 'a
Kaukázusontúl északi részén lakó törzseket, mégpedig a szarmatákat, szauromatákat
és alánokat (oszéteket) greko-örményeknek nevezetteket...' jelölte. A Kaukázusi
hegyek lakói alatt, azt kell feltételeznünk, Leontyij nemcsak egyedül a szarmatákat,
szauromatákat és az alánokat értette (К.С.Кекелидзе. Идея братства народов по
генетической шеме грузинского историка ХI в. Леонтия Мровели. 'Этюды...',
т.III, Тб., 19532, с.98).
Ténylegesen, a 'kavkasiani' terminussal a középkori grúz krónikákban – kezdve
Leontyij Mrovelitől és a 'Mokcevaja Kartliszaj' (Kartli megtérítése a kereszténységre)
szerzőjével és Bahusti Bagrationnal bezárólag – a szkíta-szarmata etnikai-nyelvi kör
törzseivel együtt (avszok, tuali-dvlik és feltételezhetően a canarok), a szintén nyugati
vajnahokat (durdzukokat, kiszteket, gligveket), a mai Balkáriában található későbbi
hegyi ratcsinceket és ovszi-baszianokat (amelyek a türkizáció állapotában vannak –
Bahustinál) is jelölik
Sztrabón és a grúz krónikák adatai nem tükrözik a grúz historiográfiában elterjedt
véleményt (V. N. Gamrekeli, G. V. Culaj) arról, hogy a 'kavkasziani' terminus alatt
szinte kizárólagosan a vajnah származású törzseket értelmezték. Ugyanezek az adatok
világosan felhívják a figyelmet a Kaukázus kutatásában eléggé széles körben
tapasztalható metodológiai és tudományos hiányosságokra, különösen az archeológiai
irodalomban. Pl. a Kaukázus népeinek felosztáskor a Kr. e. az 1. évezredtől Kr. u. az
1. évezredig a 'helyiek'-en, rendszerint a 'kaukázusiak'-at, a 'jövevények' alatt a
szkíta-szarmata-alánokat értik.
A szóban forgó ellentét az 'iberiai-kaukázusi nyelvek', azaz a kartvel, abhaz-adig
és a mah-dagesztáni genetikai rokonságának hallgatólagos elismeréséből származik,
amely a fentebb említett kronológiai időközben bármiféle reális alapot nélkülöz.
Emellett fontos hangsúlyozni, hogy erről a rokonságról és egységről beszél az
archeológusok többsége, de a nyelvészek nem, akiknek természetesen ezt a kérdést
is meg kell oldani. Amint ezzel kapcsolatban G. A. Melikasvili akadémikus
megjegyzi, ha a Kr. e. II. évezredben a Kaukázus területén 'ibériai-kaukázusi' nyelvi
közösség létezett volna, akkor 'az összehasonlító-történeti analízis módszereivel
annak a rekonstrukciója nem lenne annyira megoldhatatlan feladat, mint amilyennek
jelenleg mutatkozik.' (Бозникновение Хетского царства и проблема древнейшего
населения Закавказья и Малой Азии. ВДИ, 1965, Nо1, с.18).
Több ízben megjegyezték, hogy az Észak-Kaukázusban időnként 'megjelent'
szkíták – az írott történelem éppen itt talált rájuk, a szkíta-szarmata-alánokra pedig
még inkább – a vizsgált időszakban, éppolyan 'kaukázusiaknak' takinthetők, mint az
északnyugati és az északkeleti Kaukázus népei. Márpedig ezt is megemlítette
Sztrabón a középső és nyugati Kaukázus törzseiről készült leírásában az
időszámításunk határán. A fent idézet tények, vélik, világosan tanúskodnak a
'kaukázusi' földrajzi terminus tudományos értelmezésének hiányosságairól.
A folklórban Kelet-Grúzia hegyi lakóinak 'kavkaszian' nevének az írásos források
megfelelő terminusa ugyanazzal a jelentéssel 'kavkaszuri'.
10. Sztrabón adataiból kitűnik, hogy a hellenisztikus rabszolgatartó államnak,
Ibériának, sík és hegyvidéki lakossága a mai Voszt területén élt. Grúzia és DélOszétia nemcsak az életmódjuk, szokásaik és gazdasági tevékenységük tekintetében
különbözik egymástól, hanem etnikai hovatartozásuk vonatkozásában is. Ellentétben
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a síkság lakóival, Ibéria hegyi lakosai az észak-kaukázusi szkítákkal és szarmatákkal
voltak rokonságban, akik északról voltak határosak velük és etnikailag egységes
egészet képeztek velük.
Annak idején A. I. Boltunov kifejtette a véleményét, hogy a Sztrabón által említett
szkíták és szarmaták alatt 'észak-kaukázusi törzseket kell értelmezni, akik az ibérek
által való meghódítása előtt Belső-Kartli lakosságának alapvető tömegét képezték'
(L.: Очерки истории СССР. М., 1956, с.425). Ez a következtetés megerősödik
Sztrabón kiragadott fejezetének más fordításaival is, amelyekben a szkíták és a
szarmata hegylakók rokonságát, mint Ibéria 'lakosságának harcias sokaságát'
jellemzi. (L.: ВДИ, 1947 Nо4, с. 218; Феография Страбона. Англ. пер.
Х.Л.Джонса. Т.В. Лендон, 1961, с.218).
A szarmatákkal és a szkítákkal való alán-oszét genetikus kapcsolat alapján
Sztrabón és más antik szerzők és a grúz évkönyvek nyomán arra a következtetésre
jutottam, hogy Ibéria szkítái és hegylakó szarmatái rokonsága alatt elsősorban a grúz
források alánjainak, ovszainak (oszok) a rokonságát kell látnunk. (L.: Аланы и
скифо-сарматские племена Северного Приченоморья. ИЮОНИИ, вып.Х, 1962,
сс. 165-166; Очерки истории Юго-Осетии. Макет, т.1, Цхинвал, 1969, сс. 49-50).
Konkrét óoszét törzs, amely az északi Kaukázusontúl területét vagy Közép-Kaukázus
déli lejtőit foglalta el, amelyet Sztrabón a szkíta és szarmata lakossággal rokonnak
tart, a grúz források dvaljai voltak, akiknek a neve az oszét tualhra megy vissza.
A fentebb idézett adatok megcáfolják a mai grúz historiográfiában létező
vélekedést, hogy Sztrabón szkíta és szarmata elnevezése alatt mintegy 'a grúzokkal
rokon adig-csecsen-lezg törzseket kell értenünk...' (И.А.Джавахишвили. Основные
историко-этнографические проблемы истории Грузии, Кавказа и Ближнего
Востока. ВДИ, 1939. Nо4, сс. 44-48; Г.А. Меликасвили. К истории древней
Грузии. Тб., 1959, сс.119-120; uő. Грузинские политические и етнические
образования б эллинистическую эпоху. 'Очерки истории Грузии '(grúz nyelven),
т.ь, 1970, с.460).
A szkítáknak-szarmatáknak a hellenisztikkus Ibéria hegylakóinak fő tömegéhez
való tartozását Sztrabón is megemlítette, adatai alapot adnak feltételezni, hogy e
források a Kr. előtti utolsó évszázadokban a Kaukázus fő gerincétől délre lévő oszét
nyelvű lakosságról tájékoztatnak. Ugyanezek az adatok szolgálnak közvetett
bionyítékául a grúz források dualjainak oszétnyelvűsége megerősítéseként, amelyet a
grúz historiográfia az utóbbi időkben megjelent publikációinak egész sora von
kétségbe, amelyek megkísérlik a tualokat (dualok) hol az aligoktól (cserkeszektől),
hol a vajnahoktól, hol pedig éppenséggel a kartveloktól (megreloszvanok) stb.
eredeztetni. (Erről részletesebben lásd: Ю.С.Гаглойти. Проблемы этнической
истории южних осетин. Цх., 1996, сс. 27-52; uő.: Cообщение Страбона с горцах
Иберии. ИЮОНИИ, бып. ХХХV, 1998, сс. 3-22).
11. Az Ibériai királyság szociális struktúrája az indoeurópai népek hármas osztású
struktúrájára, a szkíta társadalom és az Ahemenida Irán háromfunkciós felosztására
emlékeztet. Ennek nem mond ellent az ibériai társadalom négyrészes felosztása sem,
mint ahogy az indoeurópai törzseknél csak három alapvető szociális csoport – a
katonai arisztokrácia, a papság és a faluközösség köztagjai – létezett az indoeurópai
közösség vallási szervezeteiben és rituális szertartásaiban, bár a függő helyzetben
lévő lakosság is megvolt náluk. (Э.А.Грантовский. Ранняя история иранских
племен Передней Азии. М., 1970, сс. 348-349). Szintén megjegyezzük, hogy Ibéria
irányító dinasztiája ebben a periódusban az Arsakidák voltak, idegenből származtak,
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ahogyan az örmény Arsakidák is, alán-masszageta (maszkut) környezetből. Ennek a
dinasztiának az ősapját Ibériában az ógrúz források 'Bölcs Alánnak' nevezik
(Ю.С.Гаглойти.Алано-Георгика. 'Дарьял, 1992, No2 сс. 187-188).
12. Sztrabón a szkíták nevét etnikailag leszűkített értelemben használja. Ez alapot
ad feltételeznünk, hogy az Északkelet- Kaukázusban lokalizált gélek és legek részben
az Észak-Kaukázus szkítái voltak, amelyek még megőrizték ebben az időszakban az
etnikai önállóságukat. A legek törzsi megnevezésének tövében minden valószínűség
szerint az oszét lag – 'ember', 'férfi' található, amely a Kaukázus sok népének a
nyelvében széles elterjedtségnek örvendett.
13. A Mermoda folyó elnevezése, amelynek a következő paragrafusban a
Mermadalida szerepel variánsaként, láthatóan nem pontos fordítása az ÉszakKaukázusban található régi Termodonnak Ezt mind a Termodon és a Mermod
fonetikai közelsége (on), mind a Termodon és az amazonok legendái közötti szoros
kapcsolat is bizonyítja. Tudniillik az Észak-Kaukázus Termodon nevezetű folyója az
amazonok legendáival együtt került át Kis-Ázsiába (Aiszkhülosz: A megláncolt
Prometheosz, 725).
A Termodon elnevezést hol a Kubánra használták, ahogyan Hérodotosz is idézi a
szarmaták származásának legendájában (IV, 110), hol a Terekre, amint azt
Plutarkhosz Pompeius és az albánok csatájáról szóló elbeszélésében: 'Ebben a
csatában, amint hírül adják, a barbárok oldalán az amazonok is harcoltak, akik a
Termodon folyónál lévő hegyről érkeztek... az amazonok a Kaukázusnak azon a
részén élnek, ami a Girkán-tengerig terjed, azonban nem határos közvetlenül az
albánokkal, közöttük laknak (még) a gélek és a legek...' (Плутарх. Избранные
жизнеописания, т.2, М., 1987, с.312).
A Termodon elnevezés, amelynek a 'don' végződése köztudottan az oszét don
'folyó' -nak felel meg, az oszét Karmadon tükörszava 'melegfolyó', így nevezik a
Terek egyik baloldali mellékfolyóját (gör. termosz 'meleg'). Sztrabónnál a
Mermodon–Termodon a Kubánnak felel meg (vagy az egyik baloldali
mellékfolyójának), amennyiben a Meótiszba ömlik, az amazonok országán folyván
keresztül. Az amazonok országának valóságos határai nehezen határozhatók meg. A
Szirakenek, azaz a szirákok országának sem, amely gyakran az ÉszaknyugatKaukázusra lokalizálható, pontosaban a Kubán bal partjára.
14. A Középső-Kaukázusnak ebben a fejezetben felsorolt törzseit más források
nem említik. Egy részük figyelembe véve időszámításunk körül a KözépKaukázusban a határokon fennálló etnikai állapotot, jelentős többségükben – szkítaszarmata törzsneveken – vitathatatlanul a szkíta-szarmatákhoz tartoztak, példaként
említve a jellegzetes végződésű hameketeket.
15. Amint Sztrabón adataiból kitűnik, az aorszok, az Észak-Kaukázus
alánjainak az elődei, 'felsőkre', a törzsek nagyobb részét alkotó és a doni
sztyeppéken lakókra (a későbbi tanaita-alánokra, doni-alánokra), és 'alsókra', a
Középső-Előkaukázus és a Közép-Kaukázus előhegyeit elfoglalókra oszlottak. Az
aorszok és a szirákok lokalizációjában a – déli irányban való elterjedésüket érintő –
Sztrabón adataiból származó ellentmondás, láthatóan a különböző és más-más időből
származó forrásokkal magyarázható, amelyeket az adott esetekben felhasznált.
Sztrabón tájékoztatása más források adataival összehasonlítva, nevezetesen
Pliniuséval, bizonyítja, hogy délen az 'alsó' aorszok közvetlenül szomszédosak voltak
a talokkal (oszétül tual, grúzul dvali), akik a Középső-Kaukázusban laktak, a terület
más szarmata törzseivel együtt. Az 'alsó' aorszoknak a Középső-Kaukázusban való
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lokalizációja és a tualokkal (dvalokkal) délről való közvetlen szomszédságuk
figyelmeztet arra, hogy már Kr. e. az utolsó évszázadokban a szarmaták képezték a
Középső-Kaukázus alapvető lakosságát, egy részük pedig a gerinctől délre lakott.
Éppen őket nevezte Sztrabón a szkítákkal és a szarmatákkal egy törzsből valóknak és
szomszédosoknak, amelyek az Ibériai királyság lakossága harcos többségének
nevezett. (Ю.С.Гаглойти. К истории северокавказских аорсов и сираков.
ИЮОНИИ, бып. XV, 1969, сс. 23-39).
16. A 'felső' aorszokról van szó, akik a déli sztyeppéken laknak, Ahardesz a mai
Kubannak felel meg.
17. A Sztrabón által leírt esemény Kr. e. 120-hoz kapcsolódik, amikor Közép-Ázsia
szako-masszageta törzsei megsemmisítették a greko-baktriai királyságot, amelyet
Nagy Sándor örökösei (diadohamok) alapítottak. Ugyanezek a törzsek jelentek meg a
kusáni másképpen indo-szkíta állam megalkotóiként Észak-Indiában. A vezető
szerepet az említett szako-masszageta egyesülésben, amelyet a kínai krónikák Da
Jüecszsinek ('Nagy Jüecszsi') neveznek, az ászok játszották, amelyek aszián név alatt
szintén ismertek. Ezek az ászok-asziánok, a kínai forrásokban 'uszun' név alatt is
szerepeltek, azonosak a Kaukázus és az északi Fekete-tenger vidék alán-ászaival
(asziákok-asziátok). A greko-baktriai királyság összeomlásának széles körű
rezonanciája volt az antik világban. Szembetűnően ezzel az eseménnyel kapcsolatos a
szarmata törzsek mozgásának a felerősödése is nyugati irányban, ami a roxolánok,
jazigok és aorszok Fekete-tenger vidéki megjelenéséhez is vezetett. A Kusani
királyság megalapítása – élükön az ászikkal-aszianokkal – jól magyarázza Ammianus
Marcellinus néhány furcsának tetsző közlését arról, hogy az alán uralom 'egészen a
Ganges folyóig kiterjedt, amely átszeli az indiai földet és a Déli-tengerbe ömlik'
(XXXI, 216).
18. Úgy tűnik a Sztrabón által felhozott szarapok nevének az etimológiájából, –
hogy 'a fejeket levágók' a szkíta-szarmata törzsek voltak. A szarapoknak
'trákiaiakként' való említésére vonatkozóan, nem egy esetben a szkíta-szarmatákat
haználta az ógörög földrajztudós a trákiaiakkal szemben.
19. Ovidius Naso, híres római költő, időszámításunk kezdetén a Fekete-tenger
partján fekvő Tomi városába (a mostani romániai Constanţa város körzetében)
száműzték. Az általa közöltekből megismerhetjük a Pontus nyugati partvidékén fekvő
városok etnikai összetételét, és ennek a kerületnek a szkíta-szarmata és trák-geta
törzseit. Az általa idézett adatok szemléltetik, hogy Kr. u. az 1. évszázadban a
szarmaták előre tolt része, a jazigok név alatt ismeretes, akiket a költő hol
szarmatáknak, hol szauromatáknak nevez, tartósan berendezkedett a Duna (Ister) alsó
folyása mentén. Megjegyezve, hogy már megtanult szarmatául beszélni, Naso
ugyanabban az időben a szarmata nyelvet 'szkíta beszédnek' is nevezi, mintegy
hangsúlyozva azok gyakorlati identitását.
20. A szarissza – hosszú trák kopja, amelyet II. Philippos vezetett be fegyver
formájában a makedón hadseregben (ВДИ, 1949, No1, sz. 236, пр. 2). Figyelembe
véve a vizsgált időszakban a trákok közötti szkíta-szarmata elemek jelenlétét,
kínálkozik a következtetés, hogy a 'levágott fejeket szedő' jelentésben szereplő
szarisszák szkíta-szarmata eredetűek (oszétül a szar 'fej' és az iszin 'leszedni',
analogikusan Sztrabon fentebbi 'szarap'-jaival.
21. A tűzhely még a közelmúltban is nagyon fontos szerepet játszott az oszétek
vallásos hiedelmeiben. Éppen a tűzhelynél – a hagyományos oszét lakás volt
központjánál – 'hadzara', zajlott minden családi, vallásos ünnep és szertartás. A
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tűzhelyet tartották a lakás legszentebb helyének, a legfenségesebb családi
szentélynek; a tűzhely megbecstelenítése halálos sértésnek számított.
A házi tűzhely magas társadalmi státusza különösen világosan jelent meg abban is,
hogy még a gyilkos is teljes bűnbocsánatot nyert, ha sikerült a tűzhelyig jutnia és
megérinteni annak megszentelt láncát. Amint M. M. Kovalevszkij megjegyezte,
sokszor megesett, hogy 'a gyilkos ilyen úton az áldozata családjánál talált
menedékhelyet. Ez tette őt sérthetetlenné az áldozat rokonai szemében.'. A görög
szerző által idézett szarmata szokás gyönyörű illusztrációja a hasonló oszét
szokásnak, amelyet M. M. Kovalevszkij és sok XIX. századi szerző is leírt. Ez is
egyik bizonyítékául szolgálhat az oszétek és a szarmaták közötti genetikai
rokonságnak.
22. 'Szkíták' alatt adott esetben az alánok értendők, amelyeket ugyanaz a Josephus
Flavius nevez 'a Tanaisz és a Meótisz körül élő szkíták részének'. Ellenben Cornelius
Tacitus (55–117. év), akinél az alánok nevével egyáltalán nem találkozunk,
nemzetségi nevükön 'szarmatáknak' nevezi őket. Kaszpi-kapuként Josephus Flavius,
akár Kr. u. az első évszázadok antik szerzőinek sora, a Darjál-szorost nevezi, amely
Kaukázusi- és Szarmata-kapuként is ismeretes, később viszont – Darialan ('Alánkapu'), és Bab-al-Alan ugyanazzal a jelentéssel, grúzul ovsztakari 'ovszok (oszétek)
kapuja'. Az alánok betörése a Kaukázusontúlra Kr. u. a 35. évre datálható, amely az
Észak-Kaukázus alánjainak első hatalmas katonai vállalkozásaként tekinthető. (L.:
Ю.С.Гаглойти. Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тб., 1966, сс. 68-74; uő. К
вопросу о первом упоминании алан на Северном Кавказе, ч. II. 'Аланы: история
и культура', Bладикавказ, 1955, сс.47-52).23. Nyilvánvalóan ezek a roxolánok
voltak, akik Mezia elleni támadásáról korábban, azaz Kr. u. 68-ban, Cornelius Tacitus
is említést tesz.
24. Értesüléseink szerint az alánoknak Josephus Flavius műveiben más említése
nem létezik.
25. Az alánok második nagy kaukázusontúli inváziója időben Kr. u. a 72. évben
volt, ugyanekkor déli irányban az első önálló hadi vállalkozás is. Széleskörű
visszhangja volt az antik historiográfiában és a régi örmény és grúz történetíróknál is
visszatükrözésre talált. A Josephus Flavius által megemlített 'girkánok királya' alatt a
Kelet-Grúz (Ibériai) Királyság uralkodója rejtőzik, akit az örmény szerzők 'Virk
(Virkan)' néven emlegetnek. A'Vaskapu' elnevezés alatt a Makedóniai
Alexandroszhoz fűződő Darjál-kapu rejtőzik (L.: Ю.С.Гаглойти. Аланы... сс.74-80).
26. Erről az esetről tesz említést a 'Mitridatész háborúiban' Appianosz, aki
megpróbálja megnevezni a római hadvezért, 'szkíta származású, Olkob nevű' (ВДИ,
1984, No1, sz. 284). Plutarkhosz és Appianosz adatanak összehasonlítása a
dandariknak a szkítákhoz való tartozását igazolják (oszétul 'folyólakók').
27. A Plutarkhosz által idézett kifejezés gyönyörű párhuzama az oszét rituális
siratás kifejezésének, amelyet átokként is használnak – 'kauinag fauant da car', szó
szerinti fordításban 'hadd sírassanak a fejed miatt' amelynek minden valószínűség
szerint tükörszava (Ю.С.Гаглойти. Скифо-осетинские параллели 'фидиуаг', 1961,
Nо6, c.85; uő.: Этногенез осетин по данным письменних источников.
'Проиcxождение осет. народа', Орджон. 1967, c.93).
28. A Trogus szaraukájai és asziánjai a szakaravalokkal és Sztrabón asziaival
azonosak (lásd fentebb).
29. Sztrabón és Pompeius Trogus tokarok–toharok-jait néhány kutató
összehasonlítja a digorok, a mai oszétek nyugati ágának nevével.
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30. A szarmatáknak Ésszak-Kolhida törzseivel való szomszédságát más források is
megerősítik.
31. A Meótiszi esszedonoknak más szkíta-szarmata törzsek sorában való
megemlítése Lucanus által, arról tanúskodik, hogy Kr. u. az első században az
isszedonok megőrizték az etnikai önállóságukat, amikor beléptek az alán
törzsszövetségbe.
32. Masszageták alatt, akik lovaik segítségével megkönnyítették a szarmata háború
hosszú őrállását, és a masszageták alatt, akiket a 'szkíta Ister', azaz a Danubius–Duna
kapcsol össze, szintén a dunai alánokat értjük.
33. Az alánok első említéseinek egyike az antik irodalomban, akiket Lucanus az
általa Kaszpi-retesznek nevezett Kaszpi-kapunál helyez el, azaz a Darjal-szoros
közelében.
34. Seneca, Lucanus és más római szerzők közlései rámutatnak, hogy a rómaiak az
alánokkal a Kaukázusban és a Dunai határon egy időben ismerkedtek meg.

Y U ZU Y U ZUY U ZY U ZU Y U ZUY U Z

• Dionüsziosz Perighétész (i.u. 1 - 2. sz.)
Dionysios Perighetes: görög geográfus és költő. Hadrianus uralkodása alatt élt. Más életrajzi adatairól
nem tudunk semmit. Melléknevét fő művéről, 'A földkerekség nagy útikönyvéről' kapta, amelynek
címe görögül 'Perighégészisz tész oikumenész'. A hexameterekből álló tanköltemény gazdag
művelődéstörténeti és néprajzi anyagot tartalmaz. Könyve már az ókorban igen népszerű volt.

A lakott föld leírása
298–320. Északkelet-Európa leírása
Nem messze a Rajnától kezdődik a szent Ister, amely keletre folyik az Euxinustengerig, amelybe habzó hullámai sodródnak, öt ágra szakadva Pevkinél ömlik bele.
Tőle északra egy széles térségben egészen a Meótisz-tóig nemzetségek sokasága
lakik: germánok, szarmaták, geták és basztarnok, a dákok és a bátor alánok1
végtelen földje, taurok, akik a meredek partú, szűk és hosszú Achilles mentén és
távolabb, egészen a tengerbe való torkolatáig élnek.
652–720. A Donon túli és a kaukázusi népek
A Meótisz-tó közelében maguk a meoták és szarmata törzsek élnek, a háborúzó
Árész dicső nemzetsége. Ők az amazonoknak abból a hatalmas szerelméből
származnak, amely valamikor a szarmata emberekkel egyesítette őket, messze
bolyongva hazájuktól Termodontól... A szarmaták szomszédságában a szindek
laknak, kimmerek, és az Euxinus közelében a kerketik, toretok és az erős ahejek...
Mögöttük a szomszédos földeket uraló geniohok és a zigek élnek...
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• Pomponius Mela (i. u. 1. sz.)
Római földrajzíró. Hispániából származott, Caligula alatt telepedett Rómába. 3 könyvből álló
geográfiai munkájának a címe 'A világ leírása' (De chorographia vagy De situ orbis). Gibraltártól
kezdve körülhajózta a Földközi-tenger partvidékét, ezért leginkább a partvidékekről ad mindig
részletesebb leírásokat, a szárazföldet felszínesebben tárgyalja. Munkájában értékes történelmi,
természettudományos és néprajzi részleteket is közöl.

A világ leírása
I. könyv. (114) A Boszporosztól a Tanaiszig görbülő partvidéket a meotikok, fatak,
szirákok2, fikorok és egészen közel a folyó torkolatához a ixamatok3 népesítik be. Az
asszonyaik ugyanazt a munkát végzik, mint a férfiak, sőt a katonáskodástól sem
mentesek. A férfiak gyalogosokként szolgálnak, az ütközetben nyilakat szórnak, az
asszonyok pedig lovas összetűzésekben és nem vasból készült fegyverekkel
harcolnak, hanem pányvát dobnak az ellenségre, és annak a megszorításával ölik meg
őket. Ők nem azért mennek férjhez, mert már ideje férjhez menni, ez nem az
életkoruk függvénye: az, akinek nem sikerült megölni az ellenséget, hajadon marad.
(115) Maga a Tanaisz, amely a Rifei hegyekből folyik, olyan sebesen rohan, hogy
abban az időszakban, amikor a szomszédos folyók, a Meótisz és a Boszporus, sőt a
Pontus egyes részei is befagynak a téli nagy hidegben, egyedüli, amely átvészelvén a
forróságot és a hideget, mindig egyforma sebesen hömpölyög.

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Caius Plinius Secundus Maior (23-24 – 112)
Római polihisztor. Ifjúságát Rómában töltötte. 30 éves kora körül közéleti pályára lépett, magas rangú
lovastisztként az alsó-germániai hadseregnél szolgált. Nero uralkodása alatt csak a tudományokkal
foglalkozott. Vespasianus judeai hadjáratában magas rangú lovastisztként vett részt, majd Syria
provincia kormányzója, majd Vespasianus bizalmas híve volt. A Vezúv 79-es kitörésekor mentési
munkákat és tudományos megfigyeléseket végzett. Eközben vesztette életét. Nagy természetrajzi
enciklopédiája 'A természet históriája' írásához mintegy kétezer szakmunkát használt fel. A földrajzi
részben nemcsak az egyes tájakat írja le, hanem az ott élő népekről is szót ejt.

A természet históriája
IV. könyv, 41. ... A Gem magassága (a Gem-hegység – a mai Balkán-hegység
gerince) eléri a 6000 lépést. A hátsó lejtői Istráig húzódnak, a mezek, geták, aodok,
szkvádok, klarik lakják, tőlük lejjebb élnek az arrei szarmaták, akiket arreatáknak11
neveznek.
(80) A Histertől északra, általában minden törzset szkítának neveznek, de a parti
településeken különböző törzsek élnek: hol geták, a rómaiak dákoknak nevezik őket,
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hol szauromaták, közülük hamaxobák, vagy aorsok, hol nemtelen rabszolga
származású szkíták, vagy trogloditok, azután alánok és roxolánok. Északra a
Danuvius és a Herkinsi hegygerinc között – a magasabban fekvő tájakon – a
pannóniai állomáshelyig, Carnuntumig, és a mezőkig és a síkságokig a germánok
szomszédságában a jazigok–szarmaták élnek12, a hegygerinceken és
hegyszorosokban a Patiss folyóig pedig az általuk elűzött dákok.
(81)
A Marus vagy Durius folyótól, amely a szvébektől és Vanniaanus
királyságától választja el őket, a szemben levő területen basternek laknak, azután
pedig különféle germánok... A szkíták elnevezés mindenütt a szarmatákra és a
germánokra is használatos, úgyhogy a régebbi elnevezések csak azokra a törzsekre
maradtak meg, amelyek a legtávolabbra eső országokban élnek és a közönséges
halandók számára alig ismeretesek.
(82) A Histeren túl fekszik Cremniskos és Aepolium városa; a Macrocremniskosi
hegyek, a híres Tyra folyó... Ugyanezen a folyón egy tágas szigetet népesítenek be a
tirageták. Pseudostomtól, a Hister torkolatától 130.000 lépésnyire esik. Ezután laknak
az asziákok, akiknek az Asziák folyóval azonos a nevük... A Tyrától 120.000 lépés
távolságra - a Borysthenes folyó, a tó és az ugyanazon nevű város, 15.000 lépés
távolságra a tengertől és a régi elnevezést viselő Olbiopolisztól és Miletopolisztól.
(83) Távolabb a parton Acheorum kikötője található. Achilles szigete a hős hatalmas
kurgánjáról híres, mögötte 125.000 lépésre félsziget terül el, amely kard alakban
húzódik keresztben és Achilles futásának nevezik ugyanerre a hősre emlékezve; a
hossza, Agrippus szavaival, 80.000 lépésnyire tehető. Mindezt a térséget a szkítaszardok és a szirákok lakják.14 Azután egy erdős ország következik a partjait mosó
Hylaeus tengerről kapta a nevét, lakóit anekadoknak nevezik.15
(88) Taphristól a szárazföld belseje irányában élnek az avhetek16, akiknek a birtokán
ered a Hypanis, azután a nevrusok, akiktől a Borysthenes folyik, azután a gelónusok,
thyssageták, a budunusok, basszilidusok és a sötét hajú agathyrsusok; fentebb a
nomádok, azután az antropofagusok, és Bukától fentebb a mestidusok, a szarmaták és
az essedonusok17; a part mentén egészen a Tanaisig a meótusok, akiktől a tó a nevét is
kapta, mögöttük pedig az arismaspusok zárják a sort.
VI. könyv. (13) (Phasis) a moszhok birtokán ered, a legnagyobb hajók számára is
hajózható;
120 híd van rajta építve. A partjain néhány város is volt található, amelyek közül az
ismertebbek Tyndarida, Circaeum, és a torkolatnál Phasis; de a legismertebb Aea
15.000 lépésnyire a tengertől, azon a helyen, ahol a Phasisba kétoldalról nagy folyók
a Hippos és a Cyaneos ömlenek
Mára csak Surium maradt meg, nevét a folyóról kapta, amely ezen a helyen ömlik
a Phasisba, ameddig, mint mondottuk, hajózható a nagy hajók számára; más folyók is
beleömlenek, nagyságára és víztömegére nézve közülük a Glaucus a jelentősebb;
torkolatában egy névtelen sziget fekszik. Absarrumtól 70.000 lépés távolságra
található. Utána a másik folyó a Charien, a szaltik népe, fenyőtoboz-evőknek is
nevezik őket18, egy másik nép a szannák; a szuanok területén folyik a Kaukázusból a
Chobus folyó. Távolabb a Roan, Egritica területe19, a folyók: Sigama, Thersos,
Astelephus, Chrysorrhoas, az absilok20 törzse, 100.000 lépésnyire Phasistól
Sebastopolis21 erődítménye található, a szanigusok törzse, Cygnus városa, a Penius
folyó és város, végül a heniohok törzse, amelyet több néven is emlegetnek.22
(15) Velük Colica23 területe határos, amelyben a Kaukázus gerince húzódik,
ahogyan mondják, a Ripaeos hegyek felé fordul, egyik végével az Euxinushoz és a

23

Meótiszhoz, másikkal a Kaszpi- és a Hyrcanus-tengerhez ereszkedve. A part többi
részét vad törzsek lakják: melanklenusok24 és choraxok Colchus várossal,
Dioscuriaddal az Anthemunta folyónál; most pusztulófélben, de valamikor arról volt
híres, hogy – Timosthenes szavaival –ide tartozott 300 törzs, amely különböző
nyelveket beszélt. És ezután a mieink (rómaiak) 130 tolmács közreműködésével
végzik a dolgukat.
(16) Dioscuriadus után Heracleum a következő város. Sebastopolistól 70.000 lépésre
fekszik. Itt az achájok, mardusok, kerketek élnek, utánuk a szerrek25 ,
cephaalotomusok26 találhatók. Ennek a térségnek a belsejében egy gazdagabb város
Pitiunt, amelyet a geniohusok kiraboltak. Mögöttük, a Kaukázus hegyei között élnek
az epagerriták27, szarmata nép, utánuk pedig a szauromaták. az utóbbiakhoz
menekült Mitridates Claudius28 császársága alatt; aki elmesélte, hogy a
szomszédságban a thalok29 élnek, akik keletről a Kaszpi-tenger öbléig terjednek, s ez
az öböl kiszárad a tenger apályakor. A tengerparton a kerketek közelében található az
Ikarus folyó, Hierum városával és folyóval Heracleum városától 136.000 lépés
távolságban. Mögötte a Crunos hegyfok, és tőle egy meredek kiemelkedés, amelyen
a toretek élnek. Távolabb 67.500 lépésre Hierumtól a szindek állama és a Setheris30
folyó lelhető.
... Azután a Meótiszi-tenger következik, amelyet Európa leírásakor már
említettünk. Cimmeriától kezdve a Meótisziak, valusok, szerbusok, szerreusok,
szkízek és a gnisszek élnek. A Tanais folyó után, amely kettős torkolattal ömlik a
tengerbe, laknak a szarmaták, a hagyomány szerint utódaik a medek, amelyek szintén
több törzsre oszlanak31. Az elsők a nők uralta szauromaták, akiket azért neveznek
így, mert az amazonokkal való házasságokból származtak....
(20)
Tanaist magát a szkíták Szilimnek nevezik, a Meótisz-tavat pedig
Temarundának, ami a nyelvükön 'tenger anyját' jelent32. A Tanais torkolatánál város
is található.
A Meótisz-tó körül a Ceraunus hegyekig az alábbi törzsek találhatók: a parton a
napiták élnek, fölöttük a hegyek csúcsáig az esszedonok, akiknek a birtoka a
kolhokig33 terjed. Utánuk a kamákok, oranusok, avtakusok, mazamakusok,
kantiokaptusok, agamathusok, pikusok, rymosolusok, asascomarcusok, a Kaukázus
gerincéig pedig az ikatalusok, imadochusok, ramusok, anclaksusok, tydiusok,
carasteseusok, authiandusok34. A Cathei hegyekben ered a Lagous folyó, amely az
Opharusba ömlik, itt élnek a kauthadusok és az opharitusok törzsei, a Menotharus és
az Imityen folyó a cissiusi hegyekből folyik az acdeusok földjén keresztül, az Imityen
forrásánál élnek az imityusok és az apartaeusok35.
(29) ...Albánia határától kezdve minden hegy tetején a szilvok vad törzsei élnek,
lejjebb a lupeniusok, azután a didurusok és a sodusok36 következnek.
(30) Mögöttük a Kaukázusi-kapu található, amelyet sokan tévesen kaszpinak37
hívnak, a természet hatalmas alkotása, amely a hegyek szétszakadása következtében
képződött; maga az átjáró vassal borított gerendákkal van elrekesztve, alatta középütt
folyik a bűzölgő folyó, s a kapu minden oldalán a sziklákon erődítmény fekszik,
Kumánia birtoka, amelyet azzal a céllal építettek, hogy megakadályozzák a
nagyszámú nomád törzsek átjárását. Ilyenformán, ezen a helyen, pontosan szemben
Hermasta ibériai várossal, a kapu két részre osztja a világot. A Kaukázusi Kapunál a
gurdiniusi hegyekben élnek a vallusok és a suanusok, kulturát nem ismerő törzsek,
egyedül az arany és más fémek bányászatához értenek38. Tőlük egészen a Pontusig él
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a henochius meg az acháj törzsek sokasága. Ily módon bemutattuk egyik legihíresebb
sarkát a világnak.
(38–39) A (Kaszpi) tengerbe való torkolattól jobbra egészen a tengerszoros
szélén(amelyet szkítának neveznek) él az udinok39 szkíta törzse. A partvidéktől
távolabb albánok, akik a hagyomány szerint Jázontól származnak; az előttük fekvő
tengerrészt Albánnak nevezik. ez a törzs a Kaukázus hegyei között szétszóródva,
úgyszólván, az Arménia és Ibéria határát képező Kyra folyóig terjeszkedik. Az udin
törzsek tengerpari birtokaiktól feljebb a szarmaták40 , utik, aorsok aroterusok földjei
húzódnak, mögöttük pedig a már említett szauromata amazonok . A Kyra folyó
torkolatától a tengert Kaszpinak nevezik; a partján a kaszpik laknak.
(40) Itt szükséges többek hibáját kijavítanom, sőt azok is, akik az utóbbi időben részt
vettek Corbulo hadjárataiban Arméniában: Kaszpinak nevezik azt a kaput Ibériában,
amelyik, amint mondtuk Kaukázusinak nevezendő, ez az elnevezés áll az onnan
küldött térképvázlatokon43.
Nero fenyegetése is mintha a Kaszpi-kapuhoz fűződne, annak ellenére arról van szó
benne, amely Ibérián keresztül a szarmaták földjére vezet...44
XXXIII. könyv, 52. Kolhidában Aiétés, Szaulak45 utóda uralkodott, aki érintetlen
földet kapott birtokul, hatalmas mennyiségű aranyat és ezüstöt bányászott ki a suanov
törzsek földjén és általában a saját államában, aranyércéről híres. De mesélnek az
aranypalotáiról, az ezüst szarufáiról, oszlopairól és pilasztereiről, ugyanabból a
fémből, amelyet Szeszósztrisz, Egyiptom uralkodója veresége után szerzett...
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• Gaius Valerius Flaccus Setinus Balbus (? – i. u. 95)
Római költő. Fő műve a 75 körül keletkezett, a mitológiai argonautákról, az aranygyapjúért kalandba
és harcba szálló hősökről szóló Argonautica c. eposz, amelyet Vespasianus császárnak ajánlott.
Témájában és szerkezetében Apollóniosz Rhodiosz azonos című művével rokon. Nyolc ének maradt
fenn belőle. Szerkezetét, jellemzéseit és nyelvét tekintve Vergilius nyomdokain szeretne haladni. Nem
sok sikerrel.

Az Argonauták nyolc könyvben
VI. 33–167. Múzsa, most emlékezz nekem, micsoda dühbe hoztad a ripei földet,
mekkora erővel buzdítottad Szkítiát és Perzsiát, és ki reménykedett a csaták során a
lovakban és a hősökben? Egyébként, ha ezer szám lenne, sem tudnék emlékezni a
számukra és a neveikre, mert egyetlen országban sincs több ilyen nemzetség: ámbár a
Meótiszi fiatalság elpusztul az örökös háborúkban, mégsincs hiány a népességben
ezen a termékeny földön. Anausius már korábban ellenséggé vált, mert Medeát az
albán zsarnoknak ígérték feleségül, kiutasítva a lobbanékony alánokat és a szilaj
geniohokat46, akiket hamarosan maga is követett.
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A sokszínű Ibéria árasztotta magából a kopjákkal felfegyverzett csapatokat,
amelyeket Otak és Datris, Nevr szerelmének elrablója vezetett, és akik nem ismernek
őszülő korú jazigokat. Mert amikor már elhagyja őket hajdani erejük, az ismerős íj
nem engedelmeskedik, és a dárda ellenáll gazdája akaratának, a hős elődöknél az a
szokás alakult ki, ha el kell viselni a halálos végzetet, akkor méltóbb a fiatal ivadék
kezébe adott kardtól elpusztulni, félbeszakítani a lassú hanyatlást, ha a fiú és az apa a
férfias viselkedésével együtt kelt részvétet.47
Athenae istennő könnyű szellővel a társai fölé emeli Perzsiát, a levegőben elviszi
a harcolók utolsó sora mögé, oda, ahol a túlságosan soká megjelenő hiberus és az
issedon phalanxok,48 – akik nem vettek részt a csatában – hangos kiáltással
támogatják őt.
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• Vitruvius Marcus Pollio (i. e. 1. sz.)
Római építész és mérnök. Életéről úgyszólván semit sem tudunk. Caesar és Augustus korában élt, 'Az
építészetről ' (De architectura) c. művéről ismert. Száraz, tárgyilagos írás, nem a stílusa szépségének,
hanem tartalmának köszönheti értékét. Szerzője nemcsak történeti és teoretikus ismereteivel, hanem
gyakorlati tanácsaival is kiemelkedőt nyújtott.

Az építészetről
A kénes arzén, amelyet görögül arszenikonnak neveznek Pontusban bányászható.
Vörös arzén sok helyen található, de a legjobb bányák Pontuszban a Hipanis folyó
közelében találhatók.48a
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• Publius Cornelius Tacitus (kb. 55 – kb. 120):
Római történetíró. Előkelő származású, Vespasianus császár idején alacsonyabb hivatalokat töltött be,
Titus alatt quaestor, majd praetor, később consul is. 112–116-ig Asia provincia helytartója. 'Germánia'
c. művében a tartomány földrajzi illetve a germán törzsek néprajzi leírását végezte el. Művében a
barbárok hagyományos szemlélete mellett azok erényeit (bátorság, egyszerűség) is ábrázolta. A régi
Rómára is ezek voltak a jellemzők. 'Korunk története' c. (Historiae), eredetileg 14 kötetből álló
könyvének csak egy része maradt fenn, benne az ún. 'négy császár' idejének eseményeit örökítette meg.
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A 110–120 között írt 'Évkönyvekben' (Annales) az isteni Augustus halála utáni időket Nero haláláig
ábrázolta. Elveihez, hogy részrehajlás nélkül 'sine ira et studio' akar írni, amennyire tudott, hű maradt.

Évkönyvek
II. könyv, 68.
Ugyanebben az időben Vonones, kinek Ciliciába való eltávolítását említettem,
megvesztegette őreit és Armeniába, onnan az albanusokhoz, a heniochusokhoz és a
rokon szkíta királyhoz próbált menekülni.
VI. könyv, 31.
Gaius Cestius és Marcus Servilius consulsága alatt Artabanus király tudta nélkül
előkelő pártusok jöttek Rómába... Annak pedig, hogy a pártusok titkos követeket
küldjenek, leghatalmasabb kezdeményezője az előkelő családból származó és
ugyanolyan gazdag Sinnaces volt, és mint legközelebbi híve, a férfiúságától
megfosztott Abdus. (Nem lenézett dolog az ilyesmi barbároknál, sőt még hatalommal
is járhat.) Ezek ketten, a maguk pártjára vonván más előkelőségeket is – mivel az
Arsacidák nemzetségéből senkit a trónra nem ültettek, hiszen legnagyobbrészt
áldozatul estek Artabanusnak, vagy még nem serdültek fel –, Phraatest, Phraates
király fiát kérték Rómából: csak a névre és kezdeményezőre van szükség, hogy
Arsaces nemzetségét Caesar akaratából az Euphrates partján lássák.
VI. 32.
Ez Tiberius óhajának is megfelelt. Gazdagon megajándékozza Phraatest s felövezi
atyai méltóságára, készen arra, hogy tervekkel és ravaszsággal intézi a külső ügyeket
és tartózkodik a fegyverektől. Közben Artabanus tudomást szerzett a cselvetésről és
félelmében késlekedett, hol meg a bosszúvágytól lángolt, tudniillik a barbárok a
habozást szolgainak, az azonnali cselekvést királyhoz illőnek ítélik. Azonban a
hasznosság kerekedett felül, hogy Abdust barátság címén lakomára híván, lassú
méreggel bénítsa meg. Sinnacest pedig Syriában, miután felhagyott a római
életmóddal, amelyhez annyi éven át hozzászokott, és a pártusok szokásait vette fel, a
hazai életmódot nem bírván, betegség áldozata lett.
De Tiberius nem hagyott fel próbálkozásával. Az ugyanabból a vérből származó
Tiridatest választja Artabanus vetélytársául, Arménia visszaszerzésére pedig a
hiberiai Mithridatest, s kibékíti fivérével, Pharasmanesszal, aki hazájukban a hatalmat
birtokolta, és az egész keleti vállalkozás élére Lucius Vitelliust állította...
VI. 33.
A helyi uralkodók közül Mithridates elsőnek Pharasmanest vette rá arra, hogy
csellel és erővel támogassa szándékait, s akadtak csábítók, akik Arsaces szolgáit sok
arannyal bűnre késztették; egyszersmind a hiberek népes csapatokkal betörnek
Armeniába és elfoglalják Artaxata városát. Artabanus tudomást szerezvén erről, fiát,
Orodest készíti fel bosszulásra, ad vele pártus csapatokat, és embereket küld, hogy
segédcsapatokat toborozzanak. Vele szemben Pharasmanes Albániaiakat bír
csatlakozásra, szarmatákat hív segítségül, kiknek vezetői mindkét oldalról
ajándékokat kapván, ottani szokás szerint egymással szemben foglalnak állást. De a
hiberek, a terep urai, a Kaszpi úton rohanvást lezúdítják a szarmatákat az Arméniaiak
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ellen. Azokat pedig, akik a pártusokhoz akartak vonulni, könnyen fel tudják
tartóztatni, mivel a többi átjárót az ellenség elzárta, az egyetlent pedig, amely a tenger
és az Albániai hegyek nyúlványai között megmaradt, a nyár tette járhatatlanná, mert
az északi szelektől víz alá kerülnek a gázlók; a téli szél visszahömpölygeti a hullámokat, s mivel a tenger beljebb húzódik, a sekély parti részek csupaszon maradnak.
VI. 34.
Közben a szövetségesektől elhagyott Orodest a segédcsapatokkal megerősített
Pharasmanes csatára szólítja; és mikor az vonakodik, a közelébe vonul, lovasaival
rajtaüt a táboron, zavarja a takarmányszerzést, és mintha ostromolna, többször
őrállomásokkal övezi, míg aztán a szégyenhez nem szokott pártusok körülveszik a
királyt és csatát követelnek. Egyetlen erősségük a lovasság volt, Pharasmanesnek a
gyalogságában volt az ereje, mert a hiberek s Albániaiak, mint hegyes helyek lakói,
jobban hozzászoktak a kemény élethez és a tűréshez. Beszélik, hogy Thessaliából
származtak, midőn Iason – Medea elszöktetése s a tőIe fogant gyermekek
megszületése után – Aeetesnek nemsoká megüresedett palotáját s a gazdátlan
Colchist újra felkereste. Sok róla elnevezett dolgot és egy Phrixus jóshelyet emlegetnek, és senki ott kost fel nem áldozna, mivel közhit szerint Phrixus koson
érkezett, akár állat volt az, akár hajónak a jelvénye. Egyébként, miután mindkét
részről elrendezték a sereget, a pártus vezér Kelet uralmáról, az Arsacidák
hírességéről s ezzel szemben a zsoldosokat toborzó hiberek nemtelenségéről beszélt,
Pharasmanes pedig arról, hogy ők maguk érintetlenek a pártusok uralkodásától, és
minél magasabb célra törnek, annál több dicsőséget szereznek győztesen, vagy ha
meghátrálnak, gyalázatot és veszedelmet; egyszersmind a maguk fegyvertől
meredező hadsorát, az aranydíszes méd csapatokat mutatta, innen a férfiakat, onnan a
zsákmányt.
VI. 35.
A szarmatáknál azonban nem egyetlen hang a vezéré, ki-ki önmagát ösztökéli,
hogy harcot nyilakkal ne engedjenek: bátor rohammal és közelharccal kell megelőzni
az ellenséget. Változatos képet nyújtott a harc: a pártus, aki egyforma ügyességgel
szokott hozzá az üldözéshez vagy a futáshoz, szétnyújtotta csapatait és térséget
keresett, ahonnan lőhet; a szarmaták
mellőzvén az íjat, amelyet nem tudtak ilyen
távolról használni
csáklyákkal s kardokkal rohamoztak; hol – akár lovascsatában
– szembenéztek vagy hátat fordítottak, máskor – mint szorosra zárt csatasor –
testükkel és fegyvereikkel összecsapva sodortak, sodródtak. S már az Albániaiak s a
hiberek is fogdosták, taszigálták lovairól az ellenséget, s kétessé tették az ütközet
kimenetelét: felülről a lovasság és közelebbről osztogatott sebekkel a gyalogság
szorongatta őket. Közben Pharasmanes és Orodes – míg együtt küzdenek a bátrakkal
vagy segítenek a csüggedőkön, öltözetükről felismervén egymást, kiáltozva,
lándzsákkal, lovon rohannak egymásnak; nagyobb lendülettel Pharasmanes, mert a
sisakon keresztül sebet ejtett, de megismételni már nem tudta, mert tovaragadta a ló, a
sebesültet pedig a legelszántabb csatlósok vették védelmükbe. Mégis elhitték a hamis
hírt, hogy elesett, ami megrémítette a pártusokat, s a győzelmet átengedték...
XII. könyv, 15.
Amikor Boszporuszi Mithridates hatalmának elvesztése után bolyongás közben
megtudta, hogy Didius római vezér s a hadsereg zöme elvonult, az új királyságban
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csak a fiatalságánál fogva tapasztalatlan Cotys és néhány cohors maradt hátra Iulius
Aquila római lovaggal. Erre egyikkel sem törődvén, fellázította a törzseket, magához
csalogatta a szökevényeket, végül sereget gyűjtvén a dandaridák királyát elkergeti s
országát birtokába veszi. Mikor erről tudomást szereztek s már-már a Boszporusz
megrohanásától tartottak, Aquila és Cotys, akik nem bíztak a maguk erejében, mivel
Zorsines, a siracusok királya, újból az ellenséghez csatlakozott, ugyancsak külső
támogatást kerestek és követeket küldtek az aorsusok népének élén álló Eunoneshoz.
Nem volt nehéz a szövetséget létrehozni, mivel Róma hatalmát csillogtatták meg a
lázadó Mithridatesszel szemben. Megállapodtak tehát, hogy lovas ütközetekben
Eunones harcoljon, a városok ostromlását pedig a rómaiak vállalják magukra.
XII. 16.
Azután szabályos alakzatban bevonulnak; a menet elejét és végét az aorsusok, a
középen a római cohorsok és a mi fegyvereinkbe öltözött Boszporusziak fedezték.
Kiűzték az ellenséget s elértek Sozába, Dandarica városába, melyet, minthogy
Mithridates a lakosság kétes érzülete miatt ürítette ki, jónak látszott hátrahagyott
őrséggel megszállva tartani. Ezután a siracusok ellen vonulnak, és átkelvén a Panda
folyón, körülfogják a magaslatra épült és falakkal s árkokkal megerősített Uspe
városát, csakhogy a nem kőből, hanem rőzsefonadékból készített és közbül földdel
kitöltött falak gyengének bizonyultak a rohamozókkal szemben, a magasabbra
felhúzott ostromtornyokból pedig csóvákkal és dárdákkal zavarták az ostromlottakat.
És ha az éjszaka meg nem szakítja a harcot, a megvívás egyazon napon kezdődött s
fejeződött volna be.
XII. 17.
Másnap a megszálltak követeket küldtek, kegyelmet kérve a szabad
születésűeknek, és tízezer rabszolgát ajánlottak fel. A győztesek ezt visszautasították
ezt az ajánlatot, mivel embertelenségnek tartották leöldösni azokat, akik megadták
magukat, ekkora sokaság őrzését pedig nehéznek: inkább a háború jogán hulljanak el.
Ezzel a létrákon felkapaszkodó katonáknak jelt adtak az öldöklésre. Az uspeiek
kiirtása rettegéssel töltötte el a többit, hiszen semmi sem biztonságos, ha a rómaiak
fegyvereket, erősségeket, járhatatlan vagy magas helyeket, folyókat és városokat
egyformán áttörnek.
Zorsines sokáig gondolkodott afelett, hogy Mithridates végveszedelmével vagy
atyai királyságával törődjék-e, és miután fontosabbnak bizonyult népének haszna, túszok adása után leborult a császár képmása előtt, nagy dicsőségére a római seregnek,
amely vérveszteség nélkül és győztesen – mindössze háromnapi távolságra volt a
Tanais folyótól. De más volt a szerencse visszatérőben. Néhány hajót (mert tengeren
indultak vissza), amely a taurusok partjára sodródott, a barbárok körülvettek, s egy
cohors parancsnokát és a segédcsapatok sok katonáját megölték.
XII. 18.
Eközben Mithridates, mikor már nem látván semmiféle segítséget a fegyverekben,
azon tanakodott, kinek a könyörületességéhez folyamodjék. Fivérétől, Cotystól,
egykori árulójától, azután ellenségétől, félt; a rómaiak közül egyetlen olyan tekintély
sem volt ott, akinek ígéretét sokra lehetett volna tartani. Eunoneshoz fordult, akit
személyes gyűlölet nem tüzelt ellene, és aki nemrég kötött velünk barátságot, így
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befolyással bírt. Ezért lehetőleg akkori állapotához igazítja ruháját s arckifejezését, a
királyi palotába megy s Eunones térde elé rogyván, így szól:
– Én, Mithridates, kit a rómaiak annyi éven át kerestek földön és tengeren, önként itt
vagyok: tégy akaratod szerint a nagy Achaemenes ivadékával – ezt az egyet az
ellenség sem vette el tőlem.
XII. 19.
Eunonest pedig meghatotta Mithridates híressége, a dolgok forgandósága és a nem
elfajzott lélekre valló kérés, felemeli a térdeplőt, s dicséri, amiért az aorsusok népét
és az ő jobbját választotta kegyelem kieszközlésére; egyszersmind követeket s ilyen
értelmű levelet küld Caesarhoz: a római nép imperatorainak, nagy nemzetek
királyainak először állapotuk hasonlóságából fakad barátságuk; őt és Claudiust azon
kívül a győzelmük is összeköti. A háborúnak akkor szokott szép a vége lenni, ha
megbocsátással fejeződik be. Így a legyőzött Zorsinestől sem vettek el semmit;
Mithridatesnak, mivel súlyosabbat érdemel, nem hatalmat, nem királyságot kér, hanem azt, hogy ne vonultassák fel a győzelmi menetben, és ne büntessék halállal.
XII. 20.
Claudius azonban, bár idegen előkelőségekhez kegyes szokott lenni, mégis habozott, mi volna helyesebb: fogolyként fogadni Mithridatest, és életét meghagyni, vagy
újból haddal megtámadni. A sérelmek miatt érzett fájdalom és bosszúvágy erre
késztette volna, de felsorakoztatták ellene: úttalan utakon, kikötők nélküli tengeren
kezdenének háborút, mindehhez járulnak a vad királyok, kóbor népek, a szegényen
termő föld, elégedetlenség a késedelem miatt, veszélyek a sietségből, szerény
dicsőség, ha győznek, és a nagy szégyen, ha visszaverik őket. Inkább kapjon a
felkínált alkalmon és kegyelmezzen a számkivetettnek, kinek nyomorúságában minél
hosszabb lesz élete, annál nagyobb a büntetése. Ennek hatására azt írta Eunonesnak:
Mithridates megérdemelné ugyan a legsúlyosabb büntetést, és neki volna is ereje
annak végrehajtására, de ősi jó szokás, hogy amilyen állhatatossággal az ellenség
ellen, olyan jóindulattal kell eljárni a könyörgők iránt, mert triumphust érintetlen
népek s országok legyőzésével lehet szerezni.
XII. 29.
Ugyanebben az időben Vanniust, kit még Drusus Caesar állított a svebusok élére,
kiűzik királyságából: uralkodásának első szakaszában hírneves és népe előtt kedves
volt, majd a hosszú idő alatt gőgössé fajult és a szomszédok gyűlöletének,
egyszersmind az otthoni viszálykodásoknak esett áldozatul. Vibilius volt a
kezdeményező, a hermundurok királya, továbbá Vangio és Sido, ... Vannius
nővérének fiai. ... Ő maga csak gyalogsággal rendelkezett, lovassága a szarmata iazygokból került ki, így nem mérkőzhetett meg az ellenség sokaságával: ezért úgy
határozott, hogy erősségekben védekezik, s a háborút elhúzza.
XII. 30.
Ám a iazygok, akik nem bírták az ostromot és a közeli síkságokon kószáltak,
elkerülhetetlenné tették az összecsapást, mivel a lugiusok s a hermundurok ott törtek
be. Így aztán Vannius, leereszkedvén a várakból, vereséget szenved a csatában, bár
azért balszerencséjében is dicsérték, mert maga is harcolt és a mellén kapott sebeket,
nem mutatván hátat az ellenségnek...
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Jegyzetek
1. Dionüsziosz az északi Fekete-tengervidék alánjaira gondol, akik Kr. e. az 1.
évszázadban vándorlásuk során nyugaton a Dunáig jutottak el, ahol a germán és dák–
trák törzsekkel léptek kapcsolatba.
2. Sziráhok – más szerzőknél szirákok.
3. Ixamatok – a jazamatok törzse nevének változata. Szkimnosz Hioszkosszal (Kr. e.
III–II. sz.) egybehangzóan a jazamaták szauromata (szarmata) törzsek voltak a
Meótisz partvidékén. A jazamaták törzsi elnevezés tövében a jász (ász) található,
egyike a középkorban legelterjedtebb szarmata-alán népneveknek.
4. A szaurmaták (szarmaták) mint egyetlen, de néhány 'népre' tagolt törzs
jellemzése, ámbár különböző elnevezések alatt, a szarmaták etnikai egységességére
figyelmeztet.
5. Az esszedónoknak (iszedónok), az egyik legnagyobb szkíta törzsnek a
lokalizációja –amelyet Hérodotosz Ázsia távoli, északkeleti részén a masszagetákkal
'szemben' (I, 201) helyezett el – az Azovi-tenger északnyugati partvidékén. A szkíta
törzsek rendjének megőrzéséről tanúskodik a szarmata környezetben, amelynek
közegében végül is feloldódtak.
6. A Bukesz folyó azonosítása a Nogajka folyóval vagy a Molocsnije Vodi ('Tejes
Vízek') folyóval, amelyek északnyugatról ömlenek az Azovi-tengerbe (L.: ВДИ,
1949, N1, sz. 278, пр. 4).
7. A görög 'gamakszobioj' 'kocsin élők'-et jelent. Ez az elnevezést használták a
nyugatra tartó szkíta-szarmata törzsekre, mégis adott esetben – amint Pliniusnál is
(IV, 80) előfordul – lehetséges, hogy egészében csak az aorszokra vagy csak a
szarmatákra vonatkozik.
8. Az Asziak folyó a Tiliguli tengeröbölbe ömlő egyik kis folyóval azonosítható,
nyilvánvalóan a nevét az asziakok törzséről kapta (ászok, asziákok). Ez az egyik
variánsa a szarmata-alán törzs elterjedt nevének az ászoknak (jászoknak).
9. Caius Iulius Colinus (III. sz.), a szarmata törzsek természetének és szokásainak a
leírásában sokban követi Pomponius Melát, gyakorlatilag szintén pontosan jellemzi
az Európában élő asziátokat, akik 'Nem irigylik a másét, és nem értékelik túl a
sajátjukat' (Сборник достопримечательносрей, XV, 14, ВДИ, 1949, No3, sz. 243)
Az asziak és az asziát törzsneveket egymással összevetve nem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy mindkét név tövében az ász etnikai jelző található meg, az egyik
esetben az -ak (oszét -ag), amely területi-etnikai hovatartozás megjelölésére szolgál, a
másik esetben a sokaság megjelölésére a szkíta-szarmata nyelvből jól ismert -ta
(oszét -ta). Amennyiben mindkét elnevezés, amint az Pomponius Mela és Iulius
Colinus adataiból is kitűnik, egy és ugyanazon törzsre vonatkozik, nyilvánvalóan
csak az ászok különböző névváltozatai (a jász a jazig népnevek fonetikailag igen
közel állanak az asziakokéhoz.) (L.: Ю.С. Гаглойти. К истории северокавказских
аорсов и сираков. ИЮОНИИ, вып. XV., 1969, с.31).
10. A szkíták 'hősök kelyhé'-ről van szó, amelyet még Hérodotosz (IV, 66) és
Arisztotelész (Politika, VII, 266. fej.) is említ. A szkíták 'hősök kelyhével' genetikus
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kapcsolatban áll a Nartamong vagy Uacamong varázskelyhe a nartok eposzában és az
oszétek asztal melletti szokása, a 'nuazan'. E szokás szerint a hagyományos
lakomaasztal (kuivd) egy vagy több résztvevője a különös tisztelet vagy elismerés
jeléül soron kívül felajánlhat egy kelyhet (nuazan) az asztaltársaság köszöntésére.
(L.: Ю.С.Гаглойти. К изучению терминологии нартского эпоса. ИЮОНИИ,
т.XIV, 1965, сс.94-95; uő.: Абхазо-осетинские параллели. ИЮОНИИ, в. XVI,
1969, ss.66-68).
11. Nyilvánvaló, hogy az arrei és az 'ariata' egy és ugyanazon törzs elnevezésének
két változata. Harmatta János, az ismert magyar kutató véleménye szerint az 'arrei'
forma az eredeti név, az 'ari' eltorzulása, amely az 'aria-' tőből származik.. Ami az
'areata' formát érinti, az első variánstól való eltérés ebben a névben a többes szám -ta
jelének a megléte, az oszét, a szogdij és a jagnob nyelvre jellemző, amelyek szoros
kapcsolatban állanak a szarmata nyelvvel.. 'Ily módon, mindkét név az ari, arij
megjelölésére használatos, amely nyilvánvaló ezeknek a szarmatáknak a közös
önelnevezése volt' (L.: Очерки истории и языка сарматов (angol nyelven), с.29,
пр.87,; Studies in the History and Language of the Sarmatians, Szeged, 1970.).
Plinius adatai a szarmata-areatákról arról tanúskodnak, hogy már időszámításunk
kezdetére a szarmaták valamilyen része áthatolt a Dunán, letelepedett a dák-trák
törzsek között.
12. Nagyon fontos a szarmata törzsek etnikai kapcsolatainak megértése
szempontjából Plinius helymegjelölése. Arról van szó, hogy Plinius az egyedüli az
antik szerzők közül, aki tud a Duna partján lévő aorszokról. Nem kételkedhetünk
ennek a közlésnek a hitelességében. Amint Plinius szavaiból kitűnik Kr. u. az első
évszázadban a dunai szarmaták között lezajlott az a folyamat, ami az ÉszakKaukázus szarmatáinál is, mégpedig a szarmaták közötti belső átcsoportosulás
következtében az aorszok nevének alánra cserélése a 'jazig' és a 'roxolán', mint az
alán-ászok neve variánsainak, egyidejű megőrzésével. Ennek az átcsoportosulásnak
az eredményeképpen jött létre a szarmata törzsek új politikai egyesülése az alánok
vezetésével.
Szintén figyelmet érdemel, hogy az alánokról és a roxolánokról, akik felváltották
az aorszokat, Plinius múlt időben beszél, és nem jelöli meg a letelepedésük konkrét
helyét. Ez azt bizonyítja, hogy Plinius adott fejezetének megírása idejére, ami nem
később, mint Kr. u. 50. már megszűnt a szvévek Bannia királyságának a létezése,
amelyet Plinius a következő paragrafusban említ, a dunai szarmaták közötti
átcsoportosulás már befejeződött. Ugyanakkor Plinius pontosan megnevezi a jazigok–
szarmaták letelepedésének a területét, amelyet az általuk kiűzött dákoktól hódítottak
el, aminek következtében a jazigok közvetlen kapcsolatba kerültek a germánokkal.
Ezzel összefüggésben kínálkozik a következtetés, hogy Plinius az adott fejezetben
jazigok–szarmaták neve alatt csak a dunai szarmatákat érti-e, vagy beleérti az
alánokat és a roxolánokat is.
13. Achilles szigete – Belij vagy Zmejnij sziget – nem messze esik a Duna
torkolatától, és az ókorban Achilles szentélyeként volt ismert.
14. A szirákok lokalizációja a szkíta-szarmatákkal együtt a Bug folyó alsó
folyásának vidékére, vagyis az alapvető területen az Északnyugat-Kaukázuson
kívülre, arra figyelmeztet, hogy a szirákok valamilyen része, a többi szarmata
törzshöz – a jazigokhoz, a roxolánokhoz, az aorszokhoz és az alánokhoz
hasonlóképpen, szintén részt vett a szarmaták nyugat felé történő mozgásában.
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15. Plinius közleményének adatával kapcsolatos megjegyzésében L. A. Jelnickij
megemlíti 'valószínű, hogy a tenger ezen részének az ilyen elnevezése azzal
magyarázható, hogy maga a Gilei név, mint erdős országé az abszolút erdő nélküli
területen a gilek nevéből származott, akiket Plinius lejjebb említ – IV, 84 (ВДИ,
1949, No2, sz. 280, pr. 7).' Olyan feltételezés is született (Kissling), hogy a Gileitenger elnevezés a későbbi földrajzi irodalomban félreértésből keletkezett (ugyanott).
Nézetünk szerint L. A. Jelnickij véleménye Gilea lakói törzsi nevének
etimológiáján alapul, akiket Plinius enekadiknak nevez. Ez az elnevezés hangtanilag
és jelentéstanilag is pontosan megfelel az oszét anahadnak (erdőtlen, nincs erdejük);
ana 'nélkül', had 'erdő'. Plinius angol fordításában az 'enekadioj' népnevet H.
Rekhemom tolmácsolásában, mint 'helyi lakosok, őslakók' szerepel. L.: Plinius (angol
nyelven), т. II, Лондон, 1947, сс.182-183).
16. Az ahvetek Hérodotosz (IV, 6) ahvatjaival azonosíthatók, akik a három részre
tagolt szkíták egyike. Az ősapjuk Lipokszáj volt, a szkíták ősapja, Targitáj fiainak, a
három fivérnek egyike. L. A. Jelnickij véleménye szerint az ahveteket 'valahová a
Kaukázus területére' kell lokalizálnunk. Egy hasonló lokalizáció előnye elsősorban
az, hogy 'uralmuk alá veszi a Hypanis folyó kezdetét, azaz Kubánt, mivel a HypanisBug a szkíták földjén, a nevrek által határolva veszi kezdetét (Hérodotosz, IV, 52);
tehát az ahvetokat valahol a Sztavropoli terület déli részére lehetne elhelyezni.' (ВДИ,
1949, No2, cc. 282–283, пр. 12).
Ha L. A. Jelnickij feltételezése igaz, akkor úgy tűnik, ámbár a kutatók közül
néhányan adott kontextusban a Hypanisban a Bug folyót vélik felfedezni és nem a
Kubánt, hogy akkor ahvetekként a szkíta törzsek egyikét kell elfogadnunk, akik a
szkítáknak a Kaukázusontúlra és Elő-Ázsiába való betörésük időszakában telepedtek
le a Kaukázusban, és maradtak meg időszámításunk első évszázadáig. Mindenesetre
az antik szerzők Pliniushoz is kapcsolódva a szkíta törzsek egész sorát a Kaukázusban
lokalizálják.
17. Az esszedonok (isszedonok) lokalizációja az Azovi-tenger északnyugati
partvidékére a szauromatákkal (szarmatákkal) szomszédságban – szintén Pomponius
Mela által (P, 2) – ennek a törzsnek még a Kr. u. 1. században való reális létezéséről
tanúskodik.
18. Ez az elnevezés néhány törzsre, közöttük a szkíta helonok törzsére is
vonatkozik, akik a mai Picunda (Pitiunta) területén éltek, fenyőerdőkben gazdag
területen, az antik szerzők hibásan értelmezték mint 'vsejedi'-ket (tetűevőket). Lásd
ВДИ, 1949, No2, sz. 290, пр. 3; Plinius (angol nyelven) т.II, cc.146–147.)
19. Kegritika – grúz. Egriszi. Megrelia.
20. Abszilok – egyike az óabház törzseknek.
21. Szebasztopol, a volt Dioszkuriada, Kr. u. az első évszázadtól nevezik így, a mai
Szuhum körzetében.
22. Geniohok – törzs, a mai Abházia területére lokalizálható, a Kaukázus
gerincének előhegyeiben. Valerius Flaccus-szal egybehangzóan (lásd lejjebb),
időszámításunk első évszázadában a geniohok élén Anavszij alán vezér állt.
23. Kolika a Kolhidai alföld északkeleti részén és a szomszédos előhegyeken terült
el. Pomponius Melával egybehangzóan (1, 110) Kolika hat törzs területéből állt.
24. A melanhelenek (csernorizek–szaudaráták) és a korakszok, amelyek elnevezése
az első szkíta király, Kolakszáj nevéből származik, azokhoz a szkíta törzsekhez
tartoznak, akik behatoltak a Kaukázusba, és Kolhida fekete-tengeri partvidékén
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telepedtek le, adott esetben a mai Szuhum körzetében (Kr. e. 4. század),
szomszédságukban a helonok, szintén szkíta törzsek helyezkedtek el (Азия, 80).
25. Szerrek – lehetséges, hogy a szirákok nevének pontatlan átvétele.
26. A görög kefalotomi 'fejvágók'-at jelent. A kefalotomok minden elnevezése
alapján ítélve a szkíta-szarmata szarapari fordítása (fejvágók, fejeket szedők),
Sztrabón említése szerint Arménia hegyei között (XI, 14,14) és Plinius szerint
úgyszintén a szaka-masszageta törzsek felsorolásában. (L.: Азии, VI, 48).
27. Epagerritek – egyike a Közép-Kaukázus szarmata törzseinek, megközelítőleg a
Kubán felső folyásához lokalizálhatók.
28. Plinius szauromatái alatt az aorszokra, pontosabban az alsó aorszokra gondol.
Tudniilik hozzájuk menekült, nem kívánva magát a rómaiaknak megadni a detronizált
boszporuszi
uralkodó, III. Mitridatesz a veresége után, amelyet rá és a
szövetségeseire, a szirákokra, az aorszok és a rómaiak seregei 49-ben mértek. Ennek
az eseménynek a részletes elbeszélését Cornelius Tacitus 'Krónikája' is tartalmazza
(lásd alább).
29. A tualok (latinul tualos) nevének első említése az antik forrásokban, egyike a
Közép-Kaukázusban lakó oszétek etnográfiai besorolásának. Plíniusnak a tualokról
szóló ismeretét magát az aorszok fogságába adó Mithridatestől kaphatta, akit
meghatározott feltételekkel adtak ki Rómának, ahol mintegy 20 évet élt. Az aorszok
közvetlen szomszédsága a tualokkal azt is bizonyítja, hogy az alsó aorszok déli határa
minimum a Közép-Kaukázuson haladt keresztül, ahol a tualokkal is kapcsolatban
voltak.
Az irodalomban már figyelmet fordítottak arra, hogy Mithridates, aki minden
valószínűség szerint Plinius informátora lehetett, ezt az elnevezést az az oszét nyelvű
aorszoktól hallhatta, akiknél fogságban tartózkodott. Ebben a vonatkozásban különös
érdekességgel bír az a körülmény, hogy Pliniusnál a tualok nevében olyan fonetikai
sajátosság is megőrződött, mint a hehezetes t (th), amely a tualok nevében pontosan
megfelel az oszét szókezdő t-nek. (L.: В. Н. Гамрекели. Двалы идвалетия в I-XV.
вв., с.42; Ю. С. Гаглойти. Аланы..., ц.94).
Ami a tualoknak a Kaszpi-tenger 'torkolatáig' való kiterjedéséről Plinius állítását
illeti, valószínűleg avval magyarázható, hogy Plinius vagy a forrásai ilyennek
tartották a Manicsi mélyföldet, és elterjedt az a szemlélet, hogy a Kaszpi-tenger a
Szkíta- vagy Északi-óceán öble. (ВДИ, 1949, No2, sz. 292, пр. 6.). Plinius tévedését a
tualok keleti irányban való elterjedését illetően már időszámításunk 1. évszázadában
jelezték. Így Gaius Iulius Colinus (III. évsz.) 'A föld leírása' c. munkájában, amely
Plinius 'A természet történetét' követte, írja, hogy 'az Ázsiában élő szauromaták
mögött, akik menedéket adtak Mithridatesnek és a médektől származnak, a talokkal
határosak, azokkal a törzsekkel, amelyek keleten a Kaszpi-tengerig érnek.
30. A Kaukázus és a Fekete-tenger partvidékére, megközelítőleg az Anapa és az
Alsó-Kubán közötti térségre lokalizált kerketek és a teretek etnikai hovatartozása
vitatott, a vélemények a protoadigtól az indoárjáig (óindiai) ingadoznak. (L.: О. Н.
Трубачев. О синдах и их языке. ВЯ, 1976, No4, с.48 сл.). Ellenben ezen a törzsek
nevének a végződésében a szkíta-szarmata törzsi elnevezésekre jellemző -t (tjo) többes szám
jelének a megléte a szkítákhoz–szarmatákhoz való tartozásról tanúskodik, ámbár nem lehet
kizárni azt sem, hogy ez a tényező a szkíta nyelvű közegben is kialakulhatott.

31. A perzsák méd származására való utalás Szicíliai Diodornál (Kr. e. 1. sz.) is
található, aki ezt a körülményt a szkíta királyok átköltözésével, a legendás Pallal és
Nappal, valamilyen leigázott médiai törzzsel magyarázta, amely letelepedett a
'Tanaisz folyónál; ezeket az áttelepülőket szauromatáknak nevezték' (P, 43, 6). A
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szaurmaták (szarmaták) Médiából való áttelepülésének ténye más forrásokkal nem
igazolható, a magyarázat az irániakhoz való szembetűnő közelségükkel lehetséges,
amit a régi szerzők több ízben emlegetnek.
32. O. N. Trubacsev a Temarunda elnevezést az indoarij tem-arun-da 'a Feketetenger táplálója' kifejezésből magyarázza, a Szin pedig az óind szinduhu 'folyó' (О
синдах и их языке, с.54).
33. Plinius közlése az esszedonok (isszedonok) – akik 'a hegyek tetején élnek' –
kiterjedt birodalmáról, nyilvánvalóan a Nyugat-Kaukázusban a kolhokig, azt
bizonyítja, hogy az isszedonok az egyik legrégibb szkíta törzs voltak, a Kaukázusban
telepedtek le, amit már az irodalom is említett.
34. Az itt felsorolt apró törzsek többségét az isszédonoktól keletre a KözépKaukázus hegyei között lokalizálták, más források nem említik őket, és rájuk
vonatkozó közelebbi adatokat sem találunk. Azonban létezik egy különálló kivétel.
Így például az oszét nart hősi énekek a kamakokat már összehasonlították a
kambadatokkal, akik 'a szorosban tartózkodnak és laknak'.
Valóban, a kamak népnév első részében lévő oszét (kam–kom) 'szoros' lehetővé
teszi, hogy úgy értelmezzük ezt a nevet, mint 'a szorosok lakóit', amely vélhetően
teljesen megfelel a hegyes helyeken való lokalizációjuknak.
A kamakok után következő oránok törzsét A. Hermann úgy tekintette, mint az
alánok nevének a torzítását. Ha ezt kiegészítjük azzal, hogy Plinius oranjai,
nyilvánvalóan, Ptolemaiosz (V, 8, 17–25) orineivel azonosak, a ksztatok, a valok
(tualok–dvalok) szomszédaival, akkor az oran–orin és az alán–iron azonosítások
egészen valószínűeknek tűnnek. Ily módon Plinius különféle és különböző időben
keletkezett forrásokat használva, egyidejűleg az Észak-Kaukázus középső része
szkíta-szarmata törzseinek egész sorát – isszédonokat, epagerritokat, napejeket,
szauromatákat (aorszokat), talokat (tualokat), oranokat (orineket) kamakokat és még
egy sor apróbbat – sorolja fel. Ez a felsorolás rámutat, hogy legalább az elő-ázsiai
országokba Kr. e. a VII–VI. században történt szkíta behatolás periódusától, itt
pontosan nyomon követhető a szkíta törzsek folyamatos lánca, amely idővel az
alánok nevével zárult.
35. Ebben a szakaszban felsorolt törzs- és víznevek többsége főleg a Középső- és
az Északkelet-Kaukázusban lokalizálható, pontos azonosításuk nem sikerült, bár ilyen
kísérletekre nem egyszer vállalkoztak. Így Tomasek a kavtadokat megkísérelte az
'Örmény földrajzban' a VII. században említett kudetákhoz és Ahonija középkori
területéhez is hozzákapcsolni. Ellenben ezt a kísérletet aligha lehet sikeresnek
tartanunk, ámbár maguknak a kavtadoknak a szarmata–alánokhoz való tartozását
nem lehet kizárni. Erre, egyebek között, rámutathat, hogy amikor a szarmata–alánok
tartózkodási helyén, a Közép-Kaukázusban lokalizáljuk őket, mint a
szomszédságukban levő ofaritákat is, akiknek a nevében a szarmata–alánokra
jellemző módon a -ta végződés szerepel.
36. Az itt felsorolt törzsek a mai Dagesztán területére lokalizálhatók. A szilvek és a
lupenek az örmény forrásokból is ismertek, ahol a csilbekként vagy lbinekként, a
didurok a dagesztáni didojc (grúz 'dido') nemzetiséggel azonosak, de a szodok – a
podokkal szintén dagesztániak.
37. Plinius hivatkozása a Darjal-szoros Kaszpi-szorosként való elnevezésére, a
Kaukázusi-kapuéval vagy a nem sokkal későbbi Szarmaták-kapujával együtt sem
tekinthetők tévedésnek, hanem ókori tradíciónak, amely Eratosthenesig (Kr. e. a III–
II. században) megy vissza, aki szerint a helyi lakosok a Kaukázust Kaszpinak (lásd
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fentebb!) nevezték. Nem véletlen, hanem természetes, hogy Josephus Flavius,
Cornelius Tacitus és egy sor antik író nyomán Kaszpi-kapunak éppen a Darjal-szorost
hívták. Hasonlóképpen ez az elnevezés a Darjalra vonatkoztatva a bizánci
történetírásban is használatos volt, a Kaiszareiai Prokopiosztól (V. sz.) kezdve
egészen Konsztantinosz Porphürogenétoszig (X. sz.).
Eratosthenes fentebb idézett szavainak, amelyek a Kaszpi névnek a Kaukázus
megnevezésére való használatára vonatkoznak, Amazaszpa ibériai királyfi ismert
sírfelirata szolgálhat közvetett megerősítéséül: 'Amazaszp király dicső ivadéka,
Mithridates király fivére, akinek a hazája a Kaszpi-kapu melléke, ibér, az ibér fia van
itt eltemetve.' Amint látható, A Darjál-szoros Kaszpi-kapuként való megnevezése az
antik Ibériában is használatos volt.
38. Nemrég Sz. N. Muravjov új olvasatot ajánlott az adott szakasz eredetijének,
amely lényegesen kiegészíti a Közép-Kaukázus és a Kaukázusontúl történelmi
földrajzára vonatkozó szemléletünket. Íme a fordítása: 'Mögöttük található a sok
tekintetben tévesen 'Kaszpinak' emlegetett Kaukázusi-kapu, a természet impozáns
műve..., ahol az átjárás vassal bevont gerendákkal van elzárva, középütt pedig alant
folyik a Dirikdon... A Kaukázusi-kapu után (tőle nyugatabbra) a hegyek között laknak
a gumardinok, dualok és szuanok, minden cicoma nélküli törzsek, pedig
aranybányáik vannak. (L.: С. Н. Муравьев. Заметки по исторической географии
Закавказья. Плиний о населении Кавказа. ВДИ, 1988, Nо1, сс.156-157).
A legfontosabb szövegjavítás az idézett részletben a Terek–Dirikdon szkítaszarmata alakjának visszaállítása. Az ilyen helyreállított formának a jogosságát a
tisztán filológiai analízisen kívül más tények is megerősítik, amelyekre Sz. N.
Muravjov felfigyelt. Először, egyes szerzőknek már létezik tartalmában közeli
fordítása, amelyekből hiányzik a 'bűzös folyó' terminus, mint I.P. Cvetkova
fordításában kiadott lett antológia (ВДИ, 1949, No2, sz. 299) vagy 'a szörnyű szagot
árasztó folyó', mint H. Rekhem angol fordításában (Плиний. Ест. ист., т. II, с.359).
A szerző elfogulatlan véleménye szerint, sem az Aragvi, sem a Terek nem áraszt
különösebb szagot (sz. 159). Másodszor, a Terdon víznév megtalálható a Ráveni
névtelennél (II. 8, 12), s elvitathatatlanul a Terekhez fűződik.
Sz. N. Muravjov jogosan teszi fel a kérdést arra vonatkozóan, hogy a don 'folyó'
szóelem megléte a Terek folyó elnevezésében és úgyszintén az Udonban (Kuma?)
Ptolemaiosznál akár megcáfolja a dan-nak don-ná fejlődéséről azt a véleményt, hogy
ez a XIII–XIV. századnál korábban nem történhetett. Mindenesetre azt is bizonyítja,
hogy az 'analogikus változás az Észak-Kaukázus valamelyik szkíta-szarmata
dialektusában még időszámításunk kezdetéig megtörténhetett (c. 160, пp. 14)'. Ennek
a szemléletnek igazolásaként szintén vízneveket lehet felhozni: a) Termodon
Plutarkosznál, ahonnan, az ő szavaival, az albánok segítségére megérkeztek az
amazonok Pompeius hadjárata idején (Помпей, XXXV), b) Alandon 'Arménia
földrajzában' a VII. évszázadban, ahol a Tereket is megnevezik, végül az ókori
Termodon – 'Szkítia folyója'.
Indokoltnak látszik a vallok népnév helyesbítése duallokra. Bár a vallok elnevezés
már rég azonosítva lett a tualok-dualok névvel, ezzel nem csorbul Sz. N. Muravjov
szövegjavítása, amelyik teljes világosságot teremt ebben a kérdésben. A szókezdő da dualok (dvalok) nevében alapot szolgáltat a feltételezésre, hogy Ptolemaiosz erről a
törzsről szóló információját grúz forrásokból kaphatta (grúz 'dual-ni'), ellentétben a
talok, azaz tualok formával, amely az oszét nyelvű aorszok formából származik.
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Egyedül, ami ellenvetést vált ki Sz. N. Muravjov magyarázataiban, a dualokkal
együtt emlegetett, guardinoknak (a grúz forrásokban gomardok) a 'mtiulokkal', a
grúzul 'hegylakókkal' való azonosítása. Ellenben a 'Kartli (Mokcevaj Kartliszaj)
kereszténységre térítésé'-ben, a 'gomard' terminus ' őrség' és nem 'hegyilakó' (mtiul)
jelentésben található meg. Sőt ez tűnik ki a Sz. N. Muravjov által idézett német
fordításnak az 'Átváltozások...' részletéből is, amelyben arról van szó, hogy a perzsák
megerősítve az Oszét-kaput (Darjal), 'hegylakókat telepítettek be őrzőkként'.
Nyilvánvaló, hogy a 'hegylakót' nem lehetett 'hegylakóként' az Oszét kapu őrzése
végett betelepíteni – ez elementáris tautológia lenne, – akkor, mint gomard–őrző
jelentésben – amely terminus a grúz forrásban is használatos – állhat minden a maga
helyén. Minden valószínűség szerint Plinius gumardínokként (gomardínokként) a
Kaukázusi-kapun keresztüli 'vassal bevont gerendákal' megerősített átjárót nevezte
őrségnek. Nem kizárt, hogy ez a terminus a duálokra/dválokra vonatkozott.
39. Az udinok a dagesztáni törzsek közé tartoznak, de Plinius szkíta törzsekként
nevezte őket, a szkíták nevét nyilván szűkebb etnikai vonatkozásban használta. Az
udon név alatt Ptolemaiosznál is ismertek – Sztrabónnál mint otik is – Pejtingerov
táblázatában szintén a szkíta származékok között szerepelnek.
40. A szarmaták, akiket valamivel korábban Plinius szauromatáknak nevez 'sok
külön név alatt' (VI, 39), a Kelet-Kaukázusontúl legészakkeletibb sarkára, Derbenttől
délre lokalizálhatók Plinius oda helyezi a masszagetákat is, együtt sorolva fel az
albánokkal, kaszpikkal és leponokkal (lupenokkal). Ugyanott található Moszkat
területe, amely név a maszkut népnévből származik, így nevezték a masszagetákat az
örmény források. V.F. Minorszki véleménye szerint Moszkat ókori lakói,
valószínűen, alánok voltak. Ezzel kapcsolatban figyelmet szentel arra, hogy a
Derbenttől délre igyekvő folyót Rubasznak nevezik, ami oszétül 'róka'. (L.: В. Ф.
Минорский. История Ширвана и Дербенда. М., 1963, с.110, пр.10).
41. Az utidorokban néhány kutató az utik (udinok) és az aorszok nevének egyetlen
névvé való egyesítését látja. Tekintetbe véve az udinok szkítákhoz való tartozását, az
ilyen feltételezés teljesen valószínű, bár nem kizárt, hogy mint az 'alanorszok' vagy a
'fehér alánok' népnévben is, úgy az utidorok nevében is a második rész a 'fehéret' is
jelölheti 'a szabad/nemes, előkelő' jelentésében stb.
42. Az ismert római hadvezérnek, Gnaeus Domitius Corbulonak a pártusok elleni
arméniai hadjáratai a Kr. u. első évszázad 50-es éveinek végén Nero császár
uralkodása alatt.
43. Plinius hivatkozása arra, hogy a Kaukázusontúl hadjáratainak résztvevői a
Darjal-átjárót Kaszpi-kapunak nevezték, és ez az elnevezés szerepelt az onnan küldött
útitérképeken is, még egyszer bizonyítja, hogy a Kaszpi-kapu elnevezést, a
Kaukázusi- és a Szarmata-kapuval együtt éppen a Darjal-szorosra használták.
44. Figyelembe véve a Kaszpi- és a Kaukázusi-kapu azonosságát, nyilvánvaló,
hogy Plinius téved, ellentmondást látva ott, ahol a valóságban nincs. Nero császár
fenyegetéséről szólva, Plinius figyelembe vette a hadjáratot, amelyet Nero a
Kaukázusba tervezett. Plinius, Nero kortársa, kategorikusan igazolja, hogy ezt a
hadjáratot azon kapuk irányába tervezték, amelyek 'Ibérián keresztül a szarmaták
földjére vezetnek', azaz a Darjal-szoroson keresztül. Plinius közlésének a
hiteleségében nincs okunk kételkednünk.
Suetoniusszal egybehangzóan (I–II. sz.), Nero valóban készített elő hatlábnyi
termetűekkel 'hadjáratot a Kaszpi-kapuig', 'Makedóniai Sándor phalanxának' nevezve
őket. Suetonius, sajnos, nem közli pontosan, kik ellen tervezte ezt a hadjáratot, bár,
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tekintetbe véve a Kaszpi-kapuként említett Darjál-átjárót és ennek az időszaknak a
nemzetközi viszonyait, nem nehéz következtetni, hogy az észak-kaukázusi alánok
ellen.
Ez a következtetés Suetonius másik hivatkozásában is igazolódik. Suetonius
szavaival, amikor Vologez pártus király, Nero és Vespasianus kortársa, „segítséget
kért Vespasianustól egyik fiával az élükön az alánok ellen, Domitiánus minden
igyekezetét latba vetette, hogy éppen őt küldjék”. Ebből a hadjáratból semmi sem lett,
az alánok pedig Kr. u. az I. évszázad 70-es éveiben pusztító hadjáratott vezettek
Pártiába és Arméniába. Pártiában II. Pakor uralkodott, aki fivérét I. Vologézt követte
a trónon. A Suetonius művéből idézett részletek összehasonlítása teljesen hitelesen
bizonyítja, hogy Nero éppen az alánok ellen készített elő hadjáratot, annál inkább,
hogy 68 nyara, Nero halála és Vespasianus császárrá való kikiáltása valamint a
következő nyár között Róma külpolitikája lényegét tekintve aligha változhatott.
45. A Saulak név szarmata–alán (oszét szaulag – fekete ember) és ma is szélesen
elterjedt az oszétek között. Az első évszázadok antik szerzői különösen Arianus (II.
sz.), mind a közös iráni, mind a specifikus szarmata–alán nevek széles elterjedéséről
számolnak be a kolhidai törzsi arisztokrácia között – Farszman, Reszmag (vö. oszét
Uirizmag), Szapag. A 'Kartlisz Chovreba' szerint a Kudzsi oszét nevet viselte az első
egriszk (megrelszk) királyság uralkodója is (L.: Ю. С. Гаглойти. Аланы..., с.183;
uő.: Алано-Георгика. Дарьял, 1992, Nо1, сс.214-216).
46. Amint Valerius Flaccus szövegéből kitűnik, Abházia északi övezetében lakó
geniohok, időszámításunk határán a Kaukázus fő gerincétől délre néhány régiót
benépesítő alán törzsi egyesülés állományába tartoztak.. Nem kizárt, hogy alán volt
az őket kormányozó arisztokrácia. Ennek megvan a realitása, úgy tűnik maguknak az
alán-genioh vezéreknek a nevei is ezt bizonyítják. A Valerius Flaccusnál két
változatban található – Anauszisz és Anavsz név láthatóan oszét eredetű – az oszét
'jonjofszisz' 'falánk, nagyétkű' (L.: Ю. С. Гаглойти. Аланы..., c. 80).
47. Az a jellemzés, amit Valerius Flaccus a jazigokról ad, hogy – 'nem ismerik a
galambősz öregkort', gyakorlatilag az egész nemzetségükre, az Ammianus
Marcellinus által bemutatott alánokra is vonatkoztatható. Őt idézve, az alánok
'boldognak tartják azt, aki csatában leheli ki a lelkét, az öregeket, vagy akik esetleg
betegségben halnak meg, mint elfajzottakat vagy gyávákat, kegyetlen gúnnyal
illetik.'... (XXI, 2, 22). Az a szilárd meggyőződés, hogy a férfiember természetes
halála – a harcban lelt halál, sajátosan tükröződik a nartok eposzából és az oszétek
nyelvéből is.
Sőt a nartok eposzában a nartok élén álló Uirizmag is gúnnyal és megbántódva
fordul az ifjúsághoz, amely már nem képes hőstettekre, amely újra arra készteti, hogy
úgy viselkedjék, mint egy fiatal ('Последный балц Уырызмага') Még inkább
jellemzőek a nyelvi adatok. Az oszét nyelvben az elhunytat 'mard, zian i szguiht'-nak
nevezik. Ezek közül az első szó betűhű jelenése 'elhunyt, halott, hulla' stb., a második
– 'kár, ártalom; veszteség; baj, és az eufemisztikus 'elhunyt'; szerencsétlenség), a
harmadik – 'hírneves, híres; ismert, hírhedt; kiemelkedő, kitűnő; vitéz, dicső' stb.
Ennél a terminusnál a 'szguiht' bármilyen elhunytat jelenthet, függetlenül a
társadalmi érdemeitől. Nyilvánvaló, hogy az alhunytnak a 'szguiht' szóval való
megjelölése manapság már semmiféle valós alappal nem bír, nem tűnik
eufemizmusnak sem. Ez a tény, véleményünk szerint azoknak a régi ideáknak a
visszatükröződése, amelyek szerint a természetes halál – a csatamezőn történő, a
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jazigok-alánok Valerius Flaccus és Ammianus Marcellinus általi jellemzésében is
megjelenik.
Valerius Flaccus elbeszélésében figyelmet keltő az a tény, hogy a jazigok általa
leírt csatájában a jazigok, mint Ibéria szövetségesei szerepelnek. Ennek az
információnak az értéke a jazigok és az ibérek együttműködésének egyedülálló
tényében rejlik, amelyet más antik szerzők nem említenek. Ez azonban nem jelenti
Valerius Flaccusnak az antik világról adott híradása tagadását . Arról van csupán szó,
hogy a iazig (jazig) népnév, mint már nem egyszer előfordult az irodalomban az
ászok (jászok), a szarmata-alán törzsek egyikének törzsi elnevezéseként, az esetek
többségében az alán név szinonimájaként jelentkezett.
Az 'alán' és a 'iazyg' (jazig) etnonímák ilyen viszonyára Dion Cassius közleménye
is példaként szolgálhat. A Kr. u. 135-ös kaukázusontúli alán betörésről emlékezve,
Dion Cassius azután az ezt követő római béketárgyalásokról is szól, ahová a pártus és
az alán követeket is elküldték, az utóbbiakat jazigokként (XIX, 16) említi. Ebből
következik, hogy Dion Cassius ugyanannak a törzsnek a megnevezésére azonos
jelentésben használja az alán és a jazig nevet.
Valerius Flaccus e tájékoztatása és fent idézett közleménye kivételével,
időszámításunk első évszázadának egyetlen antik írója sem említi a jazigokat
valamilyen kaukázusi eseménnyel kapcsolatban. Összehasonlítva ezeket a tényeket és
figyelembe véve a teljes bizonyságot szolgáltató említett auktorokat, nem lehet
elkerülni a következtetést, hogy mindkét etnoníma – mint szinonima, mint azonos
törzsi elnevezés – gyakorta átfedte egymást. Ebből kiindulva az ibérekkel
szövetségesként együttműködő jazigokban Valerius Flaccus ugyanazokat a
szarmata–alánokat kellett, hogy lássa.
Ezzel együtt, ha figyelembe vesszük a kort, amikor Valerius Flaccus élt (Kr. u. az
első évszázad második fele, 91. körül halt meg) és a Kaukázusnak meg a Feketetenger vidékének valóban igen sokszínű etnikai képét, könnyű kitalálnunk, hogy az
'Argonautákban' valamilyen mértékben a 35. és 72. évi kaukázusontúli alán
betörésnek is tükröződnie kellett. Az inváziót tárgyaló antik autorokat összehasonlítva
következtethetünk, hogy az ibérek és a jazigok együttműködése a 35. évi betöréskor a
kiválasztott részletben visszatükrözésre talált. Ez a következtetés azon alapul, hogy
35-ben Tacitus szarmatái és Josephus Flavius szkítái (alánjai) együtt tevékenykedtek
az ibérekkel és albánokkal a pártusok ellen, ezzel szemben 72-ben ugyanazon
források szerint önállóan, bár az ibérekkel történt megegyezés szerint.
48. Bár Valerius Flaccus az általa leírt eseményekben nem ragaszkodik nagyon
szigorúan az időrendi és földrajzi keretekhez, ennek ellenére az 'iszedon phalanxok',
és az ibérekkel közös együttműködés említését aligha lehet csak költői szabadságnak
tartani. Ezt tanúsítja egyebek között Pomponius Mela említése az isszedonokról
(esszedonok), akiknek az uralma, az utóbbival egybehanzóan a kolhok határaiig
terjedt. Nyilvánvaló, hogy az 'Ibér', az ibér törzs megszemélyesítése, Ibériával
azonosítható, amelynek a csapatai élén többek között a 'galambősz öregkort nem
ismerő jazigok' álltak.
Elsősorban a fent említett Ibér és Ibéria (ibérek) azonosításából és az egy és
ugyanazon ütközetben való részvételükből kiindulva az 'isszedon phalanxok'
kifejezést az egykori ibér-jazig hadsereg fő ütő erejére, a jazigokra kell
vonatkoztatnunk.
A 'szandaraka' szó görög szövegben már Arisztotelesznél, az utolsó görög–latin
írónál is megtalálható (Görög–angol szótár. Oxford, 1966, 1582–1583. o.). Ennél nem
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kevésbé természetesen vetődik fel annak a kérdése, hogy miért két különböző szóval
jelölték az egy és ugyanazt az anyagot? Ha igaza van Pollionnak, aki a 'szandarakát' a
görög terminus helyi szkíta ekvivalensének tartotta, akkor nem lehetséges-e, hogy a
'szandaraka' a szkítából való görög kölcsönzés? Az oszétben a 'szandarag' betűhíven
'bort tartalmazó'; de jelentésében még közelebb áll, láthatóan, az oszét kén 'szondon',
amely első része a tövében is visszaadja a 'szan-' a vizsgált terminust. Ebben az
esetben az óoszét (szkíta) 'szandarak' jelenthetné a 'kéntartalmút', ami szemantikailag
és fonetikailag pontosan megfelel ennek a görög-latin hasonmásnak.
49. Az irodalomban már felfigyeltek a szokatlan útvonalra, amelyet Tacitus az
Észak-Kaukázusba menekülni szándékozó örmény királyfi számára kiválasztott. Ez
arra a következtetésre ösztönözte a kutatókat, hogy a geniohokkal együtt említett
albánokban alánokat kell látnunk. Valóban, az alánok nemcsak a mai Abházia északi
vidékein voltak szomszédosak a geniohokkal, de egy közösséget is alkottak az alánok
vezetése alatt. Erről tanúskodnak Tacitus arra vonatkozó hivatkozásai, hogy Vonon
végső célja 'a szkíták vér szerinti királyáig' eljutni, amire az evvel a kérdéssel
foglalkozó kutatók nem fordítottak kellő figyelmet. Milyen vér szerinti királyról van
itt szó?
Az örmény történelmi hagyományokkal összhangban, a szkíta származású
Arsakida dinasztiának létezett néhány ága, amelyek közül az egyik az ÉszakKaukázus masszagetáké azaz alánoké (L.: Опыт истории династии Сасанидов...
Сост. К. Патканов, СПб., 1863, с.5). Az arméniai Arsakidák és az Észak-Kaukázus
alán-maszkutjainak rokonsága világossá vált általuk, ami a kapcsolataik
történelmének nagyszámú adataiból is tükröződött (L.: Ю. С. Гаглойти. Аланы и
скифо-сарматские племена Северного Причерноморья. ИЮОНИИ, бып. ХI,
1962, сс.116-121). Figyelembe véve, hogy időszámításunk kezdetén a Kaukázusban
már nem létezett semmiféle szkíta király, fel kell tételeznünk, hogy az arsakidákról
lehetett szó, az alánok uralkodójáról. Ezt a körülményt még egyszer megerősítjük,
hogy Vonon az alánokhoz készült menekülni és nem az albánokhoz.
50. Itt, mint egyéb esetekben is, a 'Kaszpi út' alatt a mai Grúz-hadiút értendő,
amelyen az ibérek, Tacitus szavaival, a vidék birtokában, bebocsátják a
Kaukázusontúlra az észak-kaukázusi szarmatákat (alánokat). Ezzel kapcsolatban
nagyon jellemző, hogy Tacitus jól tájékozódott a Derbenti átjáróról is, amely a
Kaszpi-tenger partvidékén található. Tacitus a 'tenger és az Albán-hegyek vége'
közötti átjárónak nevezi, de nem fűzi hozzá a 'Kaszpi' megnevezést. A 35. évi
hadjárat a Kaukázusontúlra volt az alánok első nagy hadi vállalkozása.
51. A Boszporuszi Királyság uralkodója Kr. u. 46-ban a rómaiak által trónfosztott
III. Mithridates volt. A Tacitus által leírt esemény a Kr. u. 49. esztendőhöz fűződik.
52. Az aorszok törzsének arról a részéről van szó, amelyet Sztrabón 'alsónak' nevez,
és amelyek az Észak-Kaukázus középső vidékeit foglalták el. A déli határuk a KözépKaukázus előhegyein vagy hegyein feküdt, ahol a tualokkal (oszét 'tual', grúz 'dualni',
örmény 'dualk'), az oszétek egyik etnogeográfiai csoportjával voltak szomszédosak.
Nyugatra az 'alsó' aorszok a velük rokon szirákokkal voltak szomszédságban, akik a
sztyeppén és az Északnyugati-Kaukázusban helyezkedtek el (L. erről részletesebben:
Ю. С. Гаглойти. К истории северокавказких аорсов и сираков. ИЮОНИИ, вып.
ХV, 1969, сс.23-56) Mithridatesnek az aorszokhoz való menekülését szintén Plinius
és az utána következő Gaius Iulius Solinus (III. sz.) mondja el, akik az aorszokat
nemzetségnevükön 'szauromatáknak' nevezik.
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53. Vannius királyságának összeomlása, amelyet a jazigok támogattak Kr. u. az 50.
évhez kapcsolható.
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• Publius Cornelius Tacitus (kb. 55 – kb. 120):
Historiae
I. könyv. 6.
Gelba bevonulása Rómába a sok ezer fegyvertelen katona legyilkolása miatt
áldatlannak ígérkezett, sőt még az öldöklőkben is félelmet keltett... Amikor
bevezényelték a hispániai légiót és otthagyták azt, melyet Néró a tengerészekből
szervezett, a város megtelt szokatlan csapatokkal; ehhez járult még sok egység
Germaniából, Britanniából és Illyricumból, amelyeket ugyancsak Néró válogatott ki s
irányított a Kaszpi-tó felé vezető átjárókhoz1 és az Albánia ellen tervezett háború
céljaira, majd Vindex zendülésének elfojtására visszarendelte őket: ...
I. könyv. 79.
A polgárháború felé fordult a figyelem, ezért a külső ügyekkel nem törődtek. Annál vakmerőbbé váltak a roxolanok, ez a szarmata törzs, s miután télen két cohorsot
lemészároltak, nagy reményekkel törtek be Moesiába2: a sikertől fékevesztett
kilencezernyi lovas inkább zsákmányra, mint harcra törekedett. Így aztán a
szertekószáló és elővigyázatlan ellenséget a harmadik legio a melléje adott
segédcsapatokkal hirtelen megtámadta. A rómaiak részéről minden készen állt a
csatára: a szarmaták prédavágyukban szétszéledtek, vagy súlyos terhek alatt
roskadoztak és a síkos utakon lovaik gyorsaságát sem használhatták ki, így szinte
helyükre szögezve hullottak a csapások alatt. Figyelemreméltó, hogy a szarmaták
minden harci erénye mennyire mintegy rajtuk kívül van. Senkinél nem
alkalmatlanabbak a gyalogharcra, ám ha lovas osztaggal jelennek meg, alig áll meg
ellenükben egyetlen csatasor. De akkor a nedves időben és a fagy felengedtével sem
lándzsáiknak, sem két kézzel forgatott hosszú kardjaiknak nem vették hasznát:
csúszkáltak a lovak, és annyira súlyos pikkelypáncélzatuk. Ez a főemberek és a
legelőkelőbbek vértezete, amelyet vaslemezkékből vagy igen kemény bőrből
illesztenek össze, s amennyire nem járja át a fegyver, annyira akadályozza is az
ellenséges rohamtól letaszított harcost a feltápászkodásban. Ráadásul a mély és puha
hóban is valósággal elmerültek. A könnyűfegyverzetű katonaság bőrpáncélban és
dobásra kész gerellyel vagy lándzsával ott termett, és ha úgy adódott, könnyű
kardjával közelről döfte át a kiszolgáltatott szarmatát - mert pajzzsal védekezni nem
szokás náluk -, míg csak az a kevés, aki a csatát túlélte, a mocsarakba nem rejtőzött.
Itt aztán a kegyetlen tél vagy a seb végzett velük. Miután ezt Rómában megtudták,
Marcus Aponiusnak, Moesia helytartójának diadalmi szobrot, Fulvus Aurelius,
Iulianus Tettius és Numisius Lupus légióparancsnokoknak consuli díszjelvényeket
adományoznak. Otho örvendezett és magának tulajdonította a dicsőséget, mintha a
maga hadi sikereivel, a maga vezéreivel s a maga seregével gyarapította volna az
államot.
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III. könyv. 5.
Hogy a hadszínteret veszteség nélkül, sőt haszonnal lehessen Itáliába áttenni,
levelet küdtek Aponius Saturninusnak: igyekezzék a moesiai hadsereggel. És hogy a
csapatoktól megfosztott tartományokat a barbár népeknek oda ne vessék, a szarmata
jazigok főembereit, akik a kormányzást kezükben tartották3, szövetségükbe fogadták.
Ezek népüket és tömérdek lovasukat - egyedüli erősségüket - is ajánlgatták:
szolgálatukat azonban visszautasították, hogy sem belviszályok közepette külső
háborúkat ne kezdjenek, sem az ellenféltől remélt nagyobb jutalom fejében az emberi
s isteni jogot meg ne tagadják.

Germánia
(1.) Germánia egészét a galloktól, raetusoktól és pannonoktól a Rhenus és a
Danuvius folyó, a szarmatáktól és a dákoktól való kölcsönös félelem, vagy
hegyek választják el; ...
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• Suetonius Caius Tranquillus (69–75 – 160 k.):
Római életrajzíró. Lovagrendi családból származott, apja katonai tribunus volt. Jogi képzettséget
szerzett, ismeretsége révén Hadrianus korában fontos császári hivatalokat töltött be. Későben
kegyvesztett lett, haláláig viszavonultan csak az irodalmi munkának élt. Munkássága igen kiterjedt
volt, s bár csak a töredéke maradt ránk, de így is igen számottevő. Ma is számon tartott főműve a
'Császárok életrajza' című. (De vita Caesarum. Adatai többnyire pontosak, felépítésük kissé monoton
(származása, közéleti pályája, magánélete, halála).

Császárok élete
Hatodik könyv, Néró, 19., 2.
El akart jutni a Kaszpi-kapuig4, erre a célra az itáliaiak közül sorozott új légiót
csupa szép szál, hat láb magas férfiból, és Nagy Sándor phalanxának nevezte őket.
Nyolcadik könyv, Domitianus, 1., 2.
Vologenus, a pártusok királya az alánok elleni hadjáratához segítségért
folyamodott, fővezérnek pedig Vespasianus egyik fiát kérte, Domitianus mindent
elkövetett, hogy őt küldjék. De ez a terv felborult, ekkor ajándékkal, ígérettel próbálta
rábírni a többi keleti királyt, hogy hasonló kéréssel álljanak elő.
Nyolcadik könyv, Domitianus, 6., 4.
Hadjáratait részint saját elhatározásából, részint kényszerből indította; magától
kezdett háborút a chattusok ellen, kényszerből pedig egyet a szarmaták ellen, mert
megsemmisítettek egy légiót parancsnokostul, kettőt pedig a dákok ellen viselt: ... A
chatusokat és dákokat váltakozó hadiszerencsével lefolyt ütközetek után legyőzte, és
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ezért kettős diadalmenetet tartott, a szarmata háború után babérkoszorút ajánlott fel a
capitoliumi Iuppiternek.
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• Dión Khrüszosztomosz (40 – 120):
Dion Chrysostomos; dio Chrysostomus (latinos név); Dio Cocceianus (latin névváltozat): görög
szónok, filozófus. Jómódú családból származott, rendkívüli tehetségű és képzett szónok, az
újszofisztikus filozófia képviselője. Domitianus bölcselőket kitiltó rendelete miatt el kellett hagynia
Rómát, sokfelé, főleg a Duna menti provinciákban utazgatott. Cocceius Nerva császár uralkodása alatt
római polgárjogot kapott. Szónoki stílusa miatt érdemelte ki a Khrüszosztomosz (gör. 'aranyszájú')
nevet.

Borysthenesi beszéd
II, 48. A nyáron történt, hogy Borysthenesben jártam. A száműzetés után tengeren
érkeztem oda, azt terveztem, – ha lehetséges – Szkítián keresztülvergődöm a
getákhoz, utánajárok, mi történik ott. És íme, piac idején a Hypanis partján
sétálgatok... A borysthenésiek közül néhányan rendszerint kijártak hozzám a
városból; Kallisztratosz, aki a városon kívülre lovagolva, először ellovagolt
mellettünk, majd kissé megelőzve, leszállt a lóról, és átadta azt a vele lovagoló
szolgának, ő maga nagyon udvariasan odajött, kezét a köpenye alá rejtve. Nagy
lovassági karddal volt felövezve, az öltözete buggyos nadrág és egyszerű szkíta
tartozékok, a vállán rövid, vékony fekete palást, amilyet általában a boryszthenésiek
hordanak. A többi ruházata is nagyobb részt fekete színű, az egyik szkíta törzs
szokása szerint, amelyik, úgy vélem, a hellénektől a melanhlenosz (feketeruhások)5
nevet kapta.
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• Arrianus Flavius (1. sz. vége – 170–180):
Flabiosz Arrianos (görögös név) görög író. Előkelő családból származott. Epiktétosz tanítványaként
fontos szerepet játszott mestere műveinek fennmaradásában. Hadrianus császár uralkodása alatt fontos
szerepet kapott. Földrajzi munkái közül 'A Földközi-tenger körülhajózása' útleíró jellegű. Történelmi
munkái közül csak a 'Nagy Sándor felvonulása'maradt ránk. Legfontosabb művei, a 'Bithünikai
történelem' és a 'Pártus történelem' című csak töredékeikben maradtak fenn.

A Földközi-tenger körülhajózása
35. Az Ister úgynevezett Szűk torkolatától hatvan stadion a másik torkolatig, innen
pedig az úgynevezett szép torkolatig negyven stadion; a Széptől a negyedik
torkolatig, az úgynevezett Narakig, hatvan stadion a távolság6...
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Az alánok elleni csatarend
(Részlet egy elveszett műből, amely annak a háborúnak a leírását tartalmazza,
amelyet a szerző Kappadókia kormányzójaként az alánok ellen 136-ban vezetett.)
3. ...Mögöttük (azaz az itáliaiak és a kirének mögött) a Boszporuszi gyalogosok.
7. A nehéz gyalogság mögött a szövetséges csapatok álltak, Kis-Arméniából,
trapezusi goplitek. kolhok és dárdahordozó riziaiak...
18. A mögöttük lévő kilencedik csapatot gyalogos nomád íjászokból,
kyreneiaikból, Boszporusziakból és turejekből kell összeállítani...
31. (Vége). Vértezet nélküli szkíták, és vértezet nélküli szkíta lovasság...

Taktika
4,7. A rómaiaiknál egyes lovasok hajítódárdával vannak felszerelve, alán és
szarmata módra rohamoznak, másoknak dárdájuk van...
16,7. Az ék alakú hadrendet mindennél inkább, mint hallható, a szkíták és a trákok
alkalmazzák, akik a szkítáktól vették át...
35,3. A szkíta hadi jelvények sárkányokat ábrázoltak, arányos hosszúságú póznákon
lobogtatva. Színes rongydarabokból voltak összevarrva, közben a fejeik és az egész
testük a farkukig a kígyókhoz volt hasonló, hogy mennél szörnyűbbeknek tűnjenek.
Az ötlet a következő:
4. Amikor a lovak csendben állnak, csak a különböző színű rongyokat látod, lefelé
engedve, de a mozgáskor a széltől úgy lobognak, hogy igen hasonlatossá válnak a
fentebb megnevezett állathoz, és a gyors mozgáskor még fütyülnek is az erős
fuvallattól, amely átjárja őket.
5. Ezek a jelvények nemcsak a látványukkal okoznak élvezetet vagy rémületet, de a
roham estén még hasznosak is, hogy a különböző csapatok ne támadjanak egymásra.
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• Appianosz (1 – 2. sz):
Appianos, görög történetíró. Alexandriában közigazgatási tisztségeket viselt, majd Hadrianus császár
uralkodása idején Rómába költözött, ahol három évtizeden keresztül császári hivatalnokként dolgozott.
A'Római történelem' c. nagyszabású munkáját öreg korában írta. A római történelmet a birodalom
egyes részeire tagolva tárgyalja, a meghódított területekkel a meghódítás időrendje szerint foglalkozik.
Megközelítése sokoldalú, a helyi mondákat, hagyományokat, a földrajzi adottságokat, a népek
jellemzését sem mellőzi. Stílusa dísztelen, tárgyilagosan pártatlan.

Mithridates háborúi
67,2. ...Amikor Mithridates Európába ment át, akkor csatlakoztak hozzá az
úgynevezett királyi jazigok a szarmaták közül, a korallok és minden trák törzs,
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akik az Isternél, Rodopében és Gemában élnek, és még a baszternek is, amelyik a
legerősebb törzsük.
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• Lukianosz, Antiochiai (120 előtt – 180 után):
Latinosan Lucianus. Szamoszatában született. Görög író. Életéről csak saját műveiből tudhatunk
valamicskét. Élete derekán Athénban telepedett le. A pártusok elleni hadjárata idején Lucius Verus
császár kíséretéhez csatlakozott, később pedig állami hivatalt is vállalt. Főként prózai művei maradtak
meg. A témák és a műfajok sokaságával találkozhatunk bennük. Műveinek utóélete is gazdag.

Prométheusz vagy a Kaukázus
1. HERMÉSZ
Íme, Héphaisztosz, itt van a Kaukázus, ahová ezt a nyomorult titánt kell majd
szögekkel feszítenünk. Keressünk hát neki valami alkalmas sziklát ...
HÉPHAISZTOSZ
Keressünk, Hermész... ha akarod, feszítsük ide valahová, a középre, itt a szakadék
fölött, kiterjesztett karokkal, így ide, ettől a szirttől át a szemköztiig.
4. PROMÉTHEUSZ
Úgy látszik, Hermész, hogy Homérosszal szólva - te is 'ártatlant vádolsz
szavaiddal',... Egyébként, ha volna rá időd, szívesen állnék bíróság elé ezekkel a
vádakkal szemben, hogy bebizonyíthassam, mennyire igazságtalanul ítélt felőlem
Zeusz. Te pedig - hiszen úgyis szószátyár ügyvéd vagy - védelmezd az ő álláspontját,
miszerint igazságosan hozta rólam ezt a döntést, hogy keresztre feszíttetett itt a
Kaukázusban, a Kaszpi-kapu közelében, szánalmas látványosságul az összes szkítáknak.7

A szkíta vagy a jövevény
1. Nem Anakharszisz volt az első, aki a hellén műveltség megismerése iránti vágytól
hajtva Szkítiából Athénba jött, hanem, előtte már Toxarisz, egy bölcs férfiú is ...
Toxarisz a hazájában nem volt királyi származású, de még csak előkelő sem, hanem a
szkíták tömegéből, a köznépből származott, akiket ott nyolclábúaknak8 neveznek, ami
annyit jelent, hogy két ökrük és egy kocsijuk van. Nem is tért vissza többé Szkítiába,
hanem Athénban halt meg, nem sokkal később hérosszá nyilvánították, és mint az
'Idegen Orvosnak' ma is áldoznak neki az athéniak; ezt a nevet kapta, miután hérosszá
lett.

Toxarisz vagy a barátság
36. TOXARISZ. Én ellenben számtalan öldöklésről és háborúról és halálról beszélek
most neked, melyek barátok kedvéért estek, hogy belásd: mindaz, amit ti műveltek,
gyerekjáték a szkíták tetteihez mérten. ... Minálunk pedig állandóan háborúk dúlnak:
vagy mi törünk rá másokra, vagy támadóink ellen védekezünk, vagy a legelők miatt
csapunk össze, vagy a zsákmány fölött esünk egymásnak. Mindehhez jó barátokra
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van szükségünk; éppen ezért kötünk mentől erősebb barátságot, úgy vélekedve, hogy
csak ez lehet egyetlen legyőzhetetlen és sérthetetlen fegyverünk.
37. Először el akarom mondani neked, miképpen szerzünk mi barátokat. Nem
ivócimboráink közül választjuk ki őket, mint ti; sem azok közül, akikkel együtt
nevelkedtünk, sem szomszédaink közül; hanem látván egy férfiról, mily derék, s mily
nagy tettekre képes, köré sereglünk mindnyájan, és érdemesnek tartjuk elkövetni
mindazt ily barátok megnyeréséért, amit ti a nősülés érdekében tesztek: szorgosan
utánuk járunk, és mindent elkövetünk, nehogy hibázzunk, s alkalmatlanoknak
mutatkozzunk a barátságra. És ha már kiválasztották valamelyikünket barátul,
szövetséget kötünk, és szent esküvést teszünk. hogy egymásért élünk, s ha kell, meg
is halunk. És így is teszünk; mert attól a pillanattól fogva, ahogy egyszer ujjainkba
metszve, kehelybe csorgattuk vérünket, és kardunk hegyét belemártva, mindketten
egyszerre szájunkhoz emeljük és iszunk belőle, többé semmi sem szakíthat el minket
egymástól. De legfeljebb hárman köthetnek ilyen szövetséget. Mert akinek sok a
barátja, az a mi szemünkben a közönséges szajhákhoz hasonló, mert úgy véljük, hogy
az ilyen ember barátsága nem lehet eléggé szilárd.
38–39. Dandamisz nemrég történt hőstettével kezdem, ... Negyedik napja volt, hogy
Dandamisz és Amizokész a barátság kelyhéből egymás vérét itta, amikor tízezer
szarmata lovas tört országunkra, s ahogy mondják, még háromszor annyi gyalogos
zúdult ránk. Mivel váratlanul ért a támadásuk, rajtunk ütve mindnyájunkat
megfutamítottak, számtalan harcost lekaszaboltak, másokat meg élve fogságba
hurcoltak – kivéve azokat, akik elég gyorsan át tudtak úszni a folyó túlsó partjára,
ahol a hadseregünk fele és szekereink egy része is volt, mivel, nem tudni,
hadvezéreink miféle elgondolásából táboroztunk így akkoriban a Tanaisz két partján.
Az ellenség tehát nyomban összeharácsolta a zsákmányt, foglyokat ejtett, kifosztotta
sátrainkat, rajtaütött szekereinken, legtöbbjét a rajtuk lévő emberekkel együtt kerítve
kézre. S ami a legkeservesebb volt számunkra: szemünk láttára gyalázták meg ágyasainkat és asszonyainkat.
40. Amizókész pedig hurcoltatása közben – aki szintén foglyul esett, súlyos láncokra
verten barátja nevét kiáltozta, emlékeztetve őt a vérre és a serlegre. Dandamisz, amint
meghallotta, mit sem tétovázva, átúszott a folyón az ellenséghez, mindenki szeme
láttára. A szarmaták dárdát ragadva, már-már rátámadtak, hogy átdöfjék. Ő azonban
'Zirisz'-t9 kiáltott, s aki ezt a szót kiejti, azt nem ölik meg, hanem úgy fogadják, mint
váltságdíjjal érkezőt. Ahogy tehát parancsnokuk elé vezették, Dandamisz a barátját
kérte vissza tőle, amaz pedig a váltságdíjat kérte, kijelentve: nem bocsátják szabadon
Amizókészt, ha nem kapnak érte busás összeget. Dandamisz erre így szólt: „Amim
csak volt, mind a ti zsákmányotok lett. De ha így ruhátlanul szolgálatotokra lehetnék
valamiben, készséggel felajánlkozom nektek: csak parancsolj, mit kívánsz tőlem. Ha
akarod, fogadj el engem barátom helyett, és tégy velem tetszésed szerint.” „Nem kell;
hogy mindenestül visszatartsalak – felelte a szarmata –,hiszen »Zirisz«-t kiáltva
érkeztél hozzánk. Csak egy részét add ide annak, amid van, és elviheted barátodat.”
Dandamisz megkérdezte: mi az, amit meg akar kapni tőle? Az pedig a két szemét
követelte. És ő nyomban odatartotta, hogy kivájják. És ahogy kivájták, s a szarmaták
megkapták immár váltságdíjukat, Dandamisz magához vonta Amizókészt, és karjára
dőlve távozott. és együtt átúszva a folyót, szerencsésen visszatértek hozzánk.
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41. Ez a tett az összes szkítákat feltüzelte, és már nem tartották többé legyőzötteknek
magukat, látva, hogy legfőbb kincsüket nem ragadta el az ellenség: megmaradt
bennük a nemes lelkület és a baráti hűség. A szarmatákban pedig nem csekély
félelmet keltett az eset, amint fontolóra vették, milyen férfiakkal harcolnának, ha
felkészültünk volna, jóllehet most rajtaütéssel legyőztek minket. Így tehát a
rákövetkező éjszakán a nyájak zömét otthagyva, s a szekereket fölégetve, megfutamodtak. Amizókész pedig, mivel nem tudta tovább elviselni, hogy ő maga lát,
miközben Daridamisz világtalan, megvakította önmagát is, és most kettesben élnek, s
a szkíták népe a legnagyobb tisztelettel övezi őket, s közösen táplálja...
44. Harmadikként, Mnészipposzom, Makentész, Lonkhatész és Arszakomasz barátságát beszélem el neked. Ez az Arszakomasz beleszeretett Mazaiába, a boszporoszi
fejedelem, Leukanór lányába, amikor követségben járt ott az adó ügyében, melyet a
boszporosziak rendszeresen leróttak nekünk, de akkor már harmadik hónapja
késlekedtek vele. A lakomán így aztán megpillantva Mazaiát, a magas és szép leányt,
szerelemre lobbant, és szomorkodni kezdett. És amint az adóügyeket elintézték, a
fejedelem megadva válaszát, elbocsátotta immár Arszakomaszt, s meghívta őt
lakomára. Boszporoszban az a szokás, hogy a kérők lakoma idején kérik meg a
lányok kezét, elmondván magukról, kik, és milyen jogcímen kívánják, hogy
befogadják őket a családba. Az időben éppen úgy történt, hogy a lakomán számos
kérő jelent meg, uralkodók és uralkodók fiai, közöttük Tigrapatész, a lazok ura, és
Adürmakhosz, a makhlüoszok uralkodója és még sokan mások. Minden egyes
kérőnek pedig, aki bejelentette, hogy háztűznézőbe jött, a többiekkel együtt részt kell
vennie a lakomán, csöndben heverve kerevetén. S amint a lakomát befejezték,
serleget kell kérniük, végigöntenii az asztalon az italáldozatot, és megkérni a hajadon
kezét, részletesen eldicsekedve, milyen nemzetségből ered, s milyen gazdag és hatalmas.
45. Amikor már jónéhány kérő bemutatta e szertartás szerint az italáldozatot,
előszámlálva királyságát és kincseit, végezetül Arszakomasz is elkérte a serleget. De
nem öntött italáldozatot, mivel nálunk nem szokás kiönteni a színbort, lévén az a mi
szemünkben sérelem az istenség ellen, hanem kiitta egy hajtásra, és így szólt: „Add
hozzám feleségül, a lányodat, Mazaiát, ó, fejedelem! Mivel én sokkal érdemesebb
vagyok a többieknél, ami a vagyont s a kincseket illeti.” Leukanór elcsodálkozott
ezen, hiszen tudta, hogy Arszakomasz szegény, s a szkíta köznép fia, megkérdezte:
„Ugyan; hány csordád és hány szekered van Arszakomasz? Minthogy ti ezzel
méritek a gazdagságot.” „Nekem ugyan se szekerem se nyájain –felelte az –, de van
két derék és nemes szívű barátom, olyan, amilyen egyetlen más szkítának sincs.” E
szavakra nyomban kitört a nevetés, a gúnyolódás: úgy vélték, sokat ivott. Reggelre
aztán Adürmakhoszt választották a kérők közül, s az nyomban fölkészült, hogy
magával vigye menyasszonyát a meóták országába a makhlüoszok közé.
46. Arszakomasz pedig hazatérvén, elbeszélte barátainak, mily megvetően bánt vele
a fejedelem, s mily csúfot űztek belőle a vendégségben, mivel szegénynek vélték.
47. »Mihez kezdünk tehát mostani helyzetünkben?” – kérdezte Makentész.
„Megosztjuk a munkát – felelte Lonkhatész. Én megígérem Arszakomasznak, hogy
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elhozom Leukanór fejét, neked pedig a menyasszonyt kell hozzá vezetned.” „Így
legyen” – mondotta Makentész. „Te meg ezalatt, Arszakomasz – mivel ezek után
valószínű, hogy hadseregre lesz szükségünk, és hadba kell szállanunk – itt maradsz,
hogy fegyvert és lovat meg egyéb hadierőt gyűjts és készíts elő, lehetőleg mentől
többet. Sokakat megnyerhetsz magadnak könnyűszerrel, hiszen magad is derék férfi
vagy, és nekünk is van rokonságunk, nem csekély számban - főképp, ha kiülsz az
ökörbőrre.” Ebben maradtak, és Lonkhatész, úgy ahogy volt, nyomban Boszporoszba
indult, Makentész pedig a Makhlüénébeliekhez, mindketten lóháton. Arszakomasz
meg otthon maradt, és megbeszélést tartva harcostársaival, fölfegyverzett egy sereg
rokont, és végül még az ökörbőrre is kiült.
48. Az ökörbőrrel kapcsolatban nálunk az a szokás: ha valakit megsértettek, s bosszút
akar állni, de látja, hogy harci ereje már nem ér fel a másikéval, föláldoz egy ökröt, s
a húsát fölszeletelve, megfőzi, ő maga pedig a földre terített bőrre telepszik és karjait
hátrakulcsolja, mintha könyéktől fogva gúzsba volna kötözve. Ez minálunk a legfőbb
segélykérés jele. A kirakott ökörhúshoz aztán odajárulnak a rokonok és ismerősök,
aki csak akar, s ki-ki elvesz egy szelet húst és jobb lábát a bőrre helyezve, megígéri,
hogy tehetsége szerint öt vagy tíz, vagy még több lovas katonát küld neki, akiknek
sem élelmet, sem zsoldot nem kell adnia, vagy nehéz fegyverzetű katonákat vagy
gyalogosokat, amennyit csak tud; s a legszegényebb pusztán önmagát ígéri. A bőr
körül tehát nagy sokaság gyűlik össze olykor, s e népsereglet erősen összetart, s az
ellenfél előtt legyőzhetetlen, mivel fölesküdött; a bőrre lépni ugyanis esküvést
jelent10. Arszakomasz tehát ebben buzgólkodott. És összegyűlt körülötte mintegy
ötezer lovas, ezen felül húszezer nehéz fegyverzetű és gyalogos katona együttvéve.
49. Ezalatt Lonkhatész, kilétét titkolva, Boszporoszban termett, s a fejedelem elé
járult, aki éppen uralkodói teendőiben fáradozott. Bejelentette neki, hogy a szkíta nép
küldötteként érkezett, de fontos magánközleményeket is hozott a számára. Amikor
ráparancsoltak, hogy beszéljen, így szólt: „A szkíták közös és mindennapos
követelése az, hogy pásztoraitok ne lépjenek át a síkságunkra, hanem csak a köves
helyekig legeltessék nyájaikat. Ami viszont a rablók miatti panaszotokat illeti, akik
keresztül-kasul portyázzák országotokat, a szkíták kijelentik, hogy nem közös
határozatra, hanem ki-ki közülük a maga hasznára harácsol. Ha tehát elfognád
valamelyiket, hatalmadban áll megbüntetni. Ezzel az üzenettel küldtek a szkíták.
50. „Én pedig, Mariantész fia, közlöm veled, hogy Arszakomasz részéről súlyos
támadás fenyeget titeket, aki nemrégiben járt követségben nálad, és megneheztelt,
gondolom azért, mert lányodat megkérve, nem adtad neki a kezét. S most immár a
hetedik napja ül az ökörbőrön, és nem csekély had sereglett hozzá.” „Magam is
hallottam – szólt Leukanór –, hogy nagy sereg gyűlt az ökörbőr köré, de hogy
ellenünk verődtek össze, s hogy Arszakomasz a vezérük, azt nem tudtam.” „De
bizony ellened fegyverkezett az a had – mondta Lonkhatész. Arszakomasz pedig
ellenségem és bosszankodik rám, mivel engem többre becsülnek a vének, mint őt, és
minden egyéb tekintetben is különbnek tartanak nála. Ha tehát nekem ígéred a másik
lányodat, Barketiszt – mivel egyébként sem vagyok méltatlan hozzátok –, nemsokára
visszajövök és elhozom neked Arszakomasz fejét.” „Megígérem” – felelte a
fejedelem, szörnyen megrémülve, mivel eszébe jutott, hogy okkal haragszik rá
Arszakomasz a nász miatt, s mivel egyébként is mindig rettegett a szkítáktól.
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Lonkhatész azonban így szólt: „Tégy esküt, hogy megtartod az egyezséget és nem
tagadod le adott szavadat.” Amikor idáig jutottak, és Leukanór már-már égre emelte
kezét, hogy esküt tegyen, Lonkhatész így szólt: „Ne itt esküdj, nehogy valaki
meglásson és gyanút fogjon, mire esküszünk! Lépjünk be inkább ide, Arész
templomába; zárjuk magunkra az ajtókat, s így tegyünk esküt, hogy meg ne hallja
senki. Mert ha Arszakomasz megneszel valamit, attól tartok, megöl még. a háború
előtt, hiszen már nem csekély sereget toborzott maga köré.” „Gyerünk be hát” –
felelte a fejedelem. „Ti pedig vonuljatok vissza mentől messzebbre, és senki se tegye
be a lábát a templomba, csak az, akit majd én szólítok.” Miután ők maguk beléptek, s
a lándzsás testőrzők visszavonultak, Lonkhatész szablyát rántott, és másik kezével
betapasztva Leukanór száját, hogy ne kiáltson, átdöfte keblét, aztán fejét levágva,
mintha visszaszólna a fejedelemnek: nyomban visszajön, mondta, mintha csak az
küldte volna ki őt valamiért. Így aztán elérkezett arra a helyre, ahol kipányvázott
lovát hagyta, fenn termett a hátán, és elnyargalt Szkítiába. Senki sem eredt a
nyomába, mivel a boszporosziak jó ideig észre sem vették, mi történt, s mire észbe
kaptak, máris forrongás támadt a trónutódlás miatt.
51.
Lonkhatész ily módon teljesítve ígéretét, hogy átadja Leukanór fejét
Arszakomasznak. Makentész még az úton értesült a Boszporoszban történtekről, s
amint Makhlüébe érkezett, elsőnek vitte hírül a fejedelem meggyilkolását. „Az ország
– úgymond – téged hív uralkodónak, Adürmakhosz, mint Leukanór vejét. Kelj hát
útra, és vedd át az uralmat, ott teremve a zavargások közepette. A mátkád pedig
kövessen nyomon kocsikon; mivel könnyebben magadhoz édesgeted majd a
boszporoszi néptömegeket, ha meglátják Leukanór lányát. Én alán vagyok, s a
hajadon rokona, anyai ágon, mivel Leukanór a közülünk való Maszteriát vette
feleségül. Most egyenesen Maszteria fivéreitől jövök hozzád, az alánok országából,
akik arra intenek: mielőbb siess Boszporoszba, s ne nézd tétlenül, hogy Eubiotoszra
szálljon az uralom, aki Leukanór törvénytelen fivére s mindig a szkítákkal cimborált,
az alánokat meg gyűlölte.” Így beszélt Makentész, szakasztott akként öltözve és
olyan nyelven szólva, mint az alánok; mivel e kettő közös az alánoknál és a szkítáknál, csak az a különbség köztük, hogy az alánok üstöke nem olyan hosszú, mint a
szkítáké. De Makentész ebben is utánozta őket, lenyírva haját annyira, amennyire illő
volt, hogy egy alán rövidebb hajat viseljen, mint egy szkíta. Emiatt elhitték róla,
hogy rokona Maszteriának és Mazaiának.
52. „És most, Adürmakhosz – mondotta Makentész –, készen állok, hogy akár veled
menjek Boszporoszba, ha akarod, akár itt maradjak, ha kell, s a hajadont elkísérjem.”
„Én jobban szeretném – felelte Adürmakhosz –, ha Mazaiát elkísérnéd, mivel
vérrokona vagy. Hiszen ha velünk jössz Boszporoszba, csak egyetlen lovassal leszünk
többen; de ha mátkámat kíséred, sok lovassal fölérsz.” Így is cselekedtek.
Adürmakhosz útra kelt, Makentészre bízva a még szűz Mazaiát, hogy elkísérje.
Makentész nappal kocsin kísérte a lányt, de amint leszállt az éjszaka, maga elé ültette
lovára – gondoskodván egy másik lovasról is, hogy kövesse őket – és maga is
nyeregbe szállt; de nem a Maiótiszi mocsarak mentén nyargalt tovább, hanem az
ország belseje felé kanyarodott, jobb kéz felől hagyva a mithraioszok hegyeit. és
közben egy-egy kis pihenőt engedve a hajadonnak, harmadnapra Makhlüéből a
szkíták földjére érkezett. Lova pedig, amint véget ért a nyargalás, rövid álldogálás
után kilehelte a lelkét.
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53. Makentész amikor átadta Mazaiát Arszakomasznak, azt mondta. „Vedd át tőlem
azt, amit megígértem”. S amikor az a nem remélt látványtól megrendülten köszönetet
mondott, Makentész így felelt: „Hagyj fel azzal, hogy különválassz magadtól! Mert
ha köszönetet mondasz nekem azért, amit tettem, az olyan, mintha balkezem
megköszönné jobbomnak, amiért egyszer sebesülten gyógyítgatta és ápolgatta
bajában.”... Így felelt Makentész Arszakomasznak,. amikor az köszönetet mondott
neki.
54. Adürmakhosz pedig, amint értesült a cselszövényről, nem folytatta útját
Boszporosz felé - mivel a szarmaták már úgyis a köztük élő Eubiotoszt választották
meg uralkodójuknak -, hanem visszatért hazájába és temérdek hadat toborozva, a
hegyes vidéken át Szkítiára tört. Nem sokkal utóbb Eubiotosz is benyomult,
birodalma valamennyi görög, alán és szarmata segélycsapatát vezérelve, összesen
húszezer főnyi sereget. Eubiotosz és Adürmakhosz egyesített csapataiból pedig
kilencvenezer főnyi had gyűlt össze, egyharmaduk lovasokból, a többi íjászokból állt.
Mi viszont (én is részt vettem a hadjáratban, a maga kenyerén élő száz lovast adva át
nekik akkoriban az ökörbőr előtt) harmincezernél nem sokkal kevesebben, a
lovasokkal egyesülve, Arszakomasz vezérlete alatt kivártuk a támadást. Amikor
megláttuk, hogy közelednek, elsőnek a lovasságot küldtük ellenük. Hosszas és
makacs küzdelem után seregünk meghátrált immár, phalanxunkat áttörték, és végül
két részre szakadt a szkíta had. Egyik fele megfutamodott, de nem szenvedett nyíltan
vereséget, menekülése inkább visszavonulásnak látszott. Ezért még az alánok sem
nagyon mertek a nyomukba eredni. A másik felét, és éppen a kisebbet, bekerítették az
alánok s a Makhlüéiek, és mindenfelől sűrű nyíl- és lándzsazáport küldve rájuk,
leöldösték őket. Így aztán erősen szorongatott helyzetükben a mieink közül azok,
akiket körülkerítettek, már sokan megkezdték elhajigálni a fegyvereiket.
55. Ebben a csapatban volt Lonkhatész és Makentész is, sebesülten immár, mivel
elsőnek rontottak a veszedelembe. Lonkhatészt a tomporán érte egy lándzsaszúrás,
Makentészt pedig a fején egy szekercecsapás s a vállán egy dárdadöfés. Amint ezt
megtudta Arszakomasz, aki közöttünk volt a másik seregben, szégyennek tartotta
volna, hogy elvonuljon, cserbenhagyva barátait. Ezért sarkantyúba kapta lovát,
nagyot kiáltott, és kardot rántva áttört az ellenség sorain, úgyhogy még a makhlüéliek
sem tudták feltartóztatni dühös viharzását, hanem kétfelé válva utat nyitottak előtte.
Eljutván a barátaihoz és a többieket is magával ragadva Adürmakhoszra rontott,
nyakszirten sújtotta harci bárdjával, és kettéhasította derékig. Amikor elesett,
megfutamodott a makhlüéiek hada, nem sokkal későbben az alánoké, s utánuk a
görögöké is. Így újból mi kerekedtünk fölül, és még sokáig üldöztük volna őket, ha az
éjszaka félbe nem szakítja munkánk. Másnap aztán követségek jöttek az ellenséges
táborból, könyörögve, hogy kössünk velük barátságot. A boszporosziak megígérték,
hogy kétszeres adót fizetnek, a makhlüéiek kijelentették, hogy kezeseket adnak, s az
alánok kárpótlásul e betörésért, vállalták, hogy hatalmunk alá hajtják a szindianoszokat, akik már régen elpártoltak tőlünk. Elfogadtuk a feltételeket, elsősorban
Arszakomasz és Lonkhatész véleménye alapján. És miután ők ketten mindent
megtárgyaltak velük, békét kötöttünk.
Íme, Mnészipposzom, ilyen hőstettekre képesek a szkíták a barátaikért!
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• Ptolemaiosz Klaudiosz (1. sz vége – 161–180 k.)
Görög csillagász, matematikus, földrajztudós. Fennmaradt könyvei révén nagy hatást gyakorolt a
középkori európai tudományra a hellenizmus ismeretanyagának közvetítésével. Alexandriában végzett
csillagászati megfigyeléseket, s a híres könyvtárban tanulmányozhatta a korábbi évszázadok
mezopotámiai, görög és egyiptomi csillagászainak munkáit is. Fő műve, a 'Megalé Szüntaxisz' arab
közvetítéssel maradt ránk. Geosztatikus világképe szerint a világmindenség középpontjában a föld áll,
a Nap, a Hold, a bolygók és a csillagok mind körülötte keringenek. Geográfiai alapművében a
'Geographiké hüphégészisz'-ben bevezette a földrajzi szélesség és hosszúság fogalmát.

Bevezetés a földrajztudományba
III. könyv, 5. fejezet. Az európai Szarmatia fekvése
1. Az európai Szarmatiát északról a Vened-öböl mentén a Szarmata-óceán, részint
ismeretlen föld határolja.... Nyugatról részint a Visztula folyó, részint Germánia a
határai, amely annak forrásai és a Szarmata hegyek között fekszik, hegyes terület....
Déli határait a jazigok-metanasztok képezik a Szarmata-hegyek déli végétől a
Kárpátok kezdetéig, amely a 46–48° 30´ között fekszik; a szomszédos Dácia azonos
szélességen található, a Borysthenes, továbbá a Pontus partvonala a Karkinités
folyóig...
3. Szarmatia keleti határát a Meótisz-tó partvonala a Tanais folyóig, maga a Tanais,
végül a Tanais forrásától az ismeretlen földig húzódó meridián képezi...
5. Szarmatiát más hegységek is átszelik (a Szarmata hegyeken kívül), amelyek
között az Alán-hegyek említendők 62° 30´–55´.
7. Szarmatiát nagyon sok nemzetség népesíti be: venedek – az egész Vened-öböl
mentén; a fenti dákok – pekvinek és baszternek; a Meótisz partja mentén – jazigok és
roxolánok; továbbá az ország belsejében – hamaxobok és szkíták–alánok.
11. A Biki tó mellett élnek a torekkádok11, az Achilleos mentén a tabroskyták; a
baszterneknél lejjebb Dácia táján – a tagrok...12
V. könyv, 8. fejezet. Az ázsiai Szarmatia fekvése
1. Az ázsiai Szarmatiát északról ismeretlen föld határolja, nyugatról – az európai
Szarmatia a Tanais folyó forrásáig és maga a Tanais folyó a Meótiszi-tóba való
torkolatáig, a keleti oldalról maga a Meótisz-tó, a Tanaistól a Kimmer Boszporosig...
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7. Délről az ázsiai Szarmatia részben a Pontus Euxinusszal, amely innen a Korak
folyóig terjed, részben a Kolhidák határvonaláig, Ibériáig és Albániáig, innen a
Girkán, vagy a Kaszpi-tengerig halad...
12. Az ázsiai Szarmatia keletről a Hyrcanus-tenger innen kezdődő részével határos,
amelybe a Soan, az Alont, az Udon, és a Ra folyó torkollik. Szkítiával is határos,
amely a Ra folyó mentén terül el.
14. Szarmatiát még más hegységek is átszelik, nevezetesen a Gippij és a Keravn és a
Korak hegy, amely hegyekkel határos, amelyek a Kolkhida és Ibéria területén
találhatók, amelyet Kaukázusnak is neveznek, és az elágazásuk úgyszintén, amely a
Girkán-tengerig húzódik, és szintén Kaukázusnak nevezik.
16. Szarmatia az ismeretlen földig, a szarmata-hiperboreusig, lejjebb – a királyi
szarmatákig, a modokok népéig és a szaramata-lóevőkig, és még náluk is lejjebb – a
zakatokig, szvardenekig és az ászokig; azután a Tanais folyó fordulatáig – a
perierbidek nagyszámú népéig, és a délebbre – a jakszamaták népéig terjedő területet
foglalja el.
17–25. ...Jakszamaták – szirakenek alatt. ás a mögöttük a Meótisz-tó és a Gippi
hegyek között – pszesszik, azután – temeotok ... A Gippi és a Keraun hegyek között –
szuránok és szakák; a Keraun-hegyek és a Ra folyó között – orinek, valok és szerbek,
a Kaukázus hegyei és a Keraun hegyek között – tuszkok és didurok, a Kaszpi-tenger
mentén – udok, olondok, iszondok és gerrek...

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Dio Cassius Cocceianus (163 vagy 164–235)
(Kassziosz Dión Kokkeianosz) görög történetíró. Vagyonos vidéki családban született, Rómában a
szenátus tagja lett. Magas méltóságokat töltött be, kétszer consul volt. Később szülőföldjére vonult
vissza. Fő műve a 'Római történelem' a város alapításától a saját második consulátusáig tárgyalja a
birodalom történetét. Tíz évig gyűjtötte hozzá az anyagot, tizenkét évig pedig írta a művet. A bizánciak
számára a római történelem reprezentáns megörökítője.

Római történelem
58, 4. Kr. u. a 104. évben Tekintettel arra – amiről értesítették (a császárt) –, hogy
Decebal, a megkötött egyezmény ellenére a legkülönfélébb módon próbálkozott –
összegyűjtötte a csapatait, fogadta a római szökevényeket, helyreállította az erődöket,
követeket küldött a szomszédaihoz, fenyegetve őket, – sőt olyan messzire
merészkedett, hogy annektálta a jazigok területének egy részét (amelyet Traianus
később sem adott vissza nekik, amikor megkérték erre), – akkor a szenátus újra
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(Róma) ellenségének nyilvánította, és Traianus újból személyesen vezetett ellene
hadjáratot, ahelyett hogy másra bízta volna.
59,5. Kr. u. a 134–135. évben. A zsidókkal való háború befejezése után, a második
háború az alánokkal kezdődött (masszagetáknak is nevezik őket) Faraszman
felbujtására. Szörnyű kárt okozott Albánia és Média területén, azután pedig
Armeniában és Kappadókiában terjeszkedett. Miután ezek megszűntek, az egyik
oldalról az alánok elégedettek voltak Vologez ajándékaival, a másik oldalról pedig
tartottak Flavius Hadrianustól, Kappadókia kormányzójától.
Vologez és a jazigok követeket küldtek; az első felvetette a Faraszman elleni
vádakat, mások a békét kívánták hangoztatni. Hadrianus a szenátusba vezette őket, fel
volt hatalmazva a megfelelő válaszra, előkészítette a válaszokat és felolvasta a
követeknek.
69, 22. Hadrianus császár, aki súlyos vízibetegségben szenvedett, gyakran kérte,
hogy vagy öljék meg karddal, vagy adjanak be neki mérget, de senki sem értett vele
egyet. Mert senki sem akart engedelmeskedni neki, még ha pénzt és sérthetetlenséget
ígért is érte, akkor Mastorért küldött, a fogságban tartott jazigok egyikéért, akit ereje
és rettenthetetlensége miatt gyakran foglalkoztatott a vadászatok alkalmával. És íme,
részben fenyegetéssel, részben ígéretekkel, rávette Mastort, ígérje meg, hogy megöli
őt... Azonban ez a terv is meghiúsult, mert Mastor megrémült ennek a vállalásától, és
félelmében eldobta a kardot...
72, 7. Kr. u. 172–173. esztendő. Ebben az időben a rómaiak legyőzték a jazigokat a
szárazföldön, majd a tengeren is. Magáról a tényről nem akarok beszélni, hogy zajlott
le valamilyen tengeri ütközet, csak arról, hogy a rómaiak üldözték őket, amikor azok
a megfagyott Isteren menekültek üldözőik elől, úgy harcoltak ott, mint a
szárazföldön. A jazigok észre véve maguk mögött az üldözőiket, várták az
ellenségeik rohamát, reménykedve, hogy könnyű lesz legyőzni őket, mert nem voltak
a jéghez hozzászokva. Ennek megfelelően néhányan a barbárok közül hevesen
rohamozták őket, mialatt a többiek a megfordultak, hogy oldalba támadják azokat,
mert a lovaik be voltak idomítva a szabad mozgáshoz, sőt az ilyen felszínhez is. A
rómaiak számolva ezzel, nem rémültek meg, hanem kompakt tömeget képezve, hogy
rögtön láthassák minden ellenségüket, a többségük (a rómaiaknak) lerakta a pajzsát a
jégre, egyik lábukkal rálépve, hogy ne csússzanak olyan nagyon, ily módon várták az
ellenség rohamát. Néhány római megragadta a lovak kötőfékét, mások a támadók
pajzsait és lándzsanyeleit, és magukhoz húzták őket. Ily módon közeli érintkezésbe
kerülve, az embert állatot egyformán ledöntötték a lábáról, úgyhogy a jazigok a
tehetetlenség következtében nem tudták elkerülni az elcsúszást. Természetesen, a
rómaiak is csúsztak; de akkor, amikor valaki közülük a hátára esett, az ellenségét is
magával húzta, azután pedig a lába segítségével a hátára fordította, mint a
birkózásban, és ily módon fölébe került; amikor pedig valaki arcra esett, az rögtön
megragadta a fogaival az elsőnek ráeső ellenséget. Ilyen módon a barbárok, nem
szokva az efféle küzdelemhez, jóval könnyebb fegyverzettel is rendelkeztek, nem
voltak képesek ellenállni, s csak néhányan tudtak közülük elmenekülni.
A jazigok követeket küldtek Marcushoz (Antoniushoz) békét kérni, de semmit sem
tudtak elérni. Ennek oka az volt, hogy Marcus egyrészt nem bízott a jazigokban,
másrészt meg nem egyszer csalódott a kvádokban, teljesen meg akarta őket
semmisíteni. Mivel ebben az időben a kvádok nemcsak harcoltak a jazigok oldalán...
Azonkívül elűzték a saját királyukat Furtijt és saját felelősségükre Ariogezt állították
a helyére... Sok súlyos ütközet és veszély után Marcus leigázta a markomannokat és a

53

jazigokat... A jazigok mint legyőzöttek megegyeztek az egyezmény feltételeiben.
Zantik (a jazigok királya) kérőként maga állt Antonius elé. Korábban börtönbe zárták
a második királyukat, Banadaszpát a tárgyalások kezdeményezése miatt; most a
jazigok minden vezére Zantikkal együtt megjelent, és aláírta ugyanazt az egyezményt,
amellyel egyetértettek a kvádok és a markomannok is, annak kizárásával, hogy az
Istertől kétszer távolabb kötelesek tartózkodni, mint a kvádok és a markomannok. Az
igazság az, hogy a császár teljesen meg akarta őket semmisíteni, mert ebben az
időben még mindig elég erősek voltak, és nagy bajt okozhattak volna a rómaiaknak,
ami abból a tényből is látható volt, hogy százezer foglyot adtak vissza, sőt ezután is
maradtak a kezük között, akiket eladtak, elhaláloztak vagy megszöktek, és hogy
gyorsan a szövetség biztosítékaként rendelkezésükre bocsátottak kilencezer lovast,
akik közül ötezer-ötszázat a császár Britanniába irányított.
72, 18. A jazigok követséget küldtek és kérték, hogy szabadítsa fel őket néhány
megegyezés alól, amelyet aláírtak. Néhány engedményt kaptak, hogy elkerüljék a
végleges ellenséggé válásukat. Mindazonáltal sem ők, sem a burik nem kívántak a
rómaiakkal szövetségre lépni addig az ideig, amíg nem kapnak Marcustól
megerősítést abban, hogy haladéktalanul teljesen megszünteti a háborút. A jazigok
mégis féltek, hogy ő (a császár) egyezséget köthet a kvádokkal, amint ez korábban is
előfordult, és ellenségeit megtűri a saját ajtaja előtt.
72, 19. Marcus audenciát adott azoknak, akik a külföldi népek követeiként voltak
nála, de nem mindegyiküket fogadta egyforma feltétellel... Amikor a jazigok
egyezséget kötöttek, hogy ők sokban hasznosak neki, sok kötöttség alól
felszabadította őket, amely rájuk nehezedett, valójában, mindentől, kivéve azokat,
amelyek a közös gyülekezést és a kereskedelmet illették, nem használhatták saját
hajóikat, és távol kellett maradniuk az Ister szigeteitől. Megengedte nekik a Dácián
való áthaladást, hogy kapcsolatokat tartsanak fenn a roxolánokkal, amilyen sűrűn
csak Dácia kormányzója megengedi nekik.

Y U ZU Y U ZUY U Z

Jegyzetek
1. Az eredetiben a szokásos latin szó, a porta ('kapu') helyett szerepel. Tacitus a
claustra terminust használja. K. V. Trever feltételezése szerint ez azon a tényen
alapul, hogy az elnevezés a mindennapos 'zár', 'retesz' jelentésén kívül, katonai
használatban 'határerődítmény'-t, 'sánc'-ot, 'fal'-at stb. is jelöl. Amiket állítólag 'a
Darjál-szorosra aligha használtak, a Darjál-átjáróra a claustra terminus minden
jelentése alkalmazható' (Очерки по истории и культуре Кавказкой Албании. М.Л., 1950, сс.122-123). Ezt az érvet rendszerint Tacitusnak a Derbenti-átjáróról szóló
közleménye felhasználói hangoztatják.
Ezek közül a szónak K. V. Trever által idézett 'claustra' jelentése egyebek között
éppen a Darjal-szorosra és a Kereszt-hágóra használatos. Arról van szó, hogy már a
Kr. u. 1. évszázadban, Plinius közlése szerint, a Kaukázusi-kapun (Darjál-szoros)
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keresztül vezető átjárás 'vaslemezzel borított gerendákkal volt elreteszelve' (VI, 30),
de a kapu déli oldalán a sziklán 'Kupanija (grúzul 'Kumliszcihe' nevű erődítmény'
helyezkedett el, amelyet a nagyszámú törzs átjárása megakadályozása céljából
építettek. Más szóval, a Darjál-szoroson való átjárást az itt lévő erődítmény
ellenőrizte, maga az átjáró pedig gerendákkal volt elrekesztve.
Az 1. évszázadban a Derbenti-átjárónál semmi hasonló nem volt, nem szólva arról,
hogy maga az átjárás a Kaszpi-tenger nyugati partja és a Kaukázus gerincének keleti
nyúlványa között haladt, amelyre világos, hogy a kapu fogalom alkalmazhatatlan.
Nem voltak még meg a Derbenti védőfalak, amelyek jóval későbben épültek,
úgyhogy sem a 'határvédő erőd', sem a 'sánc', sem a 'fal', stb. nem volt jellemző erre
az átjáróra. Ezt ki kell egészíteni azzal, hogy a latin claustra, a 'zár', 'retesz', jelent
még 'kapu'-t is, 'gát'-at, 'akadály'-t, sőt még 'hegyek koszorúját' is és 'hegyi technikát'
is (L.: И. Х. Дворецкий. Латинско-русский словарь. М., 1976, с.193). Ezek a
jelentések nem használhatók a Derbenti-átjáróra, K. V. Trever valami okból nem
idézte.
Ily módon a latin claustra összes jelentése – kapu, hasadék, hegyszoros, határerőd,
fal, stb., egészében nyilván a Kereszt-hágóra és a Darjál-szorosra vonatkoznak, és
nem a Derbenti-átjáróra. Ezt az ókorban még így emlegették: 'a Kaszpi-kapu – két
kapuhoz hasonló szikla vagy két hegy' (Схолии к Землеопицанию Дионисия
Периэгета. ВДИ, 1952, Nо2, с.292). Mellesleg megjegyezzük, hogy a Kaszpi útról
vagy más megnevezésről egyetlen említés sincs az első évszázadban az antik szerzők
'Kaszpi-átjárókról' szóló munkáiban, amely egyértelműen ne a Derbenti-átjáróhoz
fűződne. Sőt azokban az esetekben, amikor a Kaszpi-kaput pontosan lehetne
lokalizálni, mindenütt a Kaukázusi- (Kaszpi-) – később Szarmata- és Alán-kapu, azaz
Darjál-szoros alak szerepel.
Tacitus 'claustra Kaszpiarum'-ával párhuzamosan jó illusztrációjául szolgálhat
ennek a helyzetnek a Seneca munkájából kiragadott idézet: „... aki a Kaszpi hegyi utat
lezárja a bátor szarmaták számára” (Tiest, 374–5); „...hadd marcangolják megláncolt
testét a kaszpi sziklák és a mohó madár – miért kopárak a prométheuszi sziklák?”
(Héraklész, 1206–12). Ezek a példák, gyakorlatilag nem vonatkoztathatók a
tisztázandó kérdésre, ellenben megerősítik azt a véleményünket, hogy Tacitus Kaszpi
claustrája a Darjallal azonos. Ez még egyszer igazolódik, amikor Néró tervezett
hadjárata célja a Darjál-szoros volt, és következésképpen az alánok, és nem az
albánok, akiket, amint Vonon királyfi esetében is, Tacitus nyilvánvalóan az
alánokkal kever.
Ezeket a tényeket nyilván nem vette figyelembe F. H. Gutnov, amikor hibásan
vélekedett, hogy Néró az albánok ellen tervezte a hadjáratot (L.: Ф. Х. Гутнов.
Поход алан в Закавказье в 72 г.: кто были его участники? ИВУЗСКР, 1997, Nо2,
сс.3-4).
2. A roxolánok Moesiába történt behatolása Oton császár uralkodása alatt, 69.
tavaszán történt. Az egy évvel korábbi Moesiába való roxolán betörésről és a
harcokban két római cohors megsemmisítéséről, amelyet Tacitus említ, részletesebb
adatai nincsenek, sőt az 1. évszázad más antik szerzőinél sem találkozunk ilyenekkel.
Amint a roxolánok fegyverzetének bemutatásából kitűnik, azok már rendelkeztek
nehéz fegyverzetű lovassággal, úgynevezett 'katafraktariákkal', név szerint pikkelyes
páncéllal. Tacitus hivatkozásában, hogy a szarmatáknál nem volt elfogadott a pajzs
használata, arra figyelmeztet, hogy a szarmaták fegyverzete első sorban a harci
taktikájukat is meghatározta, amely mindenekelőtt a támadáson alapult. Hogy milyen

55

jelentőséget tulajdonított Róma ennek a roxolánok feletti győzelemnek, abból is
látható, hogy Moesia proconsulát (helytartó) győzelmi szoborral jutalmazták, amely
jelentősége szerint a második helyen állt a győzelmi érdemjelek között (maga a
győzelmi menet csak a császárok számára volt megítélhető), ellentétben a légiók
parancsnokaival (legati) – konzuli jelvényekkel megkülönböztetve, Oton ennek a
győzelemnek a dicsőségét magának tulajdonította.
Josephus Flavius a roxolánokat úgy említi, hogy 'azokkal a szkíták közül,
akiket szarmatáknak hívnak', elbeszéli a roxolánok Moesiába való sikeres
behatolását, amely egy esztendeig tartott Vespasianus uralkodásának a kezdetén.
3. Tacitus utalása arra, hogy éppen a jazigok vezették a helyi (itteni) törzseket
Moesiába, nyugtázza, nyilvánvalóan, a már említett véleményt avval, hogy a 'királyi'
terminus a szarmata törzsszövetségben a jazigokhoz tartozott.
4. Itt, mint más esetekben, a Kaszpi-kapu Darjal-átjáróként szerepel, mert Néró,
amint az erre vonatkozó adatok összeségéből kitetszik, az alánok, és nem az albánok
ellen készített elő hadjáratot, akiknek a nevét nem ritkán keverik.
5. A görög 'melanhlenoi' (feketeruhások) a 'szaudarata' (oszét szaudar – 'feketébe
öltözött' helyi szkíta-szarmata törzsi elnevezés tükörszava.
6. A Duna egyik torkolatára vonatkozó 'Narak' elnevezéssel már Apolloniosz
Rhodiosznál (Kr. e. III. sz.) találkozunk, az 'Argonauták' c. művében (IV, 303–328;
ВДИ, 1947, No3, c. 289) a 'Narek' alakban fordul elő. Pliniusnál ez az elnevezés a
Narakusztoma formában olvasható (sztoma görögül – torkolat), az Ister második
torkolata jelentésében (IV, 79). Ugyanakkor Arianus 'A fekete-tengeri körutazásban' a
Narakkal együtt kétszer is megemlíti 'mint az Ister szűk torkolatának a nevét'.
Ammianus Marcellinus szintén pontosan egy időben Narakszinak nevezi, mint az
Ister szűk torkolatát (XXII, 8, 43). Ezeket az adatokat összehasonlítva, nem nehéz
kitalálni, hogy a 'szűk' terminus az időszámításunk utáni első évszázad antik szerzői
esetében – a Duna egyik torkolatára alkalmazva – a görög-latin tükörszava a szoros
helyi szkíta–szarmata elnevezésének – a 'Narag'-nak. Ugyanakkor ennek a névnek a
fixációja már K. e. a III. században Apolloniosz Rhodiosznál rámutat ennek a
régiségére, amely, lehetséges, hogy a fekete-tengeri szkítákig nyúlik vissza.
Apolloniosz Rhodiosz Narek formáját és a későbbi szerzők Narak formáját,
nyilvánvalóan a narag szóban megtalálható oszét a fordítása okozhatta, amelyből
mindkét alak származik. Ha ez így van, egyet kell értenünk, hogy az a magánhangzó
a szkíta-szarmata nyelvben sokkal régebbi, mint ezt feltételezték (L.: В. И. Абаев,
ОЯФ, 1, c. 474). Minden esetben, ez a példa, mint az analóg tények sora, nem teszi
lehetővé annak a nemrég megfogalmazódott kategorikus véleménynek az elfogadását,
hogy a szkíta és a szarmata nem csupán egymás közeli dialektusai, hanem 'két
különböző iráni nyelv' (К. Т. Витчак. Скифский язык: опыт описания. BЯ, 1992,
35, с.58).
7. Egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka a Darjal-szoroson és a Kereszt-hágón
keresztül vivő ismert átjárás Kaszpi-kapuként való megnevezésének. Mindenekelőtt
erről tanúskodik Lukianosznál az 'szorosok' említése, amelyeket nem lehet felcserélni
a Kaszpi-tenger nyugati partvidékével, ahol az Észak-Kaukázustól délre vezető másik
híres út található, és ennek a szorosnak a lokalizációja „ezeknek a Kaszpi-kapuknak a
közelében a Kaukázusban, minden szkíta számára szomorú látványként”.
8. A 'nyolclábúak' (görög 'oktapodesz') az antik historiográfiában csak Szamoszatai
Lukianosznál vannak megemlítve. Említésük nagyon fontos az északi Fekete-tenger
vidék és a Kaukázus szkíta-szarmata törzseinek szociális struktúrája
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tanulmányozásához. Amint műve szövegéből kitűnik Lukiánosz jól volt tájékozódva
a szkíták három szociális csoportra oszlásáról – királyi nemzetség (katonai
arisztokrácia); papság (Lukianosznál 'süvegesek') (görög 'piloforesz') és a közszkíták,
az állattenyésztők és a földművelők, azaz az egy pár ökörrel és szekérrel rendelkezők.
Ez a felosztás – Hérodotoszig nyúlik vissza és az őt követő szerzők soránál is szerepel
– pontosan tudatosult magukban a szkítákban is, és széles visszatükröződésre talált a
vallási és hitfogalmak körében, pontosan formálódott meg a szkíta eposzban (L.: Ж.
Дюмезиль. Скифи и нарты. М., 1990, сс. 132-167; Э. А. Грантовский. Индоиранские касты у скифов. М., 1960, сс. 11-15).
A szkíta társadalomnak háromfunkciós felosztása az oszétek etnikai kultúrájában is
széles visszatükröződésre talált – a nart eposz legendáiban és mondáiban, az asztal
melletti szokásokban, a bírósági eljárásokban, a nyelvben, stb. – és az egyik
meggyőző bizonyítéka az oszétek és a szkíták közötti genetikai kapcsolatnak (L.: Ю.
С. Гаглойти. Трехфункциональное деление в этнической культуре осетин.
Проблемы этнографии осетин. Ордж. 1989, сс.11–35). Az oszét nyelvben a
szkítákig visszanyúló bizonyos frazeologizmusokban és részben a szkíta
társadalomhoz kapcsolódó szociális struktúrákban őrződött meg. Az egyik
legvilágosabbnak ebben a vonatkozásban, talán a naguir lag – uardndzsin ('szegény –
talyigás gazda') kifejezés látszik. Ennek a frazeologizmusnak a származását
értelmezve, tudnunk kell, hogy Timur hordájának betörése után az oszétek
kénytelenek voltak a Közép-Kaukázus hegyszorosaiban elrejtőzni, ahol a közlekedés
eszközei a málhás szállítás és a szánkó voltak. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a
feltételeknek a számbavételekor a vizsgált kifejezés a késő középkor oszétjeinek
ajkán kevésbé furcsán kellett hangozzon, mivel a szekérrel rendelkezés a szekeres
szállítás széleskörű elterjedésének körülményei között, a hegylakóknak a síkságra
való áttelepülése és a hegyekben való szekérutak építése után, semmiképpen sem
szolgálhatott a szegénység fokmérőjéül. Ennél okvetlenül figyelembe kell vennünk,
hogy a szekér oszétül 'uardon' igen régi származású, amit az is bizonyít, hogy a nyelv
alapszókincsébe tartozik, így ennek a névnek az abházba és az ingus nyelvbe való
kölcsönvétele is (Ю. С. Гаглойти. Трехфункциональное деление... cc. 28–29).
Világos, hogy ennek a frazeologizmusnak a származása és a jelentése más korszakhoz
és más társadalmi körülményhez kapcsolódik. Ezt a feladatot Lukianosz adatai és
más antik szerzők segítenek megoldani.
Amint Lukianosz fentebb idézett adataiból is kitűnik, a közszkítákat, azaz a
katonai araisztokráciához (a királyi szkítákhoz) és a papi rendhez nem tartozókat,
nevezték 'nyolclábúaknak', akik egy pár ökröt és egy szekeret birtokoltak. Mégpedig a
szekér a két ökörrel lakóhelyül szolgált a szkítáknak és közlekedési eszközül a
vándorlás során, amely a maga nemében fokmérőként és az állattenyésztőkből és
földművesekből álló harmadik rétegéhez való tartozás szimbólumaként jelent meg.
A szkíta családoknál a szekér és az ökrök hiánya mintegy kitörölte őket a szabad
emberek közül, sőt még a szkíta közösség alacsonyabb rétegeihez tartozók közül is.
Ezt a helyzetet jól illusztrálja Arisztophanesz (450–385) ókori komédiája is, a
'Madarak', ahol szó esik arról, hogy 'akinek a szkíták közül nincs szekere, becstelen
embernek számít' (ВДИ, 1947, No2, c.300).
Tudniilik a valós szkíta életformán és a szkíta meggyőződésen alapuló 'szegény –
talyigabirtokos' oszét kifejezés, az oszétek és a szkíták genetikai rokonságát tanúsító
egyik legismertebb szkíta–oszét frazeologizmusként, még az ezerkilencszázhatvanas
években is élt L.: Ю. С. Гаглойти. Этногенез осетин по данным пиcьменных

57

источников. Проичождение осетинского народа. Ордж., 1967, с. 93) ez a
parallelizmus. A következő munkákban még részletesebben is bizonyítva volt:
(Скифо-осетинские этнографические параллели (oszét nyelven). ('Фидиуаг'.
1973, Nо8, сс. 70–74; Трехфункциональное деление этнической культуре осетин,
сс.28–30).
Ezt a parallelizmust alkalmazta N. G. Dzsuszojti a nemrég publikált dolgozatában
(Фразеология языка как источник социально-исторической информации.
ИЮОНИИ, вып. ХХХВ, 1998, сс.98-99) az adott kérdésre vonatkozó, már létező
irodalom idézése nélkül. Emellett a hivatkozott frazeológizmus interpretációja
történik abban a fejezetben, amelynek a címe így hangzik – 'Élő idióma és feledésbe
merült tartalom', bár, amint a fent idézett adatokból látható, ahogy a 'maguir lag –
uardondzsin' kifejezés interpretációja, úgy annak a szkíta életmóddal való
kapcsolatáról történő következtetés is több, mint harminc éves.
Amennyire meg lehet ítélni, az első publikált szkíta-oszét frazeológiai párhuzam a
következő idiomatikai kifejezés – 'kauinag fauad da szar'. Ez a frazeologizmus, amely
egy rituális siratás részeként ismeretes, a Dáriusz perzsa királynak adott ismert szkíta
válasz egyik variánsa, amikor megadást ajánlott a szkítáknak. Plutarkhosz szerint a
szkíták azt felelték Dáriusz királynak, 'kívánjuk, hogy sírjon'. Ezt a közmondást akkor
használják, amikor valakinek rosszat kívánnak (L.: Ю. С. Гаглойти. Скифоосетинские этнографические параллели (oszét nyelven). 'Фидиуаг', 1961, No8, c.
85). Ezzel a párhuzammal több ízben foglalkozott a későbbi munkákban (L. pl.:
Этногенез осетин по данным письменных источников. с. 93;
Трехфункциональное деление в этнической культуре осетин, с. 30. stb.).
A következő párhuzam – csak az oszét nart eposzokban előforduló kifejezés – az
'Afadzi ambirdi citi kuivd' – 'évi gyűlés, dicsőséglakoma'. Az oszét eposz nem
tartalmaz semmilyen kézzelfoghatót, amely ennek a frazeologizmusnak a tartalmára
és keletkezésére utalna, kivéve az 'évi gyűlés'-nek az Alagat nemzetség 'eskü'
(ardamonga) házában való megtartásáról szóló többszöri említést. Ellenben ha a
szkíták éves gyűléseire gondolunk, amelyeken az év katonai tevékenységét értékelték,
s amelyek ünnepi lakomával zárultak, s amelyek vezérmotívuma a kör alakú hősök
kelyhe (oszét Nuazjon, nart Uacamonga (Nartamonga) volt, meglelhetjük a
magyarázatot az említett frazeologizmus jelentésére és genezisére. (L.: Ю. С.
Гаглойти. Абхазо-осетинские нартские параллели. ИЮОНИИ, 1969, в. ХVI, с.
67).
Ugyanúgy a N. G. Dzsuszojti által szkíta–oszét párhuzamokként idézett
kifejezések, mint 'Szindzdzsin arti faszuarz – 'égnél el a tövis tüzében' (tüskéből
rakott tűz lángján'; 'findzaftid fau' – 'maradnál orr nélkül'; 'Avarccag fau' – 'hogy
neked osztozni való kedved támadt', 'Gal jahi fihta' – 'az ökör magát főzte', a szkíta
háromfunkciós ideológiának a visszatükrözései az oszét hagyományokban, amelyről
bőven olvashatunk az oszét etnográfiai irodalomban (Ю. С. Гаглойти.
Трехфункциональное деление... сс. 30–31; А.Х.Магометов. Культура и быт
осетинского народа. Ордж., 1968, с. 118; Цгъойты Хазбы. Ирон ьмбисонды
хаб.ртт. Дэ. 1997, сс. 20–24).
9. Mindezek alapján ítélve, a 'zirin' szó Lukianosznak megfelelően a szarmata
nyelven 'válságdíj', a szkíta–szarmata 'arany' (oszét 'zarin') eltorzulása, és az 'aranyat'
mint válságdíjat jelölte В. И. Абаев. ОЯФ, с.190; uő.: ИЭСОЯ, 1, с. 303).
10. Az ismert szatíraíró Szamoszatai Lukianosz művészetének egyik jellemző
sajátossága, ami különösen a szkíta témákat érinti, a novelláinak moralizáló jellege.
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Ez a sajátosság valamilyen mértékben mérsékelte a kutatók bizalmát az általa közölt
tények etnikai és szociális jellege iránt. Azonban, amint az Lukianosz
novellagyűjteménye lett kiadásának előszavában elfogulatlanul megfogalmazódik,
hogy az ő 'Tokszarisza' tele van nevekkel és az életből vett részletekkel, olyan
sajátosságokkal, hogy azok, az egyéb hagyományoktól, részben Hérodotosztól való
izolációjuk ellenére, sem tulajdoníthatók csak Lukianosz ötleteinek, hanem mint a
szkíta és trák hagyományok irodalmi feldolgozását kell szemlélnünk azokat.
A Lukianosz által közölt tények realitását részben meg lehet erősíteni az olyan
szkíta szociális terminusok megőrzésével, mint 'nyolclábúak', amelyekkel a
közszkítákat illették, amelyről fentebb már szóltunk. Ez a terminus az oszét
frazeológiában, mint 'szegény' – talyigatulajdonos' őrződött meg, azaz csak egy pár
ökör (nyolclábú' és egy szekér tulajdonosa. Ez szintén hozzátartozik a Lukianosz által
felhozott farkasbőrös történethez.
Azonban a Lukianosz által leírt szokások néprajzi jellege ellenére, gyakorlatilag
hosszú ideig nem vállalkoztak, sőt kísérletet sem tettek ezeknek a történeteknek az
interpretációjára. Azokban a kisszámú esetekben, amikor helyet kaptak (L. pl.: Ж.
Дюмезиль. Скифы и нарты, сс.205-12: 'Бычья шкура'), a végkövetkeztetések nem
voltak kielégítőek.
Véleményünk szerint meggyőző volt az ismert oszét zeneszerző és etnográfus, F.
S. Alborov javaslata az ökör (bika) -bőr történetének a megfejtésére. Ennek a
szüzsének a sikeres interpretációja elsősorban abban rejlett, hogy mint a hasonló
esetek többségében, éppen az oszét anyaghoz fordult. F. S. Alborovnak sikerült az
oszét nyelvben öt értelem szerint különböző frazeologizmust rögzíteni, amelyekben
ugyanabban vagy egyéb szituációkban közös a bika- vagy az ökörbőrrel kapcsolatos
jelentés (oszétul a 'bika' és az 'ökör' neve egyformán 'gal'). Némelyik közülük
közvetlenül érinti az ökörbőrre tett esküt, mint például – '... az ökörbőrre tett eskün
kívül láthatóan nincs más, amivel meg tudnálak győzni...'
Az egyik informátor szavaival, amikor valamilyen ügy „különös esküt követelt, a
mi elődeink szokásai szerint, azt, akinek ezt le kellett tennie, egy áldozatul hozott
állat bőrén mondta ki azt. Azokban a régi időkben nálunk a bika áldozati állat volt, és
a bőrén adott szó vagy kimondott esküt tilos volt megszegni.” A mindennapi
beszédben is ilyen kifejezésekkel találkozhatunk, mint „a mi barátságunk nem
mérhető ökörbőrrel” és „a te ökörbőrödre lépett, nemde?” stb. (L.: Ф. Ш. Алборов.
Об одном фразеологизме в осетинском. Журнал 'Кавказь'. Владикавказ, 1992,
сс.24-25). A szerző végkövetkeztetése, hogy a bemutatott szkíta szokások
hagyománya „több mit kétezer éven keresztül máig megőrződött az oszét
nyelvben”(c.25) teljesen törvényszerű.
11. A torrekádok elnevezést Plinius enekadokjával összehasonlítva (ВДИ, 1948,
No2, cc. 238, пр.8), amelyről fentebb már szó esett. Ha ez a párhuzam helyes, akkor
az adott elnevezés a 'sűrű erdők' (oszét. tar had – 'sűrű erdő') ellentétben az erdő
nélküli 'enekadok'-kal.
12.
A basztarnok (baszternok) szomszédságában említett tagrokat érdekes
egybevetni Pompeius Trogus tohárjaival, akik királyai az ászok (asziánok) voltak.
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A 'Historiae Augustae' c. gyűjtemény írói
1. AZ AUGUSTUSOK TÖRTÉNETEINEK ÍRÓI
Az Augustusok történeteinek írói név alatt kis megszakítással a második
évszázadtól a harmadik évszázad végéig (117-284.ig) élő római császárok
életrajzainak gyűjteménye ismeretes. Feltételezhetően a IV.század vége, az V. század
kezdete körül keletkezett.

• Aelius Spartianus (? – ?):
Neve a 'Historia Augusta' c. gyűjtemény egyik szerzőjeként vált ismertté. Létezéséről nem maradt fenn
bizonyíték, álnévként valószínűsítik.

Hadrianus
3.
... Amikor a császár Alsó-Pannóniába küldte pretori legátusként, Hadrianus
leverte a szarmatákat...
5. Megkapván a legfőbb hatalmat, rögtön visszatért a régi római politikához és
minden erőfeszítését a földkerekség békéjének megőrzésére fordította. Ugyanis, azon
népek elpártolásán kívül, amelyeket Trajánus meghódított, nyugtalankodtak a mórok,
a szarmaták hadba léptek...
6. ... Értesülvén a szarmaták és a roxolánok felkeléséről, csapatokat küldve előre,
Moesiába indult... A roxolánok királyával, aki az adó csökkenése miatt panaszkodott,
az ügy megvizsgálása után békét kötött1.

YUZ
• Iulius Kapitolinus (? – ?):
A Historia Augusta egyik állítólagos szerzője, valószínűleg az igazi szerző vagy szerkesztő egyik
fedőneve.

Antoninus Pius
5. ...Antonius sok háborút vezetett; ... gyakran fékezte meg az alánok háborúvá vált
lázadásait.

Markus Antoninus Filozófus
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17. ... megsemmisítvén a markomannokat, szarmatákat, vandálokat és velük együtt a
kvádokat, felszabadította Pannóniát a rabság alól.
22.
Illyricum határától Galliáig minden nép összeesküdött, mégpedig a
markomannok, a variszták, a hermundurusok és a kvádok, a szuébek, a szarmaták, a
lakringok, és a bureusok, vandálok a viktualisokkal, az oszkok, besszek, kobotok,
roxolánok, a basztarnák, peucinusok és kosztobókuszok... Markomanniát és
úgyszintén Szarmatiát2 provinciává akarta tenni, és meg is valósította volna, ha
Avidius Cassius ebben az időben nem szít felkelést keleten
24. Tehát, megszakítva a háborút a szarmatákkal és a markomannokkal, Cassius
ellen indult... Ezután három éven keresztül háborúskodott a markomannokkal,
hermandurusokkal, szarmatákkal és a kvádokkal...

A két Maximinus
1. ... Az idősebb Maximinus Alexandrus császár alatt szerzett hírnevet,a katonai
szolgálatba pedig Severus alatt lépett. Trák faluból származott, a barbárok
szomszédságából. Az apja és az anyja szintén barbár származásúak voltak; a
hagyomány szerint az első gót, a másik alán származású. Úgy hírlik, hogy az apja
neve Mikka, az anyjáé Hababa volt.

YUZ
• Trebellius Pollio
Fiktív név, valószínűleg az igazi szerző vagy szerkesztő egyik fedőneve.

Regalianus
Úgy hozta a sors, hogy Gallienus idejében bárki császár lehetett, aki csak tehette.
Végül, Regaliánus, aki Illyricumban csapatokat vezetett, hirdettetett ki császárnak a
moesiaiak kezdeményezésére... Regalianus sok bátor hőstettet vitt végbe a szarmaták
ellen, de a roxolánok tanácsára, a katonák beleegyezésével és a provinciák rémületére
megölték, nehogy Gallienus ismét kegyetlen megtorlás alá vesse őket.

YUZ
• Flavius Vopiskus Syracusus (? – ?) :
Valószínűleg fiktív név, a Historia Augusta szerzőjének vagy szerkesztőjének az álneve.

Carus
8. (1) Amikor nagyobb részében sikeresen befejeződött a szarmata háború, amelyet
ő vezetett, Carus a Próbus által felállított hatalmas katonai erővel a perzsák ellen
indult...
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9. (4.) Hogy Carus jó uralkodó volt, erről tanúskodik az alábbi tény is. Probus halála
után a szarmaták úgy elszemtelenedtek, hogy nemcsak Illíriát, hanem Trákiát és
Itáliát is fenyegetni kezdték a betöréseikkel, azonban Carus mindjárt a hatalom
átvétele után úgy szétzúzta őket a háborúkban, hogy rövid időn belül garantálhatta
Pannónia biztonságát, tizenhatezer szarmatát megölt, és húszezer foglyot ejtett
mindkét nemből.
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• Eutropius (4. sz.)
Római történetíró. Tanulmányait Antiochiában végezte. Részt vett Julianus császár pártusok elleni
hadjáratában 363-ban, majd magister memoriae volt Valens császár udvarában. Breviarium a város
alapításáról (Breviarium ab Urbe condita) c. rövid római történetét az ő kívánságára írta meg. Róma
alapításától Jovianus császár haláláig (364-ig) haladt részben Livius és Suetonius, részben saját
ismeretei alapján. Műve korán népszerűvé vált.

Breviarium a város alapításától (Róma története)
VII. 23. Domitianus négy hadjáratot vezetett – egyet a szarmaták ellen, egyet a
kattok, kettőt pedig a dákok ellen. A dákok és a kattok ellen kétszer is diadalmenettel
ünnepelhetett, a szarmaták elleniért csak babérkoszorút kapott. Azonban nem kevés
veszteséget kellett elszenvednie, és ezekben a háborúkban Szarmatiában egy egész
légiója hadvezérestül elpusztult.3
A Historia Augusta egyik állítólagos szerzője, valószínűleg az igazi szerző vagy szerkesztő egyik
fedőneve.

• Eusebius Caesariensis (265 – 339)
Görög író. Caesareában tanult, 313 táján pedig a város püspöke lett. Constantinus császár bizalmasává
vált, az új Mózest, a kereszténység vezérét dicsőítette benne. Életműve kb. 30 darabból áll, de közülük
több is elveszett. Az 'Időrendi táblázatok' világtörténeti összefoglalás, a korszerű műveltségen alapuló
tudós egzaktság jellemzi.

Időrendi táblázatok
337. év: A szarmaták-limigantok hadsereget állítottak fel, római földre űzték ki az
uraikat, akiket most ardaragantoknak neveznek.4

Szent Constantinus császár élete
6. fejezet. A szarmaták meghódítása a rabok fellázadása által
1.
A szarmatákat maga a Jóisten vezette Konstantinus lábai elé, aki a
következőképpen hódítva meg a büszke, barbár, önhitt embereket. Amikor felkeltek
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ellenük a szkíták, az uralkodó felfegyverezte a rabokat az ellenség visszaverése
céljából; ezek a rabok győzelmet arattak; fegyvert emeltek az uraikra, és
mindnyájukat kiűzték a hazájukból.
2.
Az urak nem másnál találtak menekülési lehetőséget, mint magánál
Constantinusnál; ő volt, aki meg tudta menteni őket, befogadta őket a római
birodalomba, és a fegyveres szolgálatra alkalmasokat bevette a hadseregébe, a
többieknek megművelendő földeket osztott szét.5

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Ammianus Marcellinus (330 k. – 395 k.)
Római író. Jómódú görög családból származott. A császári testőrségben szolgált, 353-ban a keleti
hadsereg parancsnokának, Ursicinusnak vezérkarába került, akit Itáliába, Galliába és Mezopotámiába
is elkísért. Részt vett a birodalom nyugati részét kormányzó Julianus Caesar alemannok elleni
háborújban. A perzsák elleni hadjáratban is részt vett. Utána visszavonult, tanulmányaival foglakozott
és utazásokat tett. 31 könyvben tárgyalta a római birodalom történetét. Könyve az ókor utolsó nagy
történeti munkája. Ez a szerző tanultságának, katonai tapasztalatainak, műve tárgyilagos és szemléletes
előadásmódjának is tulajdonítható.

Események
XVII. 12,1. Amíg Augustus6 békésen töltötte a telet Sirmiumban, egymást érték a
hírnökök a hírrel, hogy a szarmaták és a kvádok, szomszéd törzsek, fegyverzetükben
és szokásaikban egymáshoz közelállók, egyesültek, hogy csapataikkal lerohanják
mindkét Pannóniát, majd Moesiát.
(2) Ezeknek a népeknek nagyobb a rutinja az útonállásban, mint a nyílt háborúban,
hosszú pikákkal vannak felfegyverezve, szarudarabokból készített páncélt hordanak,
amelyek tollazatként vannak felvarrva a lenből készült öltözékükre; lovaik nagyobb
részben heréltek, hogy a kancák láttára ne vaduljanak meg, a lesben nyugodtak
maradjanak, ne árulják el a lovasukat hangoskodó nyerítésükkel.
(3) Hatalmas térséget száguldanak be, amikor az ellenséget üldözik vagy menekülnek
előle, gyors és engedelmes lovakon ülnek, mindegyikük egy vagy két tartaléklovat is
visz magával, hogy az egyiket a másikkal felváltva, megőrizze a lova erejét, hogy
pihentetve visszanyerhesse a frissességét.
(4) A tavaszi napéjegyenlőség után a császár egybegyűjtötte a katonai erőket és
bizakodóan elindult a hadjáratra. Alkalmas helyet találva, hajóhidat veretett az
Isteren, amely a tavaszi hóolvadás miatt megáradt. Befejezve az átkelést, a barbárok
földjeit kezdte pusztítani. A hadjárat gyorsasága meglepte őket: nem gondolták, hogy
ebben az évszakban hadat tud gyűjteni, s harci kedvvel eltelve, az ellenség máris a
nyakukon van. Még szusszanni sem merészeltek, nem hogy ellenállni,
szétmorzsolódtak, és a váratlan pusztulást elkerülendő, megfutamodtak.
(5) A többség mégiscsak elpusztult, mert a félelem megbénította őket; azok pedig,
akiket a gyorsaságuk mentett meg a haláltól, a hegyek magányos völgyeiben rejtőztek
el, és onnan nézték, mint pusztult el a kardtól hazájuk: amit a menekülés során
tanúsított buzgósággal meg tudtak volna védeni.
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(6) Ez Szarmatiának azon a részén történt, amelyik Pannonia secunda felé esik. A
Valéria provinciával határos vidékeken olyan elkeseredettséggel pusztította a háború
vihara a barbárok birtokait, hogy minden a fosztogatás és a lángok martaléka lett.
(7) Ez a szörnyű pusztulás arra kényszerítette a szarmatákat, hogy felhagyjanak a
rejtőzködéssel. Három csapatra oszlottak, azt a látszatot keltették, hogy békét
kívánnak kérni, elhatározták, hogy a mieinkre támadnak, ha azok könnyelműen
viselkednek, lehetőséget sem adnak nekik, hogy fegyvereiket kézbe vegyék, hogy
kivédjék a csapásokat, sem hogy végveszélyben az utolsó eszközhöz, a meneküléshez
folyamodjanak.
(8) Rögtön megjelentek a kvádok is, a szarmaták szövetségesei a veszélyben, akik
gyakran voltak elválaszthatatlan szövetségeseik rablóhadjárataik során. De nem
segített rajtuk a merészségük sem, amely a nyílt veszélyben erősíteni szokta őket.
(9) A többségüket szétverték; az a rész, amelynek sikerült épségben maradnia,
elillant az ismerős ösvényeken. Ez a siker növelte a mieink erejét, javította a
hangulatukat, a csapatok összetömörültek, és a sereg a kvádok országa ellen indult.
Azok tartva múlt szerencsétlenségeitől, az eljövendőtől való félelmükben
elhatározták, hogy megalázkodva békét kérnek, bízva a kegyelemben, megjelennek a
császár előtt, aki hasonló esetekben nagyfokú elnézést szokott tanúsítani. A
békefeltételek megállapítására kijelölt napon Zizaisz királyfi, hatalmas növésű
fiatalember, katonásan felsorakoztatta a szarmatákat, hogy előadják a kérésüket.
Meglátván a császárt, eldobta a fegyvereit, és teljes testével, mint a halott, a földre
zuhant. Abban a jelentős pillanatban, amikor elő kellett volna adni a kérését elment a
hangja a félelemtől. Néhányszor próbált megszólalni, de a zokogása megakadályozta
ebben, nem volt abban az állapotban, hogy kinyilvánítsa, amit akar. Ez a körülmény
sajátos szánalmat váltott ki vele szemben.
(10) Végül magához tért, visszatért a hangja, parancsot kapott, hogy álljon fel,
térdepelve könyörgött a vétkeik megbocsátásáért. Az őt kísérő tömeg, amelyet
hasonló céllal engedtek oda, néma félelemmel állt, amíg a vezérük sorsa ismeretlen
volt. Amikor megparancsolták neki, hogy emelkedjen fel a földről, jelzést adott az
emberinek, hogy kérjenek kegyelmet. Akkor mindnyájan a földre dobálták pajzsaikat
és kopjáikat, Előre nyújtották a kezeiket és alázattal törekedtek a királyfi könyörgését
is felülmúlni.
(11) Ez az utóbbi vezette a szarmaták közül Rumo, Zinafer és Fragiled törzsfőket, és
sok főrangú embert, hogy a siker reményében hasonló kérésekkel álljanak elő. Abban
az örömben, hogy meghagyták az életüket, megígérték, hogy a számukra súlyos
békefeltételek megtartásával jóváteszik az általuk elkövetett ellenséges
cselekedeteket, és készek voltak a vagyonukat, gyerekeiket, feleségüket és minden
földjüket a római birodalomnak felajánlani. De kegyelmet kapva, amely
igazságossággal járult együtt: megengedték nekik, hogy a fogságukban lévő rómaiak
szabadon bocsátása fejében megtartsák a lakásaikat. Túszokat voltak kötelesek
állítani maguk közül, akik az elkövetkező időre kezességet vállaltak a feltétlen
engedelmességért.
(12) Az engedékenységünk ezen példájának hatására embereikkel együtt sietett
megjelenni Aragarij és Uzafer herceg is. Ők a legkiemelkedőbb főrangúakhoz
tartoztak, vezetői voltak a honfitársaiknak; egyikük a transzjugitanok és a kvádok egy
része fölött uralkodott, másikuk a szarmaták egy része fölött, – ezeket a népeket a
lakóhelyeik szomszédsága és erkölcseik vadsága fűzte össze. Óvakodva, nehogy
összegyülekezzen a tömeg a békekötés ürügyén, s észrevétlenül fegyvert ne
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emeljenek, a császár megparancsolta nekik a szétoszlást, kérte a szarmatákat,
vonuljanak félre, amíg meg fogják vizsgálni Arahár és a kvádok ügyét.
(13) Az utóbbiak, mint a vádlottak, meghajolva álltak, ártatlanságukat bizonyították,
hogy a jövőben nem követnek el súlyos cselekedeteket, tartva a legsúlyosabb
büntetéstől. Túszokat követeltek tőlük, adtak is, ámbár a korábbi időkben sohasem
egyeztek bele ilyen biztosítékba a szerződés betartásához.
(14) Amikor az egyezséget annyi jóindulattal és méltányos feltétellel megkötötték,
megengedték Usafernek, hogy előadja a kéréseit, jóllehet Arahari makacsul
tiltakozott ellene, hangoztatva, hogy az ő békefeltételei Uzaferre, mint alárendelt
szövetségesére is vonatkoznak, aki megszokta, hogy a parancsainak
engedelmeskedjen.
(15) A kérdés minden oldalú áttekintése után megkötötték az egyezményt, úgy
döntöttek, hogy a szarmatákat fel kell szabadítani az idegen uralom alól. Vállalták,
hogy a rómaiak régi klienseiként a béke biztosítékául kezeseket adnak. A szarmaták
ezt a határozatot kitörő örömmel vállalták.
(16) Amikor elterjedt a híre, hogy Araharius semmilyen büntetést nem kapott, más
népek és törzsek is a császár elé járultak, kérve, hogy az ő torkukra szegezett kést is
távolítsa el. Mindnyájan hasonló feltételekkel nyerték el a kért békét. Ekkor a
királyságuk legtávolabbi vidékeiről a vártnál is gyorsabban elhozták a legelőkelőbb
családok fiait kezesként, továbbá az egyezség szerint a foglyul ejtett rómaiakat, akiket
nem kevésbé sajnáltak átadni, mint saját fiaikat.
17. A dolgok rendezése után a szarmatákra irányult a figyelem, akikre inkább
szánalommal, mint ellenséges indulattal kellett tekinteni. Hihetetlen, hogy milyen
szerencsésen alakult mostantól fogva sorsuk, s igazat kell adnunk annak a
vélekedésnek, mely szerint a császár hatalma erősebb a balsorsnál, vagy önmaga
válik azzá.
18. Valamikor, mint országuk őslakói hatalmasak és tekintélyesek voltak, de a
rabszolgák titkos összeesküvést szőttek és fellázadtak. A barbároknál ugyanis
rendszerint minden jog az erőseket illeti meg. A szolgák, akik éppen olyan bátrak
voltak, számra nézve pedig jóval többen voltak, legyőzték uraikat.
19. A félelmükben nem tudván, mihez kezdjenek, a szarmaták a távol élő
viktogalokhoz menekültek, jobbnak tartották, hogy a bajban jobb a védelmezőiket
szolgálni, mint a saját rabszolgáiknak a rabjai lenni.. Amikor bebocsátatást és római
állampolgárságot nyertek, akkor kezdték el a régi sérelmeiket előadni, és szabadságuk
visszanyerését kérni. Megindították a császárt, aki összehivatta őket, és az egész
sereg előtt nyájas szavakkal fordult hozzájuk és elrendelte, hogy csak neki magának
és a római hadvezéreknek tartoznak engedelmeskedni.
20. Szabadságuk helyreállításával egyidejűleg tekintélyüket is növelni kellett, ezért
királyul adta nekik Zizaist, aki valóban méltónak látszott erre a magas tisztségre, s
megőrizte hűségét a császár iránt, mint ahogy ezt az események később igazolták. E
dicsőséges tettek elvégzése után senki sem távozhatott mindaddig, amíg az egyezség
értelmében a római hadifoglyok vissza nem tértek.
21. Ezek történtek a barbárok földjén. Azután a császár Brigetióba vezette a sereget,
hogy ott is vérrel és könnyel oltsa el a háború lángját, amely még nem aludt ki a
környéken élő kvádok között. Mikor a kvádusok országuk és hazájuk belseje felé
látták közeledni hadseregünket, Vitrodorus herceg, Viduarius király fia, Agilimundus
alkirály, valamint más főemberek és törzsfők, akik különféle népek élén álltak,
meglátván hadseregünket szülőföldjük és országuk szívében, földre borultak
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katonáink előtt. Ők is kegyelmet kaptak, miután minden parancsnak eleget tettek.
Gyermekeiket adták kezesül, hogy teljesítik a kiszabott feltételeket. Ezután kivont
kardjukra, amelyet istenként tisztelnek, örökös hűséget esküdtek.
13, 1. A leírt események kedvező alakulása után az állam érdeke azonban azt
követelte, hogy most a szarmaták volt szolgái a limigánsok ellen indítsanak szaporán
hadat, mert kirívó igazságtalanság lett volna, hogy gaztetteik megtorlás nélkül
maradjanak. Amikor ugyanis a szabad szarmaták vakmerően be-betörtek, ők, megfeledkezve a múlt tanulságairól, szintén alkalmasnak látták az időt arra, hogy átlépjék
a római határt. Ebben a tekintetben egy húron pendültek uraikkal és egyúttal
ellenségeikkel.
2. A császár mégis arra az elhatározásra jutott, hogy ezt a cselekedetüket enyhébben
bünteti, mint ahogy bűneik nagysága megkívánta. Megelégedett azzal, hogy
elkülönített területekre telepíti át őket, s így nem áll majd módjukban háborgatni a
római földet. Hosszú időn át elkövetett bűneik miatt azonban úgy érezték, hogy veszélyben forognak
3. Gyanították, hogy a háború vihara ellenük fordul, ezért cselt, fegyvert és
könyörgést egyaránt készenlétben tartottak. De amikor hadseregünket
megpillantották, mintha villám sújtott volna rájuk. A legrosszabbra gondolva,
életükért könyörögtek, fölajánlották, hogy évenként adót fizetnek, erős fiatalokat
küldenek a hadba, és szolgáltatásokat teljesítenek. Ugyanakkor, amint viselkedésük és
arckifejezésük mutatta, felkészültek az ellenállásra, ha más helyre kellene
kitelepülniük, erről a nyugodt vidékről, ahol uraik elűzése után biztonságos szállást
teremtettek maguknak...
5. A császár hívására átjöttek, sajátos önhittségükkel, a folyó innenső partjára, de,
mint az események megmutatták, nem a várható parancsok teljesítése végett, hanem
azért, hogy ne lehessen meglátni rajtuk a seregünk megjelenése miatt érzett félelmet.
Dacos ábrázatukról le lehetett olvasni: azért jöttek, hogy a nekik nem tetsző
követeléseket visszautasítsák.
6. Számolva ezzel az eshetőséggel, a császár észrevétlenül kisebb csapatokra osztotta
seregét. Katonái gyors mozdulatokkal körülvették a vonakodó barbárokat. Maga a
császár, aki csekély kísérettel egy magasabb dombon állt testőreitől védve,
barátságosan nyugalomra intette őket.
7. Ők azonban, ellentétes érzések közt ingadozva, még nem mérték föl a helyzetet.
Harag és ravaszkodás fölváltva kavargott bennük: könyörögtek, de ugyanakkor
fölkészültek a harcra is. Arra gondoltak, hogy közelebb érve megtámadják majd a
mieinket, ezért szándékosan messzire dobták előre pajzsukat, hogy ismét fölemelve
őket, lassanként előbbre jussanak, s nem leplezzék le alattomos szándékaikat.
8. Amikor a nap már lemenőben volt, s a csökkenő fénye arra intett, hogy nincs
értelme a további halogatásnak. Katonáink magasra emelt hadi jelvényekkel
támadásba mentek át. A barbárok összetömörülve, zárt csatarendben, támadásukat a
császár ellen irányították, aki, mint említettem, egy magaslaton állt. Vérben forgó
szemmel és ijesztő ordítozással támadtak rá.
9. Erre a dühödt rohamozásra hadseregünk nem tudta tovább megőrizni nyugalmát, s
úgy akarta föltartóztatni őket, hogy ékszerűen fúródott közéjük. Ezt a hadrendet
katonáink a maguk egyszerű nyelvén 'disznófőnek' szokták nevezni. Hamarosan szét
is szórták a támadókat. Jobbszárnyon gyalogosaink vagdalták a gyalogos csapatokat,
balszárnyon lovasaink zúdultak rá könnyűlovas osztagaikra.
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10. A császári testőrgárda is szembefordult velük, s kíméletlenül szabdalta eleinte a
rohamozók mellét, majd pedig a megfutamodók hátát. A barbárok halált megvető
bátorsággal küzdöttek, s haldokolva is borzalmasan üvöltöztek, mintha nem annyira a
halál fájna nekik, hanem a mieink örömujjongása. A halottak mellett sokan fetrengtek
átvágott térddel, a menekülés reménye nélkül. Mások jobb kezüket vesztették el.
Néhányan ép bőrrel menekültek volna ki a harcból, de földre zuhanva megfulladtak a
rájuk omló hullák súlya alatt. Valamennyien jajszó nélkül viselték el szenvedéseiket,
11. Senki sem akadt köztük, aki kegyelmet kért volna, eldobta volna fegyverét vagy
gyors halálért esdekelt volna, hanem sebesülten is görcsösen szorongatták
fegyvereiket. Kisebb szégyennek tartották, ha ellenséges erő győzedelmeskedjen
fölöttük, minthogy gyáván meghajoljanak előtte. Olykor hallani lehetett a
kiáltozásaikat, hogy mindez a vakszerencse műve volt. Félóra leforgása alatt véget ért
a csata. Rövid időn belül annyi barbár esett el, hogy már csak maguk a győzők
figyelmeztettek arra, hogy itt ütközet zajlott le.
12. Miután az ellenséges fegyveres népség teljes vereséget szenvedett, katonáink
rögtön csapatostul elővezették az elesettek hozzátartozóit, akiket alacsony
kunyhóikból hurcoltak ki, majd nemre és korra való tekintet nélkül silány
rabszolgasorsba taszították, véget vetve korábbi fennhéjázásuknak. Rövid idő múlva
már csak halomban heverő tetemeket és a foglyok csapatait lehetett látni.
13. A harci lázhoz hozzájárult a győzelem további kihasználásának a vágya, és a
katonák hozzákezdtek, hogy leszámoljanak azokkal is, akik elmenekültek a
csatamezőről, vagy kunyhóikban elrejtőztek. Mihelyt a katonák a településekhez
érkeztek, a barbárok vérére szomjazva szétverték szalmatetős viskóikat, leöldösték a
benn levőket. Még a legerősebb gerendákból épített ház sem védett meg senkit a
haláltól.
14. Végül mindent lángokba borítottak, és senki sem rejtőzhetett el többé. El volt
vágva tőlük az életben maradásnak minden lehetősége: vagy kétségbeesett
elhatározással a tűzvésztől pusztultak el, vagy, ha a tűzhaláltól rettegve
kimerészkedtek a házból, hogy az egyik gyötrelemtől megszabaduljanak, az ellenség
fegyverétől estek el.
19. Így az amicensiseket csaknem teljesen lemészárolták, maradványaikat pedig
szétszórták. Ezután azon nyomban a picensisek ellen készülődtek – ahogyan a
szomszédos vidékeken nevezík őket. Ezek óvatosabbak voltak, mert a gyorsan érkező
hírekből értesültek a szövetségeseik nyomorúságos sorsáról. Nehezebb volt meglepni
és nyomon követni őket, mert nagy területen szétszórva éltek. Az utak ismerete nélkül
ez kockázatos vállalkozás lett volna. Vezéreink ezért a taifalusok és a szabad
szarmaták segítségét kérték. A vidék jellegzetessége miatt a csapatokat többfelé
kellett osztani. Katonáink a Moesiával határos vidéket választották, a taifalusok a
szálláshelyükhöz közeli területen vonultak, a szabad szarmaták a velük szemben lévő
föld felé tartottak.
21. A limigansok, megrémülve a leigázott és eltaposott törzsek példáján, nem tudták,
mitévők legyenek, ellenálljanak-e, vagy könyörögjenek, mert mindkét eshetőségnek
elgondolkodtató következményét látták. Végül, a vének makacskodását legyőzve,
mégis a meghódolás mellett döntöttek. A győzők sok-sok babérkoszorújához most
még azoknak a megalázkodása is hozzájárult, akik fegyverrel vívták ki a szabadságot.
Az életben maradt limigansok, akik legyőzött uraikat gyávának tartották, most mégis
kénytelenek voltak meghajolni az erősebbek előtt.
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22. Kegyelmet nyervén, a limigansok többsége elhagyta a rejtőzködésül szolgáló
hegytetőket, levonult a római táborhoz, majd elszéledt a végtelen mezőkön szüleivel,
gyermekeivel, feleségeivel és nyomorúságos házi cókmókjaival, amelyeket sebtében
magukkal vihettek.
23. És ezek, akikről azt hihettük volna, hogy inkább életüket áldozzák, semmint hogy
földjükről elvándoroljanak, mivel a zabolátlan szilajságot szabadságnak vélték, most
beletörődtek abba, hogy parancsainknak engedelmeskedve elfogadnak más békés és
biztos lakóhelyet, ahol sem a háborúk nem zaklatják, sem a zendülések nem riogatják
őket. Feltételeinket, mint gondoltuk, jó szívvel fogadták. Egy ideig békén maradtak,
később azonban szilaj természetük pusztító gonosztettre bírta őket, amint ezt a megfelelő helyen elbeszélem.
24. Ezeknek a vállalkozásoknak kedvező alakulása következtében kétféleképpen is
sikerült megszilárdítani Illyricum védelmét. A császár mind a két nagy feladatot,
amelyet magára vállalt, kitűnően oldotta meg. . Elűzött népeket, amelyek ugyan
valamennyien egyformán állhatatlanok voltak, de azokat, amelyek a jövőben remélhetőleg majd kezesebben viselkednek, visszavezette ősi lakóhelyükre, és végre
letelepítette. Kegyességét azzal tetézte, hogy nem valami jöttment embert adott nekik
királyul, hanem egy testi-lelki javakkal megáldott királyi herceget, akit azelőtt maguk
választottak vezérnek. A dicső tetteknek ez a sorozata megszabadította Constantiust
minden aggodalomtól, s a katonák helyeslésétől kísérve másodszor vette föl a
legyőzött szarmatákon aratott győzelem jeléül a Sarmaticus melléknevet.
XIX. könyv, 11,1. Ilyen zavaros körülmények között a sirmiumi téli szállásán
nyugodtan pihenő Constantiust aggasztó és komoly hírek zökkentették ki
nyugalmából. Amitől tartott, az bekövetkezett: a szarmata limigansok, akik, mint már
elmondtam, elűzték uraikat ősi, örökölt lakóhelyükről, lassanként otthagyták azt a
vidéket, amelyet az előző évben célszerűen kijelöltek nekik, hogy kalandos
természetük miatt ne tervezzenek semmilyen káros vállalkozást. Most mégis elfoglalták a határvidéken elnyúló területeket, és a vérüktől hajtva mindent fölforgató
portyázásokra vállalkozhattak volna, ha visszavonulásra nem kényszerülnek.
2. A császár úgy vélte, hogy halogatás esetén még fenyegetőbbé válik a helyzet, ezért
sereget gyűjtött össze mindenhonnan harcedzett katonákból, és még a tavasz beállta
előtt hadba vonult.
4. A császár tehát mielőbb el akarván hárítani a közelgő veszélyt, gondos
előkészületek után, indult útnak, és Valeriába érkezett, amely valamikor Pannoniához
tartozott, de Valeriának, Diocletianus lányának tiszteletére külön provinciává
alakították, és róla nevezték el. Seregével az Ister folyó mentén téli sátrakban ütött
tábort, és onnan kémlelte a barbárokat, akik az ő megérkezése előtt barátságot
színleltek ugyan, de titokban zsákmányszerzés szándékával Pannoniába készültek
betörni még a kemény tél idején, amíg a tavaszi melegtől nem olvad el a hó, s a
folyón mindenütt gyalogszerrel át lehet kelni, a mieink pedig a fagyok miatt nehezen
tűrik a szabadban való tartózkodást.
5. Hamarosan két tribunust küldött tolmácsokkal a limiganusokhoz, hogy tapogatózó
kérdésekkel földerítse, miért hagyták ott a békekötés és a szövetség fejében saját
kérésükre kijelölt lakóhelyüket, miért kóborolnak szerteszét, s nyugtalanítják a
tilalom ellenére a határvidékünket.
6. Ezek félelmükben hazudozni kényszerültek, kérték a császárt, bocsásson meg
nekik, vessen véget az ellenségeskedésnek, engedje meg, hogy a folyón átkelve színe
elé járuljanak, elmondhassák gondjukat-bajukat; készek a Római Birodalom területén
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a császár akarata szerint bármilyen távoli földeket elfogadni, hogy ott állandó békét
élvezve a nyugalmat istenként tiszteljék, s az adófizetők terhét és nevét magukra
vegyék.
7. Amikor a császár a tribunusok visszatérte után erről tudomást szerzett, megörült,
hogy a kibogozhatatlannak látszó ügy minden nehézség nélkül megoldódott. Ezért
valamennyiüket maga elé idézte...
8. Acimincumnál sáncot építtetett, arra magas földhányással emelvényt rakatott, s
megparancsolta, hogy az odarendelt hajókon elhelyezett harcedzett legionariusok a
tervet kieszelő Innocentius vezetésével tartózkodjanak a partjaink közelében, és ha a
barbárokat háborogni látják, azonnal támadják őket hátba, amikor figyelmük másfelé
terelődik.
9. Noha a limigansok is tudtak ezekről a megelőző intézkedésekről, mégsem tudtak
semmit kitalálni, a tettetett könyörgésen kívül, és fejüket lehajtva engedelmesen
álltak; de a szívük mélyén mást rejtegettek, mint amit alázatos képükkel és szavaikkal
kifejeztek.
10. Amikor az emelvényen meglátták a császárt, aki kegyes hangon éppen
megszólalni készült, s úgy akart hozzájuk beszélni, mint a jövőben engedelmes
alattvalóihoz, egyikük éktelen haragra lobbanva az emelvény felé hajította csizmáját,
és ezt kiáltotta: 'marga, marga', ami náluk csatakiáltásként9 hangzik. Erre az egész
gomolygó tömeg arrafelé tódult, és hirtelen magasba emelve a barbár zászlót, vad
üvöltéssel egyenesen a császár felé rohant.
11. A magasból letekintve mindenfelé ide-oda hullámzó tömeget látott feléje
közeledni dárdákkal, kivont kardokkal, kopjákkal. Már vesztét érezte közeledni, de
úgy belevegyült az ellenséges szándékú emberektől és a sajátjaitól kavargó tömegbe,
hogy senki sem tudta róla, vezér-e vagy közkatona. Nem volt idő a habozásra,
fölpattant egy gyors lóra, és elvágtatott.
12. Néhány testőre megkísérelte visszavetni a tűzvészként terjedő barbár áradatot, de
sebektől borítva elhullottak, vagy a rohamozóktól eltiporva földre hanyatlottak. Az
aranyos kárpittal díszített császári szék a támadók könnyű zsákmánya lett.
13. Amikor ismertté vált, hogy a császár csaknem életét vesztette, és még most is
veszélyben van, a katonák első kötelességüknek tartották, hogy megmentésére
siessenek. Azt hitték ugyanis, hogy még most sem szabadult ki az életveszélyből.
Jóllehet a váratlan támadás miatt csak félig-meddig voltak fölkészülve a küzdelemre,
mégis büszkén és elszántan rohantak rá hangos csatakiáltással a barbárok végsőkig
elszánt hordáira.
14. A mieink előre rohantak, vitézséggel szerették volna lemosni a gyalázatot, ezért
szikrázó haraggal bosszút lihegve vetették magukat a hitszegő ellenségre,
könyörtelenül lekaszaboltak mindent, ami útjukba akadt, letiporták az élőket, dühvel
telve a barbárok vérétől, végiggázoltak a félholtakon és a halottakon, rakásra halmozódtak a holttestek
15. A lázadó barbárok kelepcébe kerültek: egy részük elhullott, más részük rémülten
szétfutott. Néhányan életükért könyörögtek, de hiába, ők is elestek a záporozó
kardcsapásoktól. Valamennyien elpusztultak már, amikor a trombiták jelt adtak a
visszavonulásra. A mieink közül is lehetett néhányat látni holtan elterülve: vagy a
viharos támadás sodorta el őket, vagy a dühödt ellenséggel szembeszállva védtelenül
hagyták oldalukat, ...
XXII. könyv. 8,29. A Tanaison túl széltében-hosszában telepedtek le a szauromaták; itt bővizű folyók áramlanak: a Marabius, a Rhombites, a Theophanius és a
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Totordanes. Innen tekintélyes távolságban él a szauromaták másik nemzetsége azon a
partvidéken, ahol a Corax folyó kanyarog és ömlik a tenger távoli zugába.
30. Közel van ide a messzire terjedő Maeotis mocsár, melynek bő ereiből nagy
mennyiségű víz zúdul a Panticape tengerszoroson át a Pontusba. Jobb felől van a
Phanagorus és a Hermonassa sziget, amelyeket a görögök szorgalma tett lakhatóvá.
31. Körben a vidéken és tó legtávolabbi, legszélsőbb részén nyelvben és szokásban
igen különböző népek laknak: az ixomaták, a maeoták, a iazigok, a roxolanusok, az
alánusok és a melanchlaenusok és a gelonusokkal együtt az agathyrsusok,
XXXI. könyv. 2,12. Ez a szilaj természetű, fékezhetetlen nép (a hunok), amely heves
vágyat érez mások fosztogatására, rabolva és gyilkolva vonult keresztül a szomszédos
országokon, és eljutott az alánusok, vagyis a régi massageták földjére. Mivel
elbeszélésemben idáig jutottam, helyénvalónak látszik szólni arról, hogy honnan
származnak, mely vidékeken laknak. A sokáig különböző állásponton levő
földrajztudósok végül is azt hangoztatták, hogy ma már megbízható ismereteink
vannak ezekről a tájakról.
13. A számos mellékfolyó vizétől megduzzadt Ister érinti a szauromaták országát,
amely a Tanais folyóig terjed, amely elválasztja Ázsiát Európától. Az alánusok
átkeltek a Tanaison, és azóta Scythiának végtelen messzire nyúló pusztaságain élnek.
Nevüket az ottani hegységről kapták. A szomszédos népeket sok győzelmes harcban
fokozatosan leigázták, és a perzsákhoz hasonlóan a saját nevük alatt egy néppé
olvasztották.
14. Ezen népek között a nervusok középső helyet foglalnak el, magas hegyek
szomszédai, melyeknek jég borította meredek csúcsait az északi szelek csapkodják.
Túl rajtuk vannak a félelmetesen vad vidinusok és gelonusok, akik a megölt ellenség
bőrét lenyúzzák, és saját maguknak ruhát, csatalovaiknak takarót készítenek belőle. A
gelonusok szomszédai az agachyrsusok, akik testüket és hajukat kék festékkel
színezik; az alsóbbrendűek keskeny csíkokat festenek, ritkán elhelyezve, az előkelők
viszont szélesebb színes jegyeket, sűrűbben.
15. Rajtuk túl, beszélik, a melanchlaenák és az anthropophagusok kószálnak
szerteszét, akik emberhússal táplálkoznak. Táplálkozásuk embertelen módja miatt
valamennyi szomszédjuk eltávozott a közelükből, és távoli földekre költözött. Ennél
fogva az északkeletre fekvő egész vidék, amíg el nem jutunk a kínaiakig, lakatlan
maradt.
16. Másik irányban, az amazonok lakóhelyéhez közel, kelet felé az alánusok élnek,
akik népes és kiterjedt törzsekre tagolódnak. Egészen Ásiáig elhatolnak, és
tudtommal a Ganges folyóig terjeszkednek, amely átszeli az indusok országát, és a
déli tengerbe ömlik.
17. Az alánusok, akiknek különféle törzseit most nem érdemes fölsorolni, két
világrész között oszlanak meg. Ámbár nagy távolságok választják el őket egymástól,
s nomádokként mérhetetlen területeken kóborolnak, idők múltával mégis egy nevet
kaptak, és mindnyájukat együttesen alánusoknak nevezik erkölcseik, vad életmódjuk
és egyforma fegyverzetük miatt.
18. Nincs semmilyen kunyhójuk, nincs gondjuk a föld művelésére, hanem hússal és
bőségben levő tejjel táplálkoznak szekereken ülve, melyeken fakéregből domború
fedelet raknak, és így vonulnak azokkal a végtelen kiterjedésű pusztaságokon. Ha
legeltetésre alkalmas helyre érnek, kör alakban leállítják szekereiket, és ott étkeznek,
akárcsak a vadállatok. Ha elfogyott a takarmány, ismét szekerekre rakják nomád
városukat, és továbbmennek. Ezeken a szekereken közösülnek a férfiak
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asszonyaikkal, azokon születnek és nevelkednek gyermekeik, azok szolgálnak nekik
állandó lakóhelyül, s bárhová mennek, azokat tekintik családi otthonuknak.
19. Maguk előtt hajtva legeltetik csordáikat és nyájaikat, de különösen nagy gondot
fordítanak a lótenyésztésre. Arrafelé a mezők mindig zöldellnek, itt-ott
gyümölcstermő helyek is vannak, tehát bármerre vonulnak, sem a maguknak való
élelemben, sem az állati takarmányban nem szűkölködnek. Mindez a nedves talajnak
és a vidéket átszelő nagyszámú folyónak köszönhető.
20. Mindazok, akik a koruk vagy a nemük miatt képtelenek a harcra, azok a szekerek
közelében tartózkodnak, és könnyű munkát végeznek. A fiatalok azonban, akik kora
gyermekkoruktól fogva hozzászoktak a lovagláshoz, szégyennek tartják a gyalogjárást, és különféle gyakorlatok révén mindnyájan tapasztalt harcosokká válnak. Ezért
van, hogy a perzsák is, akik származásukra nézve szkíták, szintéin tapasztalt
harcosok.
21. Az alánusok csaknem valamennyien nyúlánk termetű, szép külsejű közepesen
szőke hajú és kissé mogorva tekintetük miatt félelmetes emberek. Könnyű
fegyverzetüknél fogva gyorsan mozognak. Mindenben igen hasonlítanak a hunokhoz,
de életmódjukban és viselkedésükben mértéktartóbbak. Rabolva és vadászgatva
eljutnak egészen a Meótiszi mocsarakig és a Cimmeriumi Boszporuszig, továbbá
Arméniáig és Mediáig.
22. Míg a nyugodt, békés emberek szeretik a pihenést, addig ők a veszélyt és a
háborút élvezik. Szerencsésnek tartják azt, aki csatában leheli ki lelkét, viszont azt,
aki megöregszik, és természetes halállal távozik ebből a világból, mint elfajult, gyáva
embert maró gúnnyal illetik. Büszkén kérkednek azzal, ha egy ellenséget levágva a
megölt ember lenyúzott fejbőrével díszíthetik hadi jelvényként csatalovaikat.
23. Se templom, se szentély náluk nem található, hiszen még egy szalmatetős
kunyhót sem látni sehol, hanem barbár szokás szerint meztelen kardot szúrnak a
földbe, s azt hadistenként, az általuk birtokolt terület oltalmazójaként áhítatosan
tisztelik.
24. A jövendőt varázslatos módon tudakolják. Egyenes fűzfavesszőket gyűjtenek,
majd azokat meghatározott időben titokzatos ráolvasásokkal szétválogatják, és
világosan megtudják, hogy mi fog történni.
25. A szolgaságot nem ismerik, mert mindnyájan nemesi vérből származnak.
Törzsfőknek ma is olyan férfiakat választanak, akik hosszú hadi tapasztalattal
tekintélyt szereztek. Most azonban térjünk vissza a történet folytatásához.
3. 1. A hunok tehát betörtek azoknak az alánusoknak a területére; akik szomszédai a
greuthungusoknak, s akiket tanaitáknak szoktak nevezni. Közülük sokat megöltek és
kiraboltak, a többit szövetségi szerződéssel a maguk oldalára állították, és a
szövetségben bízva váratlan támadással bátran behatoltak Ermenrichusnak, a harcias
és különféle hőstettei révén a szomszédos népektől rettegett királynak a nagy területű,
termékeny országába. Ezt megrendítette a váratlan támadás ereje, mégis megpróbált
sokáig szilárdan és elszántan helytállni, de mert a szállongó hírek még szörnyűbbnek
tüntették föl a fenyegető nagy veszélyeket, ezért félelmében öngyilkosságot követett
el.
3. Halála után az új király, Vithimiris rövid ideig ellenállt az alánusoknak, a
zsoldjába fogadott más törzsbeli hunokban bízva, de többször vereséget szenvedett, s
végül egyik csatában, ahol szintén alulmaradt a fegyveres túlerővel szemben, életét
vesztette.
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Y U ZU Y U ZUY U Z
• Claudius Claudianus (4. sz. második fele – 404 után):
Római költő. Görög anyanyelvű, Alexandriában született. Rómába költözött, ettől kezdve latinul írt.
Költői tehetségét elsősorban a vandál származású Stilicho szolgálatába állította. Hamarosan tribunusi
és notariusi rangot kapott, Arcadius és Honorius császárok szobrot emeltek a tiszteletére.
Költészetével végigkísérte a kor legfontosabb eseményeit, s támadta a riválissá vált keleti császárság
politikusait. (Rufinus ellen 'In Rufinum'; Eutropius ellen 'In Etropium').

Rufinus ellen
Rufinus mozgósítja a getákat és az Istert, segítséget kap Szkítiából és összeszedi
saját serege maradványát az ellenség ellen. A dákokkal vegyült szarmata, a
szarupatás lovát megsebző vakmerő masszageta25, az alán, aki a jeges Meótisz vizét
issza, a gelonus, akinek öröm, ha vassal tetoválja a testét, – ezekből áll Rufinus
összegyűlt serege. Fél a csatától, halogatja az ütközetet, alkalmas időpontot vár.

Stilicho konzulságáról
...Te egyedül szálltál szembe sok ezer barbárral, akik már régóta dúlták a

szerencsétlen Trákiát, a határokkal körülzárt kis völgyet. Téged nem rettentett vissza
sem a támadó alánok szörnyű lármája, sem a nomád hunok vadsága, sem a
barátságtalan gelonus, sem a geták nyilai, sem a szarmata dárdák...

Harc a gigászokkal
... Boldogtalan Prometheus, láncra verve a szkíta szorosban eteti a madarat eleven
melle alól.26

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Paulinus Pellaeus (376 – 460):
Keresztény latin költő. Előkelő családból származott. Pellében, Makedóniában született, ahol az apja
praefectus volt. A népvándorlás viharát Galliában élte át, miközben családját és a vagyonát is
elveszítette. 'Hálaadó imádság' (Eucharisticos) c. művét 83 éves korában írta meg. Költőileg gyenge,
de kortörténetileg jelentős önéletrajz, amelyekben az őt ért sorscsapások ellenére is hálát ad Istennek.

Hálaadó imádság
343–45. Pedig hozzám, az annyi váratlan veszélyétől (rabszolgalázadás) üldözötthöz,
és bevallom, túlságosan elcsüggedetthez, odasettenkedett a tévedés; tudniillik,
reméltem, hogy a hozzám közelállók népes csapatának kíséretében el tudok távozni a
megszállt városból27, a korábban baráti király védelme alá, akinek a népe (az alánok)
most hosszadalmas ostrommal szorongatott bennünket.
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350. Mégis így határoztam, és hasonló örömet ébresztettem a hozzám közelállókban,
mert tudtam, hogy a király nem a saját akaratából támadja meg a mi népünket, hanem
a gótok népe parancsának engedelmeskedve. Tehát felderítés céljából kimentem a
városból, rettenthetetlen bátorsággal és minden akadály nélkül a királyhoz indultam.
355. Azonban korábban jobb kedvem volt, mivel a baráttal beszéltem, úgy véltem,
hogy ő jobban a kedvemben jár nekem. Amikor kitapogattam, már amennyire tudtam,
a király lelki szándékát, mondta, hogy most nem tud nekem támaszt nyújtani, mert a
városon kívül vagyok, és bevallotta, hogy számára már nem lesz veszélytelen, ha ő
nekem, a már felfedett embernek megengedi, hogy másként térhessek vissza a
városba,
360. ahol vele együtt hamarosan fogadni fognak. Mivel tudta, hogy a gótok ismét
kínzással fenyegetnek, meg kívánt szabadítani a hatalmuk alól. Felismerve
megdermedtem, elrettentem a felkínált
365. feltételektől, és felettébb elszörnyedtem a fenyegető veszélytől, de az Isten, aki
ha imádkoznak hozzá, mindig és mindenütt segít a bajba jutottakon, megkönyörült
rajtam: kevéssel azután magamhoz térített, jóllehet magam is elcsüggedtem, bátran
igyekeztem hasznomra fordítani barátomnak a még bizonytalan tervét...
370. Nem tanácsolván neki a nehézségek vállalását, amelyektől, tudtam, hogy
egészében óvakodni kellett, de kitartva a terv gyors megvalósítása mellett, cselekedni
kellett. Az óvatos férj hamarosan jóváhagyta ezt, ő maga követett engem, a saját
kezdeményezését azonnal megtárgyalta a város első embereivel, meggyorsította a
kezdeményezést, és egy éjszaka végrehajtotta azt, amellyel segített rajtam és a
népemen,
375. az Isten segedelmével, akinek az ajándékát (azaz a keresztséget) ő már ismerte.
Az alán asszonyok tömege, úgyszintén minden oldalról, egyesült a felfegyverzett
férjeikkel. Az első nő a király rómaiakhoz túszul adott felesége volt,
380. akihez a király igen szeretett fia is társult, engem ellenben visszaküldenek a
sajátjaimhoz a megkötött szerződés egyéb feltételei alapján, mintha a közös
ellenségtől, a gótoktól mentettek volna meg. Az alán katonák készek voltak a közös
eskü alapján hűséggel harcolni
385. értünk, akiket nemrégen még maguk ostromoltak, mint ellenségek; sáncokkal
erősítik meg a falakat. Bámulatra méltó a város látványa, a falak, amelyeket
mindenfelől hatalmas fegyvertelen tömeg vesz körül mindkét nemből, kívülről
elhelyezkedve; odasimulva a falainkhoz a barbár tömeg kocsik sorával és fegyverrel
erősítve magukat.
390. A pusztító gótok tömege, körben elhelyezkedve, a megvert sereg képét mutatta,
azonnal ingadozni kezdett, biztonságban maradhat-e, ha a belső ellenség váratlanul a
szíve ellen fordul, azért nem merészelt semmilyen vállalkozásba fogni, szabad
elhatározásából gyorsan eltávozott.
395. Példájukat hamarosan követték az úgynevezett segítőink is; elmentek, készen a
rómaiak békefeltételeit teljesítésére. És ily módon, az esztelenül kezdődött ügyemet, a
kegyelmes
400. Isten segítségével siker koronázta.
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• Martianus Capella (i. u. 439 előtt)
691. ...A Kaukázusnak kapuja van, amelyet Kaszpi-kapunak neveznek; egy
sziklahasadék, amely még vasgerendákkal is le van zárva az idegeneknek nem
engedve meg az átjárást... Tőle Pontusig legalább kétszázezer lépés a távolság.28
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• Névtelen szerző (Pszeudo Arrianus) (5. sz.):
A Földközi-tenger körülutazása
63. (22). Tehát a szindi kikötőtől a pagriig előbb a kerketeknek vagy toritoknak
nevezett népek éltek, most pedig az úgynevezett evdusziánok, akik gót vagy tavr
nyelven beszélnek.
77. (51). Kimerikától a tengernél fekvő Kazek faluig 180 stadion és 24 mil a távolság.
Kazektól Feodosziáig, az üressé vált városig, amelynek kikötője is van, 280 stadion,
371,3 mil, ez régen hellén város volt, a miletek kolóniája, amelyről sok helyütt
megemlékeznek. Ma Feodosziát alánul vagy tavrul Ardabdának hívják, azaz
Hétistenesnek.29 Azt beszélik, hogy ebben a Feodosziában valamikor a
Boszporuszból kiűzöttek éltek.
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• Apollinaris Sidonius, Caius Sollius (433 – 479):
Latin író. Előkelő családból származott, Avitus, a későbben császárrá lett consul veje. Római
praefectus, senátor, majd püspük lett. Műveiben, amelyek Gallia kultúrtörténetének értékes adalékai,
korának politikai nagyságait ünnepli.

IV,1. ... Ha valamilyen filozófus erkölcsi prédikációt tartana a mocsarakban élő
szigambráknak vagy a Kaukázus szülötteinek, az alánoknak...
VIII,12. ... És ezek után te olyan hanyagul kószálsz az alingoni kikötőben, mintha a
dunai határokra rontó masszageták ellen készülődnél az elinduláshoz...30
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Jegyzetek
1. Hadrianus római császár a II. évszázad kezdetén. Az életrajzában említett
szarmaták más antik íróknál, nevezetesen Dion Cassiusnál a jazigokkal azonosak,
akikkel Róma a dunai határokon hosszadalmas háborút vívott. A jazigok–szarmaták
rendszerint ezekben a háborúkban a velük rokonságban álló roxolánokkal és más
rokon törzsekkel álltak szoros kapcsolatban. Szpartian 'roxolán király' alatt
nyilvánvalóan Raszparaganra kell gondolnunk, aki későbben római polgárságot is
kapott és Pola városában az Appenninekben halt meg. A latin feliratokon
Raszparagan nevének két említése maradt fenn – az egyik közülük a roxolánok
királyának hívja, a másik a tulajdon fiához fűződik, amely a szarmaták királyának
nevezi (ВДИ, 1943, N3, с.256; пр.6; О. Н. Трубачев. Pаспараган, король
роксоланов. 'Славянское и балканское языкознание'. М., 1983, сс. 36-37). Ez még
egyszer igazolja a roxolánok és a szarmaták együvé tartozását. A feliratos és az
elbeszélő
források adatai, általában Sztrabónnál, Pliniusnál, Klaudiosz
Ptolemaiosznál, nem igazolják D.
A. Macsinszkij véleményét, amelyben a
roxolánoknak a szarmatákhoz való tartozását tagadja (Д. А. Мачинский.
Некоторые вопросы этногеографии восточноевропейских степей во ИИ в. до
н.э. – 1 в.н.э. АСГЭ, 16. Л., c. 127).
2. Iulius Capitolinusszal egyetértésben, Szarmatiának a mai Magyarország területén
elhelyezkedő, hajdani Pannonia részét nevezték, kompakt jazig és roxolán
lakossággal.
3. A római légió hat–hétezer katonát számlált, beleszámítva a lovasságot is (Флавий
Вегеций Ренат. Краткое изложение военного дела. БДИ, 1940, N1, с.247). Az
annyira hatalmas katonai egységnek a szarmaták általi szétzúzása (minden
valószínűség szerint jazigok általi) világosan tanúskodik a hadi erejükről is.
4. Az 'ardaragantes' latin elnevezés alapjában, ahogyan Pannóniában (a mai
Magyarország területén) a szarmata egyesülés uralkodó részét nevezték, a hajdani
oszét armdarag 'hadvezér' található, amely az oszét aldar/ardar 'fejedelem'-re nyúlik
vissza. Erről mind ennek az elnevezésnek a szemantikai tartalma – 'szabad
szarmaták, urak' stb., mind az ehhez fonetikailag hasonló 'ardarag' – 'armdarag'
tanúskodik. Ezen és más adatok alapján ítélve a 'királyi' terminus, amellyel az antik
szerzők a szarmata és szkíta törzsek uralkodó részét nevezték, éppen a helyi óosszét
(szkíta-szarmata) 'armdarag' név fordításának tekinthető.
5. Szauromaták alatt a szarmata-ardaragantokat értjük.
6. II. Constantius (317–361); 337–361 között római császár. Az Ammianus
Marcellinus által leírt esemény a 357–358 teléhez fűződik.
7. A szarmata-ardaragantok alatt a felkelésük miatt elűzött, nekik alárendelt
szarmata-limigantokat értjük. A dunai szarmata törzsek IV. századi történetének, a
közöttük és a római birodalom közötti kölcsönös viszonyoknak, a szarmaták szociális
struktúrájának, mind orosz nyelven, mind külföldön is eléggé széles irodalma van.
(L.pl.: А. М. Ременников. К истории племен на среднем Дунае в IV в.н.э. УЗ
Казанского госпединститута, вып.12, 1957, сс. 389–418; uő. Борба племен
среднего Дуная с Римом в 350–370 гг. н.э. ВДИ, 1960, N3, сс. 105–123, А. М.
Хазанов. Социальная история скифов. М., 1975, сс. 161-162). Az utóbbiak közül
elsősorban a fenti problémák egyes kérdéseivel foglalkozó magyar szerzőket kell
megemlítenünk (J. Harmatta, L. Barkóczi, M. Párducz stb.).
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A dunai szarmaták etnikai történetének leginkább vitatott kérdéseinek egyike adott
esetben a szarmaták nevének tartalma, azaz a jazigokhoz és a roxolánokhoz fűződő
viszonyuk kérdése, amelyek az írott forrásokkal egybehangzóan előbb telepedtek le
az adott területen. Figyelembe véve, hogy Ammianus Marcellinus az általa leírt
eseményekben egy szóval sem amlítette sem a jazigokat, sem a roxolánokat, a
szarmaták mutatkoztak a jazigok és a roxolánok utódainak, akik ebben az időben egy
törzzsé olvadtak össze. Ehhez a nézőponthoz közelített Harmatta János és Barkóczi
László már megfogalmazott véleménye, amely azt írja, hogy 'a roxolánok
elkeveredek a testvéri népekkel, a jazig-szarmatákkal, akikkel élénk kapcsolatokat
tartottak fenn már a megelőző évszázadokban is.' (Распространение сарматов и
роксолан в Дунайском бассейне. Будапешт, 1959, angol nyelven, с. 449). A. M.
Remennyikov véleménye szerint a 'szabad szarmatákban' a roxolánokat, a 'szarmatarabokban' pedig a jazigokat kell látnunk (К истории сарматских племен... c. 402),
amit az írásos források nem bizonyítanak. Ugyancsak nem megalapozott A. M.
Hazanov véleménye sem arról, hogy a limigantok, akiket az ardaragantok űztek el,
'földművelő törzsek voltak, akik megőrizték a belső autonómiájukat, és csak a
nomádok kötelezték őket meghatározott adózásra (Цит. раб., с.162). Ammianus
Marcellinus nem tesz etnikai különbséget a Szarmata-ardagarantok és a szarmatalimigantok között, csak az utóbbiak alávetett jellegét jegyzi meg.
8. Az amicenszek és a picenszek a tagozódás szerint szarmato-limigantokhoz
tartoztak. Ezeknek a törzseknek az elnevezései nyilvánvalóan azokhoz a helyekhez
kapcsolódtak, amelyeken megtelepedtek.
9. Az Ammianus Marcellinus által említett szarmata csatakiáltás a 'marga!'
gyakorlatilag pontosan megfelel az oszét 'marga!'-nak ('öld meg!'). Az adott tény
ismét a limigantoknak a szarmatákhoz való etnikai tartozását bizonyítja.
Szerfelett érdekes az Ammianus által idézett tény, amikor a tribünre csizmát dob
valaki a limigantok közül, a szarmaták császár elleni rohamát megelőzően. Arról van
szó, hogy a római történetíró szövege akaratlanul felveti a kérdést, miért kellett a
szarmata harcosnak a császárra, akit megölni készültek, csizmát vagy sarut dobni,
amikor a szarmatáknál ott voltak a hajító fegyvereik, kopják vagy kelevézek. I.
Češka, cseh kutató ezt a fejezetet kommentálva, tagadja a szarmatáknál a hajító
fegyverek jelenlétét, megkérdőjelezve, ha a limigántoknak hajító fegyvereik lettek
volna, akkor miért dobta volna az „egyik közülük a csizmáját Constantinushoz” (Об
истреблении лимигантов, 1964, с.63).
Nehéz egyetérteni azzal, hogy Ammianus szövegében a latin 'missilia' 'hajító
fegyver, dárda' helyett, amely mind az angol fordításban, mind a latin szövegben
szerepel. A 'harcosok' szó lett volna szükséges, ahogyan a szerző feltételezi,
amennyiben éppen a szarmaták szokásos fegyverzete a dárda volt. Sőt még abban az
esetben is, ha a limigant katonák esetében a dárda hiányában maradt volna a rövid
kelevéz is, amely szintén hajítófegyverként szolgált. Ennek az adott epizódnak a
háttereként Ammianus Marcellinusnak az elbeszélésében nyilvánvalóvá válik, hogy
kiesett a kontextusból.
E fölött a kérdés fölött nem kellene külön elidőznünk, ha nem lenne egy érdekes
körülmény. Ez pedig az, hogy az oszét nart eposzban megfigyelhető a fenti nevek
keveredése valamilyen csodás 'cirho' (ciriho) fegyverrel, amely a nart Hamic,
Batrandz apjának a tulajdona, és hangzásában közeli a cirihohoz (csizma, lábbeli).
Az énekmondóknak már nem volt fogalma ennek a fegyvernek a jelentéséről és
nevéről, ezért az érthetőbb 'csizma' névvel cserélte fel. És ha az adott esetben az ilyen
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keveredés egy sajátos életképhez fűződik, akkor Ammianus Marcellinus említett
szemelvényének autentikus fordítása a római történetíró minden hozzánk eljutó
szövegének kritikus összehasonlításától függ, amit természetesen, a specialistáknak
kell elvégezniük. Ellenben bármely esetben lehetséges a csizma és valamilyen
fegyver nevének, talán hajítófegyvernek, a keveredése, amint a római történetíró és az
oszét nart eposz esetében tökéletesen nyilvánvaló, s megengedi feltennünk a kérdést a
történet lehetséges szarmata eredetével, a nart Hamic csodálatos fegyverével
kapcsolatosan. 10. A 357–358 telén elszenvedett súlyos vereség ellenére a
szarmaták katonai ereje korántsem omlott össze. Már 374 nyarán a szarmata csapatok
és a velük szövetséges kvádok, Ammianus Marcellinus közlése alapján, átlépték a
római határokat. Két légiót mozgósítottak ellenük, a pannoniait és a moesiait, amely
elég nagy haderő, amint Ammianus megjegyzi. 'A ravasz szarmaták felfogták ezt,
nem várták meg a harcra szólító szokásos jelet; először a moesiai légióra támadtak, s
míg katonáink a zűrzavarban csak lassan fogtak fegyvert, nagy részüket leöldösték.
Elbizakodva és a sikertől felbuzdult lélekkel áttörték a pannoniai légió csatarendjét,
szétzúzták a csapat erejét, s megismételt csapásokkal csaknem mindnyájukat
elpusztították. Csak néhányan menekültek meg gyors futással a haláltól.'
11. Egyike a Kubán folyó kora középkori neveinek, amelyet Klaudiosz Ptolemaiosz
Vardannak nevez (V. 8,7). A dan szóelem megléte ebben az elnevezésben (oszét don
'folyó') az egyik bizonyítéka a szarmata-alán lakosság megtelepedésének a Kubán
folyó medencéjében az ókorban és a középkorban.
12. A Korak folyó azonos a mai Kodorral, amely Abháziát Megréliától elválasztja.
A szauromaták (szarmaták) valamilyen részét erre a területre lokalizálva, Ammianus
Marcellinus ebben a kérdésben Klaudiosz Ptolemaioszt követi, aki az Ázsiai
Szarmatia déli határait a Kaukázus főgerince déli lejtőin képzeli el.
13. Az Azovi-tenger (Meótisz) körül lakó népek felsorolásában Ammianus
Marcellinus különböző időkből származó forrásokat használt, amelyek a történelmi
arénából már eltűnt népeket is törzsként emlegetik (jakszamaták, melanhlenek,
gelonok, agafirszek), így említi a jazigokat, roxolánokat és alánokat is, mint a
szarmaták etnikai magját. A szarmata törzsek Meótisz körüli lokalizációja
időszámításunk első évszázadaiban nyugat felé való elmozdulásáig volt érvényes.
14. Klaudiosz Ptolemaiosz a 'Geográfiájában' (VI. 14,3) az Alán-hegyeket a
Donyecki magaslatokkal azonosítva lokalizálja az Európai Szarmatia határaiként,
azaz a Dontól nyugatra. Kétségbevonhatatlanul tudjuk, hogy Ammianus Marcellinus,
minden valószínűség szerint, az alánok nevének az eredetét is Alán-hegyekhez
kapcsolja, bár a valóságban pontosan fordítva történt a dolog.
15. Ammianus Marcellinus említett közleménye általában bizonyítékul szolgál az
'alánok' népnév
gyűjtőnévi jelentése koncepció híveinek, például V. A.
Kuznyecovék számára. Azonban ez az argumentum elégtelen. Először is, az
Ammianus által felsorolt törzsek alapjában véve Hérodotosz által ismeretesek,
egészen régi a viszonyuk a Kaukázushoz, kivétel csak a szkíta nyelvű helonok és
melanhlenok (szaudaratok) esetében lehetséges. Másodszor, ezeknek a törzseknek a
létezése Ammianus idejében több mint kétséges. És, végül, harmadszorra, valamilyen
szomszédos törzsnek a hódítása semmiképp sem fosztotta meg voltaképpen az
alánokat az etnikai sajátosságaiktól, amihez lényegében ezt a népnevet gyűjtőnévként
felfogók koncepciója is kapcsolódik. (Erről l. részletesebben: Ю. С. Гаглойти.
Аланы..., сс.101-113).
16. A kaukázusi alánokról és a keleti törzsbelijeikről van szó.
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17. Nagyon fontos közlemény az alánok történetének tanulmányozásához, amelyre
a kutatók rendszerint nem fordítanak figyelmet. Arról a Kusani vagy Indo-Szkita
királyságról van itt szó Észak-Indiában, amelyet Kr. e. 120-ban a közép-ázsiai GörögBaktriai Királyságba betörő törzsek alapítottak. Sztrabónnal és Pompeius Trogus-szal
egyetértésben, ezeknek a szako-masszageta származású törzseknek az élén az asszikaszik áltak, azaz alánok.
18. Mindezek alapján ítélve Ammianus Marcellinus itt figyelembe veszi, hogy első
sorban a fekete-tengeri alánoknak, akikkel a rómaiak több ízben összeütköztek. Ami
a kaukázusi románokat illeti, akkor erre az időre már régen letelepedett életformát
folytattak a katonai demokrácia keretei között.
19. Az alánok etnikai individualitásának egyik bizonyítéka Ammianus
elbeszélésében.
20. A legyőzött ellenség megskalpolásának a szokását a szkíták is gyakorolták
(Hérodotosz, IV,64). Ugyanez a motívum található az oszétek nart és a vajnahok nartorszthoj eposzaiban, amelyek az oszét eposz erős befolyása alatt állnak (Ю. С.
Гаглойти: Осетинско-вайнахские нартские параллели 'Проблемы этнографии
осетин'. Ордж., 1989, сс.138-140). Következésképpen, Ammianus közleménye
mintha összekötő kapocs lenne Hérodotosz szkítáinak háborús szokásai és az eposz
nartjai között, ezzel a szkíta-oszét etnográfiai párhuzamok egyikét jelenítve meg. A
Kaukázuson kívül a skalpolás motívumával a kelta Arthur király mondák ciklusában
találkozunk (L.: Мэлори. Смерть Артура. М., 1974, сс.47, 139; Гальфид
Монмутский.История бритов. М., 1974, с.112) Ugyanitt a legendás brit elődeinek
sorában, akihez Britannia elnevezése kapcsolódik, szerepel a 'Jáfet nemzetségéből
való alán' is.
21. A hadisten előtti hódolatot istenkard formájában Hérodotosz is feljegyzi a
szkítáknál (IV, 59, 62). Ez a motívum az oszét nart eposzokban is megtalálható
('Urizmag megöli a névtelen fiát'), ennek a szokásnak a csökevényes formája a mai
oszéteknél is megőrződött. Nyilvánvalóan, ennek a szokásnak az eredete az olyan
áldozati helyekhez kapcsolódik, mint a Cirgi dzuar (A kard szentélye) és Cirgi obau
(A kard halma), amelyekkel Oszétia legkülönfélébb helyein találkozhatunk, úgy
északon, mint délen. Ami Ammianusnál az 'oltalmazó országait', pontosabban – 'az
oltalmazó helyeit' illeti (Ammianusnál az eredeti szövegben a 'régio' szerepel, az
országgal egyformán, szintén területet, helyet stb. jelölve). Érdekes velük az oszéteket
összehasonlítani. Binati hicau – betűszerint 'Hálaadó helyek', manapság – 'a tűzhely
szentsége'. Figyelembe véve, hogy mind Hérodotosz, mind Ammianus nem fordítják
le a szkíta–alán hadisten nevét, Ares-szel vagy Marssal helyettesítik be, logikus a
feltételezés, hogy ez az istenség Uasztirdzsi vagy más is lehetett.
22. A vesszőkkel való jövendölést is a szkítákkal kapcsolatban jegyezte fel
Hérodotosz (IV,67), amely nem is olyan régen még az oszéteknél is igen elterjedt volt
(А. М. Шерген. Религиозные обряды осетин, ингушей и их соплеменников...,
Спб., 1843, с.43; Б. Гатиев. Суеверия и предрессудки у осетин (1876), , с.1; С.
Кокиев, Записки о быте осетин (1885), с.108; Е. Баранов. Из осетинской
словесности (1909, с.62). A vesszővel való jóslás is egyik fényes bizonyítéka a
szkíta–alán–oszét etnográfiai párhuzamnak.
23. A lett gyűjteményben ezt a szót 'bírónak' fordították (ВДИ, 1949, N3, с.305).
Ellenben a 'judex' szót, amely valóban bírót jelent, Ammianus több ízben 'kormányzó,
nemzetségfő, vezető' stb. értelemben használja, ami a hozzá tartozó megjegyzésekben
is szerepel.
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24. A Donnál lakó alánok, akiket 'tanaitáknak' neveztek a folyó Tanaisz (Don) neve
után. Figyelembe véve, hogy ez az elnevezés a szarmata-alán többes szám jelére –
ta-ra végződik, fel kell tételeznünk, hogy maguk az alánok is így nevezték a doni
nemzetségtársaikat.
25. A szöveg alapján ítélve, a masszageták a szarmata–alán törzsek között a
Dunánál a IV. évszázadban még valóban létező népnév volt.
26. 'Szkíta-szorosként' minden valószínűség szerint a Darjál-szorost értették,
amelyet az antik szerzők közül sokan 'Kaszpi-kapunak' neveztek, amelyhez a legenda
szerint Prometheusz oda volt láncolva.
27. Egyik világos bizonyítéka a Darjál-szoros 'Kaszpi-kapuként' való
elnevezésének.
29. Ennek a névnek a tövében az oszét ard–avd 'a hét istenségnek szánt' van
(В.И.Абаев, ОЯФ, с.167). Ez a név azonos az oszét 'avd dzuari' 'hét istenség'-gel,
ahogyan Oszétiában a szentélyek sorát nevezik.
30. Az alánokra gondol.
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BIZÁNCI SZERZŐK
• Prokopiosz, Kaiszareiai (500 k. – 560 k.):
Görög történetíró.. 526-tól I. Justinianus császár nagy hadvezérének, Beliszariosznak a
környezetéhez tartozott, és elkísérte őt a hadjárataiba. Fő műve a 8 könyvből álló 'A háborúkról'
vagy 'Iustinianus háborúiról' anyagát a hadszínterek szerint rendezi: Perzsa háború, Vandál
háború, Gót háború.

Iustinianus háborúinak története a perzsák, a vandálok és a gótok
ellen
A gót háború
V,I. A Zenonnal egy időben Bizáncban uralkodó, a hatalmat nyugaton is birtokoló
Augustust (475 körül) a rómaiak, mint a gyermeket becézve, kicsinyítő képzővel
Augustulusnak nevezték, mert egészen fiatalon került a császári trónra. Előtte az apja,
Orestes kormányzott (bölcsen), aki nagyon okos ember volt. Nem sokkal korábban a
rómaiak szövetségükbe fogadták a szkítákat, alánokat és az egyéb gót törzseket1,
akiknek ezután Alarih és Attila részéről kellett megpróbálni mindazt, amit az előző
könyvemben elmondtam.
VI, I. ...Amikor a pedig a masszageták2, kiváló íjászok, elröpítették nyilaikat az
nagyszámú ellenség felé, majdnem mindig hol az egyik, hol a másik ellenséget találva
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velük, akkor a gótok észrevették, hogy naplementére mintegy a felük elpusztult, nem
tudták, mit tegyenek, menekülésbe kezdtek. A masszageták üldözve őket, mivel
vágtatás közben is ragyogóan tudtak nyilazni, menekülés közben, most már hátulról,
ugyanolyan mesterien találták el őket...
A Nérón mezőn nem sok idő múlva a csata után, amikor a rómaiak kis
lovascsapatokkal sokfelől
üldözték az ellenséget, Horszamant
Velizarius
leghíresebb testőreinek egyike, masszageta származású, mintegy hetven katonával
szintén kergette őket. Akkor már messzire benyomultak a síkságra, a többi római
visszafordult, csak egyedül Horszamant folytatta az üldözést. A gótok ezt meglátva,
visszafordították lovaikat, rátámadtak. Ő pedig tőlük körülvéve harcolt, a lándzsájával
megölte azok egyik legjobb harcosát, rávetette magát a többiekre; akkor azok hátat
fordítva ismét menekülésbe fogtak. Szégyenkezve azok előtt, akik a táborban voltak
(azt gondolva, hogy onnan nézik őket), a gótok ismét elhatározták, hogy ismét
rátámadnak. De ugyanúgy jártak, mint korábban, amikor egyik legjobb harcosukat
elveszítették, mindnyájan szintén menekülésbe kezdtek, és nem álltak meg előbb,
mint Horszamant, aki az erődítményig űzte őket, nem fordult vissza, egyedül maradva
hátul.
VIII, I. Az előző könyvemben már mindent elmondtam, ami az ötéves
fegyverszünetet megelőző négy esztendőben végbement, amely a rómaiak és a
perzsák között jött létre. Az ezután következő esztendőben a perzsa hadsereg nagyobb
csapata hatolt be Kolhida földjére. Élükön egy Horián nevezetű, perzsa származású
ember áll, aki igen tapasztalt volt a hadi dolgokban, szövetségesként pedig az alánok
törzséből való sok barbár követte.. Amikor ez a sereg Lazike földjére érkezett,
amelyet Mohereszisznek neveznek, megállapodott, tábort vert egy megfelelő helyen.
A nem nagy és hajókkal nem járható Gippisz4 folyó szintén ott folyik, de alkalmas a
lovasok és a gyalogosok számára való átkelésre. A jobb partján állították fel a
megerősített tábort, de nem közvetlenül a parton, hanem jóval távolabb.
...Ebben az országban (Lazike) nagyon magas hegyek emelkednek, erdővel
fedettek és nehezen hozzáférhetők. A Kaukázusi hegyektől tartanak, hátuk mögött
pedig keleti irányban Ibéria fekszik, amely a perzsa–örmény határig terjed.. Ezeken
az égig érő hegyeken keresztül folyik a Pházis folyó, a Kaukázus hegyeiben eredve és
a Pontus 'félhold alakú' öblének közepébe torkollva. Néhányan úgy tartják, hogy ezen
a helyen a Pházis szolgál határként a két kontinens között. Ha a folyása irányába
lefelé tekintünk, arra Ázsia van, a jobbra fekvő területet pedig Európának nevezzük.
Abban a részben, amely Európához tartozik, a lazok lakóhelyei találhatók, másrészt
pedig a lazoknak nincsenek sem városaik, sem erődítményeik, sem valamilyen
figyelemre méltó telepeik, ha nem számítjuk, hogy korábban a rómaiak itt építették
fel Petra5 erődjét... A Pházis folyó, ezen az úton folyva..., befejező szakaszán a
Földközi tengerbe folyik, a félhold alakú öböl vidékén. Az egyik oldalán Ázsiához
tartozik, ahol Petra város található, a folyó ellenkező partján már Európa van, az
apszilik6 területe, akik a lázok alattvalói és régóta keresztények.
3. E fölött az ország fölött van a Kaukázus gerince. Ezek a kaukázusi hegyek olyan
magasra emelkednek, hogy a tetejüket nem járják sem az esők sem a hóesések. A
közepüktől kezdve a csúcsukig hóval fedettek; a hegyek aljai azonban a hegy lábánál
is igen magasak, a csúcsaik pedig egyáltalán nem alacsonyabbak a többi hegyekénél.
A Kaukázus hegylánca északnyugati irányú, Illíriáig és Trákiáig terjednek, délkeletre
pedig azokig az átjárókig, amelyek mögött a hunok törzsei élnek, akik átjárnak a
perzsák és a rómaiak földjére; az egyik ilyen átjárót Tzurnak7 nevezik, a másik pedig
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a Kaszpi-kapu8 ősi elnevezést viseli. Mindezt az országot, amely a Kaukázus
határaitól a Kaszpi-tengerig terül el, az alánok9 birtokolják, ez a törzs független,
nagyobb részük a perzsák szövetségeseként vett részt a rómaiak, valamint a perzsák
más ellenségei elleni hadjáratokban.
Itt élnek a hunok, az úgynevezett szabirok10, és néhány más hun törzs. Beszélik,
hogy innen származnak az amazonok, és táborukat Temiszkyránál a Termodont folyó
mellett verték szét.
Jelenleg a Kaukázus hegység gerince környékén sehol sem maradt meg sem az
emlékezetük, sem a nevük az amazonoknak, bár Sztrabón, és más szerzők sokat
mesélnek róluk... A hunok nem egyszer rontottak rá a Római birodalomra és
bocsátkoztak vele harcba. Azok közül, akik ellene fordultak, természetesen,
némelyikük éppen itt esett el. A barbárok visszavonulása után, felszedve és
megszemlélve a halottak testét, a rómaiak nőket is találtak közöttük... Az apsziliánok
után ennek a félhold alakú öbölnek másik vidékén a part mentén az abaszgok élnek,
akiknek a határai a Kaukázus hegység gerincéig nyúlnak. Ezek a abszgok régen a
lazok alattvalói voltak. Az abaszgok határai mögött a Kaukázus gerincéig a bruhok11
élnek, az baszgok és az alánok között. A Fekete-tenger partja mentén pedig a zihek
honosodtak meg... Rajtuk túl a szaginok élnek, az országuk tengerparti részét hajdan a
rómaiak uralták. Ellenük két tengerparti erődítményt építettek, Szebasztopolt és
Pitiunt, amelyek egymástól két napi járóföldre találhatók...
8.
Tehát Horiánosz a perzsa seregekkel együtt tábort ütött a Gippisz folyó mellett.
Amikor erről a kolhok királya, Gubaz és a római seregek vezetője Dagisfeus értesült,
akkor azt tanácsolták nekik, hogy együtt vezessék a rómaiak és a lazok seregét az
ellenség ellen... Akkor merültek fel azok a javaslatok, amelyek a támadást ajánlották,
hogy mindnyájan azonnal vonuljanak a perzsák ellen. Ekkor azonban a lazok nem
akartak egy csatasorba állni a rómaiakkal, felvetették, hogy a rómaiak
bocsátkozzanak először a csatába, ne a saját hazájukat vagy a hozzátartozóikat
kelljen kitenniük a veszélynek. A lazok számára ez a harc a gyermekeik, feleségeik és
az apai föld megvédését jelentette a veszéllyel szemben.
Ebben a római seregben volt egy bizonyos Artaban, származására perzsa-örmény...
E csata idején Artaban, két római harcost vitt magával, középre ment a két sereg
közé, ahol az ellenség közül is megjelentek néhányan. Rájuk rontott. Abban a
pillanatban eltalálta dárdájával az egyik perzsát, lélekjelenlétével, és a teste erejével,
letaszította a lováról, a földre döntötte őt. Az egyik alán, aki az elesettel egy sorban
állt, karddal megsebezte Artabánt, de nem halálosan, a fején, a füle táján. Artabán
kísérői közül a másik, gót származású, leszúrta ezt az embert, akinek a keze még
Artabán fején feküdt, bal oldalán a borda alatt, és átküldte a másvilágra. Akkor az
ezer kiválogatott perzsa, félve a pusztulásuktól, kezdett meghátrálni és megvárni
Horiánust a többi perzsával és alánnal, hogy időben egyesülhessenek velük.
Ekkor Gubaz és Dariszfeus vezetése alatt megérkezett lovasaival a gyalogság, és
mindkét oldalról közelharc kezdődött. Itt Filegátus és Ioannes, azt gondolván, hogy
nincs elég erejük, hogy kibírják az alán lovasság12 támadását, elvesztve a lazok
erejébe vetett bizalmukat, leugráltak a lovakról és arra kényszerítették a rómaiakat és
a lazokat is, hogy ugyanezt cselekedjék. Lehetségessé vált mélyebb csatasort alkotni,
mindnyájan gyalogosan egyetlen arcvonalba álltak fel az ellenséggel szemben.
A barbárok nem tudtak mit kezdeni velük (nem támadhatták meg őket különkülön, mert gyalogosan voltak, sem a csatasorukat nem tudták megbontani), mivel a
lovaik megijedtek az éles dárdáktól és a pajzsok zörejétől, felágaskodtak, nyilazásba
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kezdtek, felbuzdulva a reménytől, hogy a nyílzáporral nagyon könnyen menekülésre
késztetik az ellenséget. Ugyanezt kezdték tenni a rómaiak is a lazokkal együtt. Mivel
mindkét oldal rengeteg nyilat lőtt ki, minkét oldalon sokan elhullottak. A perzsák és
az alánok sokkal sűrűbben lőtték ki a nyilaikat, mint az ellenfeleik. De a többségük a
pajzsokra hullott és félrecsúszott.
Ebben az ütközetben rendelte el a végzet a perzsák parancsnokának, Horianosznak
a halálát. Hogy ki sebesítette meg ezt a vezért, senki sem tudja. A végzet akaratából
az egyik nyíl egy egész felhőből kiválva, belefúródott a nyaka alsó részébe, és abban
a pillanatban kioltotta az életét. Ennek az egy embernek a halálának tulajdonítható a
csata kimenetele és a rómaiak győzelme. Amint Horianusz arccal a földnek lefordult
a lóról, a barbárok gyorsan az erődítménybe menekültek, a rómaiak a lazokkal együtt
a nyomukba eredtek, sokukat megölték, bízva az ellenséges tábor azonnali rohammal
való elfoglalásában. De akkor az egyik alán, aki kitűnt vakmerő bátorságával, testi
erejével, és hogy mindkét kezével mesteri módon tudott nyilazni, a tábor
legkeskenyebb bejáratához állt, és úgy tűnt, legyőzhetetlen akadályt jelent a
támadóknak. De Joann, Foma fia, nagyon közel jutva hozzá, váratlanul leterítette a
dárdájával, s ily módon a rómaiak a lázokkal elfoglalták a tábort. A barbárok közül
igen sokat megöltek, a többiek közül, aki csak tehette elmenekült a hazájuk
határaihoz, Így végződött a perzsák Kolkhidába való behatolása....
11. ... A rómaiaknak ebben a seregében akadt néhány barbár a szabirok törzséből, aki
a következő okból volt itt. A szabirok hun törzs; a Kaukázusi hegyek mellett élnek.
Ez a törzs nagyon megosztott, több önálló nemzetségből áll. Vezetői közül egyesek
régen a római császárral, mások a perzsa királlyal voltak barátságban. Ezek közül az
uralkodók közül mindegyik rendszeresen jelentős mennyiségű aranyat küldött a
szövetségesének, de nem minden évben, hanem csak a szükségesség mértékében. Így,
amikor Justinianus volt a császár a szabirokat híveinek ismerte el a háborúban, és
szövetséges csapatok küldését kérte, egy bizonyos embert pénzzel indított el
hozzájuk...

A rómaiak perzsák elleni háborújának a története
I. könyv, 10. Az ibériai határon átkelve az utas egy szűk ösvény közepén találja
magát, amely ötven stádium hosszú. Ez az ösvény egy összeszűkülő,
megközelíthetetlen helyben végződik, ahol semmiféle átjárót nem látni; csak maga a
természet által képzett kaput, mintha emberkéz építette volna. Ezt a rést régóta
Kaszpi-kapunak nevezik. Azután távolabb mezők terülnek el, egyenletesek és síkok,
bőségesen öntözve vízzel, a lótartásra alkalmasak. Itt telepedett le majdnem az összes
hun törzs egészen a Meótiszig elhúzódva.
Amikor a hunok perzsa vagy római földre támadnak a fentebb említett nyíláson
keresztül, akkor ők a saját lovaikon indulnak el, nem téve semmilyen kerülőt, és az
ibériai határig nem találkoznak más meredek hellyel azokon kívül, amelyek ötven
stadion távolságra vannak. De amikor másik átjárót használnak, akkor nagy
nehézségeket kell legyőzniük, és már nem tudják ugyanazokat a lovakat használni;
ugyanis nekik távolra és ráadásul meredek helyeken kell lovagolniuk.
Alexandros, Filippos fia, aki ismerte ezt a szokást, az említett helyen egy kaput és
erődítményt építtetett, amelyet a különböző időkben sokan használtak, többek között
Ambazuk13 hunjai is, meg a római és Anastazius14 császár is. Magas kort élve meg,
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élete végéhez közeledvén, Ambazuk felajánlotta Anastásiusnak, hogy pénzért
átengedi a rómaiaknak az erődöt és a Kaszpi-kaput, de Anastásius császár, aki semmit
sem tett meggondolatlanul, úgy ítélte meg, hogy az élet minden kényelmétől
megfosztva lehetetlen hadat állomásoztatnia ezen a helyen, nem található a közelben
egyetlen rómaiaknak behódolt nép sem, megköszönte Ambazuknak a rokonszenves
ajánlatát, de nem tartotta megvalósíthatónak a javaslatát. Hamarosan Ambazuk
betegségben meghalt. Amikor Kavad15 birtokába kerítette a kaput, elűzte onnan
Ambazuk gyermekeit.
I. könyv, 12. Az ázsiai Ibéria a Kaszpi-kapunál, attól északra található.16 Tőle nem
messze balra, nyugatra van Lazika, jobbra, keletre olyan népek vannak, akik a
perzsák alattvalói. Az ibérek keresztények, és az általunk ismert népek közül a
leginkább őrzik a keresztény vallás törvényeit. Régóta a perzsa király alattvalói.
II. könyv, 29. A Boasz folyó a Tcanszki hegynél ered, az örmények földjén, Farangie
településnél. Először eléggé hosszan jobbra folyik, ám itt sekély és könnyen átjárható
addig a helyig, ahol a jobb oldalon Ibéria határai vannak, és átellenben a Kaukázusi
hegyeknek vége van. Itt különféle népek élnek, közöttük az alánok és az aszabok,
utánuk a hunok, akiket szabiroknak neveznek. Elérvén Ibéria határát, a Kaukázust,
különböző mellékágakat fogad be, sokkal jelentékenyebbé válik, a Pházis nevet kapja
a Boasz helyett, egészen a Fekete-tengerig, amelybe ömlik, hajózhatóvá válik.17
Mindkét partján Lazika terül el.
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• Agathiasz (530 – 577 és 582 között):
Görög költő. Jogot tanult, majd ügyvédi pályára lépett. Nevét epigrammagyűjteménye tette
maradandóvá. Befejezetlen történeti műve a 'Történelem' az 522–558 közötti évek eseményeire
vonatkozó fontos forrás.

Iustinianus uralkodásáról
III. könyv, 15. Mihelyt beköszöntött a tavasz, Nahogaran megérkezett
Muhirisziszbe18 és azonnal sereget kezdet gyűjteni, és nagy gonddal készülődött a
háborúra. Hasonló módon tettek a rómaiak is, összegyűltek a sziget körül,
készülődtek, és a megoldás, természetesen, még váratott magára. Akkor a legnagyobb
gonddal minden szükségeset előkészítettek a háború viseléséhez. Már Cate19 is
megérkezett Bizáncból Szoterihhel, a római császártól a saját országában a régi
szokás szerinti királyi méltóságot és a hozzá tartozó jelvényeket megkapva... Amikor
Cate királyként megjelent az országában, a hadvezérek és mindeni római csapat az
üdvözlésére sietett, a megfelelő megtiszteltetésben részesítették őt. Pompás
fegyverzetben a lovasság nagyobbik része elébe sietett. A lazok, nehezen tették félre a
bánatukat, örömre fordítva azt, egymást váltogatva elkísérték őt. Minden oldalról
kürtök zengtek, zászlók lobogtak. És diadalmasan csillogóbb, büszkébb és még
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ünnepélyesebb volt minden, mint rendszerint a laz királyságban lenni szokott. Cate, a
hatalom élére állt, kezébe vette a vezetést, és úgy irányította a népét, mint ahogyan
kell, és ahogyan a hazai szokás megkövetelte azt. Akkor Szoterih hadvezér a
parancsára útnak indult. Ugyanis meghozta az uralkodói segélyként az imperátori
pénzt a szomszédos barbárok közötti kiosztásra. Ez a szétosztás már régóta évenként
történt. Idősebb fiai, Filagrij és Romil is elkísérték... Akkor Szoterih megérkezett a
miszimiánok20 országába, akik a kolhok királyának voltak alávetve, éppúgy, mint az
apszilik. De a nyelvük különböző, mint ahogyan a természetük is. Az apszilik népétől
északabbra és egy kicsit keletebbre élnek. Tehát, amikor megérkezett hozzájuk, el
voltak foglalva a kérdés megvitatásával, szándékukban állt, hogy az alánoknak az
erődjeikből egyet átadjanak, amely pontosan a lazok határán található, amelyet
Buhloonnak21 neveznek...
16. Amikor a miszimiánok erről vagy értesültek, vagy csak gyanították, elküldték
hozzá két legtekintélyesebb emberüket, név szerint Hadot és Tuant. Ezek megtalálják
őt, mégpedig az erőd mellett megszállva. A gyanújuk még inkább megerősödött. Azt
mondták: „Te be akarsz minket csapni, hadvezér, nem szép tőled, másoknak
kedvezni, a mienket elvenni, sem ezt kívánni. Ha nincs ilyen szándékod, a lehető
leggyorsabban menj el innen, válassz magadnak más tartózkodási helyet. Nem lesz
hiányod a legszükségesebb dolgokban: mi mindent meg fogunk szerezni. De itt
semmiféle módon nem maradhatsz, és mi nem engedjük meg, hogy késlekedj, és itt
maradj.” Szoterih gondolta, hogy, semmiképpen sem szabad eltűrni az ennyire
arcátlan beszédet. Vélve, hogy nem szabad megengedni a kolhoknak, akik
engedelmeskednek a rómaiaknak, hogy így kikeljenek a rómaiak ellen,
megparancsolta a testőreinek, hogy botozzák meg őket, amit azok el is szenvedtek.
Kegyetlenül elbántak velük, félholtan engedték el őket. Ezt véghezvivén, Szoterih
ugyanott maradt, gondolva, hogy ebből nem származik semmiféle baja, és hogy
semmitől sem kell tartania, mintha csak a saját bűnös rabszolgáit fenyíttette volna
meg. Amikor eljött az éjszaka, gondtalanul aludni tért, semmiféle őrt nem állított.
Hasonló módon a fiai, a kísérői, házi szolgái és rabszolgái is őt követték, még
gondtalanabbul, mint egy ellenséges országban illett volna, átadták magukat az
álomnak. Ezalatt a miszimiánok, nem tűrvén a kapott sértést, felfegyverkeztek, rájuk
támadtak, és behatoltak a helyiségbe, ahol a hadvezér aludt, tüstént megölték az alvó
rabszolgákat. Amikor, természetesen, erős lárma és kiabálás támadt, a baj híre
Szoterihig és a többiekig is, akik csak ott tartózkodtak, eljutott. Akkor a félelemtől
eltelve kiugráltak az ágyaikból, az álomtól még elnehezülve és elgyengülve
egyáltalán nem tudtak védekezni. Az egyikőjüket a lábát beburkoló bunda
akadályozta a mozgásában. A többiek meg a kardjuk után kapva, hogy részt vegyenek
a kaotikus összecsapásban, tehetetlenül tapogatóztak a sötétben, nem tudva, mit
tegyenek, beleütköztek a falakba, elfeledvén, hová tették le a fegyvereiket. Néhányan,
kétségbeesve a rájuk tört vésztől, semmit sem tettek, csak egymást szólítgatták, és
keservesen jajgattak, nem tudva, mihez kezdjenek. Amikor ilyen állapotban voltak, a
rájuk törő barbárok magát Szoterihot is lekaszabolták, a fiaival, és a többiekkel
együtt; csak véletlenül menekülhetek néhányan a hátsó ajtón vagy más módon.
Amikor a lázadók ezt véghezvitték, kifosztották a holttesteket, és minden értéküket
magukkal vitték, még az imperátori pénzt is, úgy bántak velük (Szoterihhel és
kíséretével), mint az igazi ellenséggel, és nem mint a barátokkal és uraikkal.
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• Menandrosz Protiktor (4. sz.):
Agathiasz történelmének folytatása
Kr. u. az 558. év. Az avarok, hosszú bolyongás után az alánokhoz érkeztek, és
megkérdezték a vezérüket, Szaroszijt22, hogy ismertesse össze őket a rómaiakkal.
Szaroszij értesítette erről Justinust, Germanus fiát, aki ebben az időben a Lazikban
állomásozó hadsereg vezére volt. Justinus eljuttatta az avarok kérését Justinianus
császárhoz, aki megparancsolta a hadvezérnek indítsa útnak az avarok követségét
Bizáncba. Ennek a népnek az első követségébe választottak egy bizonyos Kandih
nevű embert.
Kr. u. 562. év. Sok vita után erről vagy arról a témáról, megszületett az egyezség
az ötven éves békéről perzsa és hellén nyelven... Mutassunk rá, mit tartalmazott az
egyezmény a békéről. Elsőként állapította meg: hogy a perzsák nem engedhetik meg
sem a hunoknak, sem az alánoknak, sem más barbároknak a Horucon23 szoroson és a
Kaszpi-kapun való átjárást, és a rómaiak sem ezen a helyen, sem más határokon nem
küldhetnek hadakat a perzsákra.
Kr.u. az 568. évben. A rómaiak Alániát elérve, az őket kísérő türkökkel együtt
szerettek volna bemutatkozni ennek az országnak az uralkodójának, Szarodijnak.
Szarodij barátságosan fogadta Zimarhust és az embereit; de kijelentette, hogy a türk
követeket nem engedi maga elé, csak ha a fegyvereiket lerakják. Ez vitával járt,
amely három napon keresztül folytatódott. Zamarhusz volt a közvetítő a vitatkozó
felek között. Végül a türkök lerakták a fegyvert, ahogyan Szarodij követelte,
beengedték őket hozzá. Az alán fejedelem meggyőzte Zimarhust, hogy menjen a
mindimanok útján, mert Szuania közelében a perzsák lesben állnak. Azt tanácsolta a
rómaiaknak, hogy a darininak nevezett úton térjenek haza. Zimarhus erről értesülve,
elküldött a mindimiani úton tíz hordárt selyemmel, hogy becsapja a perzsákat és
rászedje őket, hogy a selymet előreküldte, és hogy másnap ő maga is megjelenik. A
hordárok útnak indultak, Zimarhus pedig elhagyta a mindimijani utat, amelyen
feltételezte, hogy a perzsák meg fogják támadni, a darini úton haladt tovább és
érkezett meg Apszilijába. Elérte Rogatoriát, azután a Fekete-tengert is.
Kr. u. az 576. évben. (Türkszanf beszéde a római követhez) „Nézzétek,
szerencsétlenek, az alán népet, meg még az utigurokat, akik mértéktelen kedvvel
lelkesedtek, hogy saját erejükben bízva is merészelnek ellenállni a legyőzhetetlen türk
népnek; de csalódtak a reményeikben. Ellenben ők is behódoltak nekünk, a mi
rabszolgáinkká váltak.” Így kérkedett Türkszanf, a dölyfös és hiú ember.
Kr. u. az 576. évben. Tiberius cézár idejében a római hadvezérek rátámadtak
Albániára24, túszokat szedtek a szabirok és más népek közül, és visszatértek
Bizáncba. Oda érkeztek a magukat megadó alánok és szabirok követei is, és a cézár
jóindulattal és szivélyesen fogadta őket. Azt kérdezte tőlük, hogy mennyi pénzt
kaptak a perzsa királytól: ezzel a cézár lehetőséget adott nekik hazug vallomással
túlozni, és azt mondta nekik: „Én, a felettetek uralkodó, kétszer többet fogok adni,
mint amennyit ti magatoknak.” Amikor a barbárok ezt meghallották, akkor tűnt fel
nekik, hogy különös kegyelme az Istennek, hogy római alattvalók lettek. Ők
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feljelentették a cézárnak, hogy Avir nemrég fellázadt, és semmiben sem állítva
kezeseket, átment a perzsák oldalára. Ennek következtében a cézár viszontlátva a
követeket, megegyezett velük a mértékekben, amelyeket kötelesek voltak elfogadni.
Azt mondta nekik, hogy azoknak, akik szabad elhatározásukból járulnak elébe,
jótéteményt fog adni, de azokat, akik nem akarják ezt, aláveti a hatalmának.

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Feovilakt Simokatta (7. sz. első fele)
Nyolc kötetes történelmi munkájában Maurikios császár (582-602) uralkodási idejének szentelte.
Műve a hunok és a türkök tanulmányozásának egyik legfontosabb forrása.

3. ...az ifjabb Justinianus uralkodásának hetedik évben az uralkodó könnyelmű
gondolkodása következtében áthágták a perzsákkal kötött megegyezést, a boldog
békeidők örökre eltűntek: a rómaiak és a médek életébe betört a háború, a
szerencsétlenségnek ez a forrása, mondani lehet, a szerencsétlenség menedéke...
6. A rómaiak ebben a perzsákat vádolták és mindenütt az ő háborús bűnösségüket
hangoztatták...
7. Azonkívül, hogy haragudtak rájuk, a rómaiak azt mondták, hogy amikor a türkök
először követeket küldtek hozzájuk, akkor a perzsáknak sikerült az alánokat pénzzel
megvesztegetni, hogy öljék meg a területükön át a rómaiakhoz tartó követeket, és
ezzel sikerült a kapcsolatukba akadályt gördíteni.25

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Kandid Isavr (7 – 8. sz.)
Korabizánci történetíró az V. századból, a foglalkozása jegyző. Történeti munkákat írt I. Leó
(457―474) uralkodásától Anasztázia (491―518) trónralépéséig, amelyek részleteikben a
«Miriobiblion» enciklopédiában és a «Szuda» bizánci értelmező szótárban mindmáig fennmaradtak.

... Leó26 az alán születésű Aspar27 támogatásával szerezte meg a császárságot, de
fiatal éveitől (a római hadseregben) szolgált. Asparnak három házassága és három fia
volt: Ardabur, Patrikios és Ermenarihés, valamint két lánya. Leó császár elrendelte,
hogy öljék meg Aspart és a fiait, Ardaburt és Patrikios császárt. De a császár, minden
várakozás ellenére felgyógyult a sebeiből és megmenekült, Aspar harmadik fia,
Ermenarihés szintén megmenekült a haláltól, mert abban az időben az apjánál
tartózkodott.
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• Theophanes Byzantios (Bizánci Teofan) (752 – 819):
Ismeretlen, tíz kötetből álló munkáját az 566-581. közötti időszakban II. Justinus és Hoszroj perzsa
háborújának szentelte.

Krónika
572. év. Markianus, Justinus császár unokaöccse, jelentős hadvezére volt a keletnek.
Justinus uralkodásának nyolcadik évében elindult Hoszroj ellen. Joan, Arménia
hadvezére, és Mirian, a perzsák hadvezére, akit Varamannak is neveztek, sereget
gyűjtöttek. Az örményeknek: a kolhok, az abaszgok és Szaroj, az alánok királya
segítettek. Markian Nisziviánál ütközött meg Miriannal, megverte őt, megölt
ezerkétszáz ellenséget, hétszáz embert foglyul ejtett.
717. év. Ebben az évben lépett a trónra Leó, a Germanikus nemzetségéből, de a
valóságban Iszávriából. II. Justinianus uralkodása alatt – az első császárságában – a
szüleivel együtt Trákiába, Merszemvriába küldték el. Justinianus második
császársága alatt ötszáz juhval megvendégelte a császárt, amikor az a bolgárokkal
jött. A jótékonykodó Justinianus azonnal megtette őt szpafriosznak28, és úgy
tekintette, mint közeli barátját. Bizonyos irigyei megrágalmazták előttük Leót a
hatalomra való törekvéssel. Ennek az esetnek a kivizsgálásakor kiderítették, hogy
megrágalmazták őket, de ennek a híre gyorsan elterjedt. Justinianus, ha nem is akarta
nyilvánosan tönkretenni őt, akkor Leó iránt valamiféle ellenséges érzelem
meggyökerezett benne, és pénzzel elküldte őt Alániába, azért, hogy az alánok
támadjanak Abaszgiára, abban az időben, amikor az arabok hatalmukba kerítették
Abaszgiát, és Lazikát és Ibériát.
Leó Lazikába érkezve, a pénzt Pházisban hagyta megőrzésre. Néhány helyi lakost
maga mellé véve, Apsziliába indult és a Kaukázus hegyein átverve magát
megérkezett Alániába. Ugyanakkor Justiniánus, el kívánván pusztítani a sparthariost,
a pénzért küldött, és elvitte azt Pházisból. Az alánok pedig nagy tisztelettel fogadván
a szpafarioszt, meghallgatván a szónoklatát, Abaszgiára támadtak és rabságba
hajtották.
Akkor az abaszgok uralkodója kijelentette az alánoknak: „Úgy gondolom, hogy
Justinianusnál nem akad nagyobb hazudozó, mint ez az ember, akit ő elküldött, hogy
titeket felemeljen hozzánk, a szomszédotokhoz. Hiszen ő becsapott titeket is a
pénzzel, amit megígért. Hiszen Justinianus elküldte általa, és ő eltulajdonította azt.
Csak szolgáltassátok ki őt nekünk, és mi adunk nektek háromezer nomizmát, s nem
fog kiapadni a mi régi barátságunk és egymás iránti szeretetünk.” De az alánok azt
felelték: „Nem örülünk a pénznek, az uralkodó iránti szeretetből engedelmeskedtünk
a szpafariosznak.” Az abazgok újra követeket küldtek hozzájuk a következő
szavakkal: „adjátok ki őt, és mi adunk nektek hatezer nomizmát.”
Az alánok meg szerették volna ismerni az abazgok országát, megállapodtak a
hatezer nomizmában és kiadták a sparthariost. Rábízták magukat a szpafarioszra és
azt mondták neki: „Amint látod, a Rómába vezető út zárva van, hogyan jutsz oda,
magad sem tudod. Legyünk ravaszabbak, egyezzünk meg velük, hogy kiadunk téged,
az ő embereikkel együtt elküldjük a mieinket, kikémleljük a szorosaikat, kifosztjuk és
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feldúljuk a földjeiket, és ezzel nektek is szolgálunk. Amikor az alán követek
megérkeztek Abazgiába és megegyeztek a szpafariosz átadásáról, az abazgoktól sok
ajándékot kaptak, és válaszul az abazgok még több követet küldtek a megbeszélés
szerinti mennyiségű arannyal, hogy megkaphassák a szpafarioszt. A szpafariosznak
meg azt mondták az alánok: „Ezek az emberek, ahogyan mi értesültünk, megjelentek,
hogy elvigyenek téged, és Abazgia vár téged. Mivel szomszédosak vagyunk velük,
elküldjük velünk a kereskedőinket is. Végül, hogy ne hiúsuljon meg a tervünk,
nyíltan átadunk nekik, de amikor ti útnak indultok, mi titokban a nyomotokba küldjük
az embereinket, megöljük a követeket, téged pedig elrejtünk addig, amíg nem gyűl
össze a hadseregünk és váratlanul meg nem támadjuk a földjüket.”
Így is történt. Azután az abaszgok fogták a szpafarioszt az embereivel együtt,
megkötözték őket, és útra keltek. Ezalatt az alánok Itakszij hadvezérükkel a
hátországból megtámadva az abazgokat, megölték őket és elrejtették a szpafarioszt.
Azután Itakszij hadat gyűjtve Abazgia ellen vonult, és váratlanul rátámadt a
szorosaikra, még több foglyot ejtett, és még jobban kifosztotta az országukat.
Justinianus hallván ezt, hogy pénz nélkül teljesült a megbízása, követséget küldött az
abaszgokhoz a következő üzenettel: „Ha kiszabadítjátok a szpafarioszomat és
megengeditek neki, hogy sértetlenül keresztülhaladjon a földeteken, akkor minden
bűnötöket megbocsátjuk.” Az abaszgok örömmel fogadták ezt a követséget, újból
követséget küldtek Alániába a következő üzenettel: 'Mi túszként adjuk a
gyermekeinket, ti adjátok ki nekünk a szpafarioszt, hogy visszaküldhessük őt
Justinianusnak.” De a szpafariosz nem egyezett ebbe bele, mondván: „Isten ereje nyit
nekem kaput a visszatérésre, de Abazgián keresztül nem megyek.”
Bizonyos idő múlva a rómaiak és az örmények hadserege rátámadt Lazikára és
megszállta Arheopolt, de értesülvén a szaracinok betöréséről, visszavonult. Tőle
levált mintegy kétszáz ember, akik fosztogatással gyötörték Anszilia területét és a
Kaukázus lakóit. Amikor a szaracinok elfoglalták Lazikát, a római és örmény sereg
futásnak eredt, visszatért Pházisba. Az a kétszáz ember pedig, aki a megmentésbe
vetett reményében csalatkozva a Kaukázus hegyei között maradt, belemerült a
rablásba. Az alánok értesülvén erről, tudták, hogy a Kaukázusban van még egy
nagyobb római sereg, és örömmel közölték a sparthariosszal: „Közelednek a rómaiak,
tarts velük!” A szpafariosz ötven alánt magával vivén hótalpakon május hónapban
átkelt a Kaukázus haván, nagy örömükre megtalálták a rómaiakat és megkérdezték
őket: „Hol a sereg?” Azt válaszolták: „Amikor a szaracinok betörtek, a sereg
visszatért Romaniába, és nekünk nem volt lehetőségünk Rominiába elindulni,
Alániába tartottunk.” Erre Leó azt mondta nekik: „Mit fogunk most csinálni?” Ők így
válaszoltak: „Ezen az országon keresztül lehetetlen keresztüljutnunk.” A szpafariosz
azt mondta: „Más úton is lehetetlen átmenni.”

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Konsztantinosz, Porphürogenétosz (908 – 959):
(Bíborbanszületett'; Constantinus Porphyrogennetus (latinosan): bizánci császár, görög író,
polihisztor. A birodalom kormányzásáról fia számára írott külpolitikai kézikönyve, a magyar
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őstörténet legfontosabb forrása. Csak részben tekinthető saját alkotásának. Ebben számos antik
szerző későbben megsemmisült művét is kivonatolták.

A birodalom kormányzásáról
10. Kazáriáról, hogyan és kikkel kell azt megtámadtatni
Tudjad, hogy az úzok, mivel közel vannak hozzájuk, meg tudják támadni a
kazárokat, úgyszintén Alánia uralkodója is.
Tudjad, hogy Kazária kilenc kerülete Alánia mellett terül el, és az alán, ha
kedve tartja, végig tudja zsákmányolni ezeket, s ennek következtében a
kazároknak nagy kárt és ínséget okozhat; ugyanis Kazária minden életszükséglete
és hűsége e kilenc kerületéből kerül ki.
11. Cherszón városáról és Boszporosz városáról
Az alánok uralkodója nem él békében a kazárokkal, hanem többre becsüli a
rómaiak barátságát, akkor abban az esetben, ha a kazárok nem akarják a császárral
való barátságot és békét fenntartani, nagy bajt okozhat nekik, amennyiben az
utakon lesbe állhat, és a védtelenekre rátámadhat, miközben ezek Sarkel, a klímavidék és Cherszón felé tartanak. Ha ez az alán uralkodó azon van, hogy
akadályozza őket ebben, akkor Cherszón és a klíma-vidék nagy és mélységes
békét élvez, mert a kazárok félnek az alánok támadásától, ezért nem áll
hatalmukban sereggel támadni Cherszónra és a klíma-vidékre, mert nincs elég
erejük ahhoz, hogy egyszerre mindkettővel harcoljanak, kénytelenek lesznek
békében maradni.
12. Fekete Bulgáriáról és Kazáriáról
Az úgynevezett fekete Bulgária is meg tudja támadni a kazárokat.
25. A szigrai Theofánész történeti művéből
...Abban az időben a távoli északi vidékeken egészen a Dunáig gótok és más
igen nagy lélekszámú népek laktak. Ezek közül a legnevezetesebbek a gótok,
vizigótok, gepidák és vandálok, akik csak nevükben és semmi másban nem
különböznek egymástól, egy nyelvet beszélnek... Ezek Arkádiosz és Honóriusz
idejében átkelvén a Dunán, a rómaiak földjén telepedtek le. ... A vizigótok pedig,
miután Alarikkal élükön feldúlták Rómát, elvonultak Galliába és az ottani
területeket hatalmukba kerítették... A vandálok társulván az alánokkal és
germánokkal, akiket most frankoknak neveznek, átkeltek a Rajna folyón és
Godígiszklosz vezetésével Hiszpániában telepedtek le, amely a nyugati Oceán
felől az első európai ország. ...
Amikor Gontháriosz meghalt, Genzerich lett a vandálok egyeduralkodója.
Bonifáciusz megkapván az üzenetet, hadba szállt a vandálok ellen, miután nagy
sereg érkezett hozzá Rómából és Bizáncból Aspar vezérlete alatt. Amikor
azonban harcra került sor Genzerichhel, a rómaiak serege vereséget szenvedett.
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Így Bonifáciusz Asparral együtt Rómába ment, s miután feltárta az igazságot,
eloszlatta a gyanút. Afrika azonban a vandálok uralma alá került. Ekkor történt,
hogy Genzerich Markianoszt, a későbbi császárt, aki katona volt és Aspar alatt
szolgált, elevenen foglyul ejtette.
31. A horvátokról...
A horvátok, akik most Dalmácia földjén laknak, a kereszteletlen s a
„fehéreknek” is nevezett horvátoktól származnak, akik Turkián túl,
Frankországhoz közel élnek és a kereszteletlen szerb szlávokkal határosak. A
'horvátok' a szlávok nyelvén annyit jelent, mint 'sok földet birtokolók'. ... Nagy
Horvátország, melyet fehérnek is neveznek, mai napig kereszteletlen, éppen úgy,
mint a vele szomszédos szerbek is. Kevesebb lovasságot, úgyszintén kevesebb
gyalogságot állítanak ki, mint a megkeresztelt Horvátország, mert folyamatosan
fosztogatják őket a frankok, türkök és besenyők.
32. A szerbekről...
Tudnivaló, hogy a szerbek a kereszteletlen szerbektől származnak, akiket
„fehéreknek” is neveznek, s akik a Turkián túl azon a helyen laknak...
42. Földleírás Thesszalonikétől a Duna folyóig és Belgrád városáig, Turkiáé
és Besenyőországé .... ezenkívül még Zichiáé, Papagiáé, Kaszachiáé, Alániáé,
Abaszgiáé ...
Tamatarchától 18 vagy 20 mérföldnyire van az úgynevezett Ukrúch folyó,
amely Zichiát és Tamátarchát elválasztja, az Ukrúchtól a Nikopisz folyóig, amely
mellett van egy, a folyóval azonos nevű erőd is, van Zichía földje; kiterjedése 300
mérföld. Zichia felett van a Papagiának nevezett föld, Papagia földje felett pedig
az úgynevezett Kaszachia földje, Kaszachia felett vannak a Kaukázus-hegyek, a
hegyek felett pedig Alánia földje. Zichia tengerpartja mellett szigetek vannak, a
nagy sziget és a három sziget; ezeken belül vannak más szigetek is, amelyeket a
zichiek legelőül használnak és beépítettek, Turganirch, Tzarbagáni, és egy másik
sziget, és Szpatalon kikötőjénél még egy másik sziget, és Pteleénél egy másik,
ahová a zichek az alánok támadása idején menekülni szoktak.

A bizánci udvar szertartásairól
II. 48. A külföldi uralkodókkal szembeni viselkedés formulái.39
A nagy Alánia fejedelmei fejedelmének – három szolidusos aranypecsét.
Ibéria kurapalatájának – két szolidusos aranypecsét: „Rendelkezés a krisztusszerető
uralkodók legdicsőbb kurapalatájának”
Alánia fejedelmének – két szolidusos aranypecsét: „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek,
az egyazon és egyetlen igaz Istenünknek nevében, Alánia uralkodójának és a mi
egyházunk fiának Konsztantin és Román, a rómaiak császárai, akik ugyanabban az
Istenben bíznak.”
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Abaszgia uralkodójának – két szolidusos aranypecsét: „Rendelkezés a krisztusszerető
őfelségétől Abaszgia uralkodójának”
Albánia arhontjának40 vagy prefektusának vagy fejedelmének, Krebata, egyszerűen
Krobát arhontjának, Sidon archontjának, Tcanaria archontjának, Szarban
archontjának (ez a törzs Tcanaria és Alánia között középütt található), Asia
archontjának, ott található a Kaszpi-kapu41, Mokan arhontnak (a Meótisz tó körül):
„Rendelkezés minden tartománya arhontjainak mindnyájuk Krisztust szerető urától”
Kazária hakanjához – három szolidusos aranypecsét: „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek,
az egyazon és egyetlen igaz Istenünknek nevében, Kazária előkelő és fenséges
hakanjának Konsztantin és Román, a rómaiak császárai, akik ugyanahhoz az Istenhez
hűek.”
Oroszország archontjának – két szolidusos aranypecsét: „A rómaiak krisztusszerető
uralkodóinak Konsztantinnak és Románnak levele Oroszország archontjának.”

Y U ZU Y U ZUY U Z

•Kedrénosz, Georgiosz (11 –12. sz.):
Bizánci krónikakompilátor, valószínűleg szerzetes volt. Történeti áttekintés c. munkája a világ
teremtésétől 1057-ig terjed. A 811 utáni eseményekre vonatkozóan szinte szó szerint Szkülitszész
krónikáját veszi át.

Történeti áttekintés
Ez idő tájt az abaszgok uralkodójának, Georgijnak a felesége, Aljda, alán
születésű42, áttérve az imperátor oldalára, átadta neki a hatalmas erődöt, Anakopiját.
Az uralkodó a magister tiszteletbeli címet adományozta neki.

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Komnéné, Anna (1083 – 1153–1155):
Latinosan Anna Comnena, bizánci hercegnő, történetíró. Gondos neveltetése folytán széles irodalmi,
történelmi és természettudományi műveltséggel rendelkezett. Apja halála után szerette volna örökölni
a trónját, de az öccsének jutott. Életének utolsó éveit kolostorban töltötte. Itt írta 15 könyvből álló
művét, az Alexiászt. Meg van győződve a bizánci kultúra magasabbrendűségéről, és mélyen megveti a
barbárokat. Érzéke volt a jellemző részletek ábrázolásához.

Alexiász
...Iszaak és Alekszej Komnin nagy vonzerőnek örvendtek, és ismertek néhány
eszközt, amellyel még a legkeményebb szíveket is meg tudták lágyítani. Ezen a
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területen különösen Iszaak ért el sikereket, akit még korábban a császárnő az
unokanővére férjéül választott ki.
... Mivel a háziasszonyra szórt rágalmaik (a Komninok ellenségeinek) nem hatottak
az imperátorra, a rabok biztonságos időpontot választottak ki (ez este volt) és
Komninnak csapdát kezdtek állítani... Megvitatták egymással a terveiket és
megvalósítási módjaikat és már nyíltan kimondták azt, amiről korábban még csak
félhangon beszéltek.
A beszélgetést meghallotta egy ember, alán születésű, a magiszteri méltóság
viselője, aki régebben a császár közelében a bizalmasai közé tartozott. Az éjszakai
őröket kijátszva kiment a palotából, Komninhoz futott és mindenről tájékoztatta a ház
urát. Néhányan azt hangoztatták, hogy a magiszter egyáltalában nem a császárnő
tudta nélkül jelent meg Komninnál. Meghallva ezt a szörnyű hírt, elhatározták
(Komninék) hogy nyilvánosságra hozzák azt, amit eddig titokként őriztek, és az Isten
segítségében bízva gondoskodnak a menekülésükről.
Az 1108. év. XIII,6. A kelták43 felélénkülve ismét Kantakuzinra támadtak.
Azonban látván, hogy a hely, ahol Kantakuzin tábort vert, nem megfelelő a számukra,
óvakodtak a harcba lépéstől és halogatták az ütközetet. Kantakuzin már tudott az
érkezésükről, és az éjszaka folyamán minden hadával átkelt a folyó másik partjára. A
nap még nem bukkant fel a horizonton, de Kantakuzin már vértbe öltözött, minden
csapatát felfegyverezte, és helyet foglalt a centrum előtt. Tőle balra a türkök voltak,
az alán Roszmik44 pedig a jobb szárnyat vezényelte, ahol a honfitársai álltak.
Kantakuzin a kelták ellen a szkítákat küldte, azzal a paranccsal, hogy nyilazzanak és
vonják magukra az ellenséget...
A szkíták készségesen elindultak a parancs teljesítésére. De semmit sem sikerült
végezniük, mivel a kelták lassan mozogtak előre, pajzs pajzs mellett, nem bontották
meg a soraikat. Amikor mind a két sereg megfelelő távolságra ért a harchoz, a kelták
olyan hatalmas erővel vetették magukat az ellenfelükre, hogy a szkíták nem tudtak
tovább nyilazni, s hátat fordítottak az ellenségnek. A szkíták segítségére a türkök
rohantak a harcba. A kelták ellenben figyelmet sem fordítottak rájuk, és még nagyobb
hévvel folytatták a küzdelmet.
Látván, hogy a szkíták vereséget szenvednek, Kantakuzin megparancsolta a jobb
szárnyat vezető Roszmiknak, hogy a harcosaival (ezek a harcias alánok voltak), hogy
lépjenek harcba a keltákkal. Azonban Roszmik a keltákra támadva futásnak eredt,
bár, mint az oroszlán, szörnyen ordítozott a keltákra.

Y U ZU Y U ZUY U Z
Jegyzetek
Az alánoknak a 'gót' törzsek közé sorolása feltétlenül hibás. Részben ez a
körülmény szolgálhat magyarázatul a Kaiszareiai Prokopius által a politikai
események leírásakor használt etnikai nomenklatúra változékonyságára. Ennek az
alapja egyrészt 'a nagy népvándorlás' időszakában keletkező, etnikailag különböző
törzsek közötti katonai-politikai szövetségek törékenysége és rövidsége, másrészt az
olyan ősi törzsi nevek – amelyek már a vizsgált időszakban elvesztették a reális
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tartalmukat – átvitele az észak-kaukázusi és fekete-tenger vidéki új lakókra, mint a
kimmérek, szkíták, masszageták stb.,
Azokban az esetekben, amikor Prokopius egy konkrét személy etnikai
hovatartozását jellemzi, akkor a különbség – nevezetesen alán és a gót között –
tökéletesen nyilvánvaló. Ez jól látható például a bizánciak (rómaiak) és a lazok,
valamint a perzsák közötti ütközet leírásakor (VIII, 8), ahol etnikailag világosan
elkülönül az alán a góttól.
Az elemzett részletben említett törzsek közül a szkítáké, látszólag az alánokhoz
tartozott. Ez a vélemény arra alapozódik, hogy Jordanes ( VI. sz.) gót történetíró
'Gethica' c. művének néhány régi kézirata, ahol a hun birodalom széthullásáról van
szó Attila halála után, ilyen frázist tartalmaz: 'Szkíták, szadgarok és egyéb (lat. ceteri
– stb.) alánok... az elfogadott 'szkíta, szadgar és bizonyos (lat. certi – bizonyos)
alánok...'
Ezt azzal is lehet bizonyítani, hogy a döntő harcokban a gótokkal a szkíták Bevek
és Babaj vezetésével éppen az alánokkal szövetségben ténykedtek, ami szintén
ellentmond feltételezett germán származásuknak. (Erről részletesebben lásd. Ф.
Браун. Разыcкания в области гото-славянских отношений. СПб., 1899, с.
117,123,125; С. Ч. Скржинская. Иордан о проишождении и деяниях готов, с.
332–333).
2. Masszageták alatt az adott esetben, nyilvánvaló, az alánokra kell gondolnunk. ezt
részben Horszamant, Velizarius bizánci hadvezér testőrének a nevével is bizonyítani
lehet, aki Prokopius szavaival 'masszageta származású' volt. Lehetséges, hogy az
említett Horszamant azonos az ugyanebben a műben említett Horszomannal,
Velizárius egyik 'pajzs és dárdahordozójával', azaz testőrével. Ennek a névnek indkét
formája (vagy neveknek) megbízható oszét etimológiával rendelkezik (L.: В. И.
Абаев. ОЯФ, с.168). Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az európai
alánoknak masszagetákként való elnevezése eléggé gyakori a Kr. u. első évszázadok
antik szerzőinél, s ez a bizánci forrásokban egészen a tatárjárásig megfigyelhető. Így,
például, Nikifor Gregor 'Bizánc történetében' a bizánci császár masszagetákhoz
küldött követségéről beszél, azzal a kéréssel, hogy engedje meg nekik az Ister (Duna)
bal partjáról a jobb partra való átkelést, minthogy régóta keresztények, megjegyzi,
hogy a népnyelvben őket általában alánoknak nevezik.
3. Kr. u. 549.
4. A Hippos folyó valószínűleg a mai Cheniszckali ('Konka' vagy 'Konszkaja reka')
Nyugat-Grúziában.
5. A mai Cihiszdziri Adzsaria területén.
6. Apszilii – egyike az óabház törzseknek, amelynek a nevében könnyű felismerni az
abházok 'apszua' önelnevezését. Apsziliában van Prokopius szerint a legkiválóbban
megerősített erőd; a helyi lakosok Tzibilnek nevezik (VIII, 10). Tzibila (Tcibila) a
mai Cebelddel azonos.
7. Tzur átjáró (az örmény forrásokban Csor) a Derbenti-átjáróval azonos.
8. Prokopiusnál a Kaszpi-kapu a Szarmata-kapuval azonos, más források
Kaukázusiként és 'Alánok-kapujaként' (arab. Bab-al-Allan, örm. Durn Alanac, grúz
Dariali vagy Ovszata-kari) emlegetik, azaz a Darjal-szoroson keresztüli átjáró (L.: Ю.
С. Гаглойти. О Каспийских воротах Прокопия Кецарийского. ИЮОНИИ, в.
ХIII, 1964, с.47–51).
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9. Kaiszareiai Prokopius csak a Kaukázus főgerince mentén határozza meg Alánia
határát – a Kaukázus nyugati nyúlványától a Darjál szorosig, nem pontosítja az északi
és a déli határokat.
10. Amennyiben Prokopiusig a hunokat az ókorban 'kimmereknek nevezték'
(VIII,5), későbben a szabirok nevének a hunokra való átvitele sem oldja meg az
etnikai hovatartozásuk problémáját. Számos kutató véleménye szent a szabir (szavir)
népnév tövében az oszét szau ir (fekete ir), azaz oszét található. Ezzel kapcsolatban
figyelmet érdemel, hogy a szvanok-lashcok az oszétet 'szaviar'-nak nevezték, és az
országot 'Szaueti'-nek, amelyet azután átvittek a török nyelvű karacsájokra (L.: И.
Нижерадзе. Сванетские тексты, с.4–5, 22–25, 38–39; А. Н. Грен. Сванетские
тексты, с.129.; А. Ониан. Сборник сванских названий деревьев и растений (на
лашхском наречии). Пг., 1917. c.VI–VII). A hunok nevének kiterjesztett
használatáról tanúskodik az amazonoknak Prokopius által a hunok között való
emelítése. Valóban itt a szarmata amazonokat kell látnunk, akik Kr. e. az 1.
században Pompeius kaukázusi hadjárata idején az albánok segítségére siettek,
akikről Plutarkhosz is szól (Pompeius, 35).
11. A bruhok törzsének etnikai hovatartozása tekintetében a kutatók különböznek.
Prokopius valahol az Észak-Kaukázus hegyeiben az abházok (abaszgamok) és az
alánok közé helyezte őket. Egyes kutatók abház–adigoknak tartják őket, mások
szarmata–alán törzsnek. Az utóbbi álláspont a buhok nevét az oszét biru (sorompó,
védelem, sánc) stb. származékának tartja. Ebben a vonatkozásban figyelmet érdemel,
hogy az egyik ubih törzs a középkorban az 'alán' nevet viselte.
12. Amint ebből a részletből kitűnik, ebben az időben az alán hadseregnek ütőereje
a lovasság volt.
13. Ambazuk neve a 'Kartlisz Chovrebában' is megtalálható – ezt a nevet viselte a két oszét
(alán) hadvezér egyike az 1. évszázadban az ibérek oldalán az Arménia elleni háborúban. Ez
a név pontosan etimologizálható az oszétből (В. И. Абаев. ИЭС,1, с.242). Az Ambazuka
jelentése 'hun', még egyszer bizonyítja a hun név gyűjtőnévként való használatát az

Észak-Kaukázusban és a Fekete-tenger vidékén az V–VI. században.
14. Anasztasziosz – a Keletrómai Birodalom császára 491–518 között.
15. Kavad – a szaszanida Irán sahja az V. sz. végén és a VI. első harmadában.
16. A meggyőző bizonyítékok egyike, hogy Prokopius a 'Kaszpi-kaput' a Darjal
átjáróval azonosítja.
17. Prokopiusnál a Boasz folyó helyének a leírásánál a Csoroh és a Rioni folyók
keverednek. De ettől függetlenül Prokopius az alánok alatt azt a részt érti, amelyik az
abaszgok (abházok) szomszédságában a geinctől délre található.
18. Muhiriszisz (Moherezisz) területe, amelynek a központjaként a mai Kutaiszit
tartják, a Rioni és a Cheniszckali folyók között feküdt. Nahogaran – perzsa hadvezér.
19. Cate – a Lazg királyság (grúz forásokban egriszkok) uralkodója NyugatGrúziában. A lazg trónon apját, Gubazt követte az V. sz. közepén.
20. A miszimijánok (miszimianok) – valószínűleg az ószvan törzsek egyike (Г. А.
Меликишвили. К истории древней Грузии, с.65,92,100). Egyébként létezik egy
másik nézőpont, amely a miszimijánokat az abház etnoszhoz kapcsolódóknak tartja
(Ш. Д. Инал-Ипа. Вопросы этнокультурной истории абхазов, с.226–238).
21. Ennek az erődnek a neve láthatóan az oszét 'lóállomáshely'-ből származik (L.:
К. Г. Догузов. К истории алано-византийских отношений в VI. в. Аланы и
Кавказ, Владикавказ, 1992, с.69).
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22. Szaroszij, Menandrosz által szintén Szarodiusznak nevezett, nyilvánvalóan
Szarojjal azonos alán király, aki a kolhhokkal és az abaszgokkal együtt segített az
örményeknek 572-ben a perzsák elleni harcban, amint erről Bizánci Feofan tudósít.
23. Néhány kutató véleménye szerint (De Boor, Sz. Kauhcsisvili), a Horucon
elnevezés az örmény Csor (Tcsor) eltorzult változata, amelyet az örmény forrásokban
Derbenti átjárónak neveznek, a Kaszpi-tenger nyugati partvidékén fekszik. Erre az
átjáróra nyilván nem használható a 'szoros' jellemzése, amely a Horucon helynévhez
kapcsolódik. Ezt bizonyítja a Derbenti átjárónak a bizánci szerzők általi Tzur
elnevezése, amint ez Kaiszareiai Prokopiosz adataiból is kítűnik, aki az örmény
Csorhoz (Tcsor) nyúl vissza.
Sőt mi több, a szövegösszefüggés, amely a Horucon-szoros említését tartalmazza
alapot ad annak feltételezésére, hogy a Kaszpi-kapu (az antik szerzőknél Szarmata- és
Kaukázusi-kapu) egy erődítménnyel azonos, amely ellenőrzött átjáró a Darjalszoroson, a Horucon-szorosban volt található. Másként, itt nem két átjáróról van szó a
Kaukázus gerincén keresztül, hanem egyről, amely a Darjalon vezet keresztül. Ilyen
esetben a Horucon elnevezés Menandrosz Protiktornál csak a Darjál-szorost jelöli,
amelyet oszétül Arvi komnak (égi szorosnak) neveznek.
24. Az adott szövegösszefüggésből nem egészen világos, hogy Alvania alatt kiket
ért a bizánci szerző – a dél-kaukázusi Albániát vagy az észak-kaukázusi Alániát,
amelyek nevei, amint az alánoké és az albánoké, gyakran keverednek a forrásokban.
25. Menandrosz Protiktor, aki a bizánci császárhoz küldött török-avar követségről
szólt, nem említi az avar követeknek – akik Alánián keresztül indultak Bizáncba –
semmiféle meggyilkolását (lásd. fentebb).
26. Leon (I. Leó) – a Keletrómai Birodalom (bizánci) császára (457–474).
27. Aspar-Flavius Ardabur Aspar – az Ardaburi – Aspar alán nemzetségből
hadvezér, ismert és hatalmas államférfi Konstantinápolyban, Ardabur fia. Aspar és a
fia Aspar–Ardabur (az ifjabb) kiemelkedtek a keleti császárok udvarából – II.
Theodosios, Markianos és I. Leó. Mind a három Aspar-Ardabur consulok voltak
Keleten (az első 427-ben, a második 434-ben, a harmadik pedig 447-ben.) és
főparancsnokai a birodalom alapvető haderejének. A leghatalmasabb közülük
Asparos volt, aki megszervezte I. Leónak a Keleti Birodalom trónjára lépését.
Fennmaradt egy nagy ezüsttál, amelyet a Firenzei Archeológiai Múzeumban
őriznek, s amelyen Aspar van ábrázolva teljes pompában. Consuli tógában, az
úgynevezett mappával, a hatalom jelvényeivel a nyilvános gyűléseken és az
ünnepségeken, a magasra emelt jobb kezében pálcával a baljában, kettős koszorús
fejjel, az egy birodalomban a két uralkodót megszemélyesítve. A trón mellett,
amelyen Aspar ül, áll a fia – az ifjú Ardabur ugyanúgy tógában, mint az apja; a feje
felett felirattal: 'Ardabur iunior pretor' (Az ifjú Ardabur pretor). A medailonban ennek
a figurának a feje felett két ábrázolás consuli tógában, páros fejjel végződő pálcával.
A medailon egyik képe 'Ardabur' névvel jelölve (láthatóan, az öreg Aspar), a másik –
Plinta (a 419. évben consul). A tál szegélyén körfelirat, amely a központi
ábrázoláshoz, Asparhoz tartozik: 'Fl(avius) Ardabur Aspar, a híres férfiú, hadvezér és
consul'.
28. Szpafariosz – a magasabb bizánci udvari tisztségek egyike.
29. Uzok – guzok vagy más forrásokban oguzok a X. században az észak-keletről a
Kaszpi-tengerig húzódó terület lakói.
30. Eksusiokrator – uralkodó.
31. Klimatok – a Kazár kaganátushoz tartozó területek.
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32. A 'fehér' és a 'fekete' terminusok a bulgár (bolgár), szerb és horvát nevekben, az
alánhoz hasonlóan szociális jelentéssel bírtak.
33. Az V. sz. 20-as éveinek eseményeiről van szó – a nagy népvándorlás kora.
34. Tamatarcha – város a Kercsi-öböl keleti partján, az orosz évkönyvekben
Tmutarakan.
35. Ukruh – a mai Kubán jelentésében, bár ez az elnevezés más forrásokban nem
fordul elő. (Vö. oszet. Ujorjoh – 'széles').
36. Nikopszija – erőd a mai Tuapsze körzetében.
37. Zihija, Papagija és Kaszaahija (oszét Kjoszjog – 'kabard') – területek, a X.
században adig törzsekkel.
38. A Fekete-tenger partvidékén lévő szigetek, amelyekre a kasakok az alán
betörések idejében menekültek, az arab szerzők is említik őket.
39. Amint a bizánci udvarban a külföldi uralkodókhoz szóló formulákból kitűnik,
az Alánia uralkodója (vlasztoderzsec – 'eksusiokrator' ) minden politikai tekintélyével
csak a kazár kánnak és Nagy-Arménia uralkodójának engedte át az elsőséget.
40. Az 'arhont' terminus X–XI. századokban bizánci szociális-polititikai
titulatúrában széles elterjedtségnek örvendett, ezen titulust birtokló személy a Bizánci
birodalom struktúrájában magas hivatalt töltött be, így a külföldi uralkodók,
törzsfőnökök stb. 'Ázsia arhontja' alatt valószínű a Darjal-szoroson (Kaszpi-kapu)
átvezető átjárót ellenőrző Alánia keleti régiójának vezetőjét kell látnunk. Látszólag ez
a terminus más jelentéssel bír, mint a grúz Mtavarni Ovszetisza (oszét uralkodók),
ahogyan a grúz források a középkori Oszétia nagyobb feudális urait nevezték (Ю. С.
Гаглойти. Аланы..., с.171).
41. Jellemző, hogy ha az 'Arménia földrajza' a VII. században az Alán-kaput a
Tcanarok földjére lokalizálja, akkor Bíborbanszületett Konstantin ásziknak nevezi
őket, a Tcanaria és Alánia között pedig a szarbanok törzsét helyezi el. Ez az
elnevezés a grúz Garbani falu nevére emlékeztet, amely a Terek folyó jobb partján
helyezkedik el a Darjal-szorostól délre. Egyetértve a hely megjelölésével, ami egyike
volt e körzet legnagyobb faluinak (L.: В. Д. Итонишвили. Топонимика Деви. »grúz
nyelven« Тб., 171, с.90-91). Következésképpen a tcanarok, etikai hovatartozása
vitatott marad, ebben az időben kellett lennie egy délebbi Szarbana–Garbanának.
42. A grúz forrásokban az ovszok királyának lányát nevezték Aldának, ami az
alánok és az ovszok (oszétek) identitásának egyik bizonyítéka.
43. A kelták – adott esetben nyugat-európai zsoldosok – élükön Tarenti
Boemunddal, akik a XII. sz. elején Épeiroszba törtek be, ahol a bizánci hadsereg
Kantakuzénosz vezetésével szembeszállt velük.
44. A Roszmik nevet hasonlítsuk össze az oszét Uruzmaggal.

Y U ZU Y U ZUY U ZUY U ZU Y U ZUY U Z
ÖRMÉNY ÍRÓK
• Agafangel (5. sz.):
(Görögül Agaphangelos 'Jó hírnök') Trdat örmény király titkára, Megvilágosító Szent Gergely
unokafivére, időben pedig Arménia első történetírója. A modern kutatás szerint költött személy.
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'Arménia története' c. művét a király megbízásából írta meg. Középpontjában Trdat király és
Megvilágosító Szent Gergely alakja áll. Máig sem tisztázódott, hogy melyik nyelven írt a görög,
örmény és az arab közül.

Arménia története
18. Amikor a pártus állam hanyatlásnak indult, Artaban gyakorolta a hatalmat..., akit
Artisir, Szaszan fia ölt meg.2 Artasir... egyesítette a perzsa seregeket, amelyek
elutasították a perzsák hatalmát és inkább Szaszan fia, Artasír uralmát fogadták
elégedetten. Amikor ez a hír az örmény uralkodóhoz, Hoszrovhoz eljutott, aki rangja
szerint a perzsa birodalom második embere volt...3, nem maradt ideje egy szuszra
befejezni a háborús felkészülést.
19. A következő év elején Arménia királya, Hoszrov sereget kezdett gyűjteni.
Egyesítette az alánokat4 és a grúzokat és , megnyitotta az Alán és Csorszi kaput,
kihozta a hunokat, hogy megtámadja Perzsiát. Egészen a Kteszifon-kapuig
elpusztította Asszíriát, kifosztotta az országokat és lángoknak adta martalékul a
dúsgazdag városokat és falvakat... Hoszrov telve féktelen gyűlölettel esküdözött,
hogy megbosszulja az Arsakidák megfosztását a hatalomtól.
A hátországból
hamarosan segítségére érkezett az alánok nagyszámú, jól felfegyverezett vitéz
lovassága, az lbinek, a dzsilbok és az ország más népei azon voltak, hogy bosszút
álljanak Artaban véréért.
21. Amikor a perzsa király meglátta a tömérdek hadat, amely nagy erővel vonult
ellene, szembefordult velük. De nem tudott sikeresen ellenszegülni, ezért
megfutamodott... Hoszrov serege üldözte és gyilkolta őket, a mezőket és az utakat
hullák borították.

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Bizánci Fausztosz (4. sz.):
Örmény történész, az 'Arménia története' szerzője. Az V. században élő Lázár Parbeci szerint
Bizáncban született. Műve 6 kötetből áll, amelyből az első kettő, sajnos, nem maradt ránk. A
fennmaradt rész a IV. évszázad harmincas éveitől 387-ig tárgyalja az eseményeket. Reális képet fest
Arménia belső viszonyairól, és tárgyalja Irán és a Római Birodalom közötti felosztásának eseményeit
is.

Arménia története
VI. fejezet. Grigoriszról, Vrtanesz fiáról...
Az országban található minden templomot rendbe hozva és helyreállítva, Grigorisz
megérkezett a maszkutok5 arsakida királyának a táborába, akit Szaneszannak
neveztek, mivel az ő királyuk és az örmény uralkodó egy és ugyanazon nemzetségből
származott. Felajánlotta a maszkutok királyának, a hunok6 nagyszámú csapata
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parancsnokának, hogy kiáll a sereg elé, és prédikálni kezd Krisztus Evangeliumáról,
mondván nekik: ismerjétek meg az Istent!
Először engedelmeskedtek, elfogadták és alávetették magukat, azután pedig,
amikor jártasabbá váltak Krisztus törvényei között, megismervén belőlük, hogy az
Isten számára gyűlöletesek a rablások, a fosztogatás, az öldöklés, a kapzsiság, az
idegen holmi eltulajdonítása, az idegen javak megszerzésének szenvedélye. Mihelyst
felfogták ezt, dühbe gurultak a szavaira és mondották: „Ha mi nem fogjuk elvenni
mások vagyonát, hogyan tudunk egy ilyen nagy hadsereget táplálni.” Noha ezer
módon is megpróbálta meggyőzni őket a helyes útról, azok meg sem akarták hallgatni
őt, azt mondták egymásnak: „Azért jött ide, hogy lebeszéljen bennünket a férfias
tettekről, megtiltsa a zsákmányszerzést, amelyből élünk; ha mi hallgatunk rá, és a
keresztény hitre térünk, miből élünk majd meg, ha a régi szokásaink szerint nem
ülünk majd lóra?7 No, – mondották – ez is az örmény király felbujtására történik. Ezt
ő küldte hozzánk, hogy ezzel a tanítással megszüntesse a mi rablóhháborúinkat a
tulajdon országába. Gyerünk, kergessük el őt, és intézzünk támadást Örményföld
ellen, töltsük meg az országunkat a zsákmánnyal.”
A király megváltoztatta a véleményét, hallgatott seregére. Fogtak egy vad lovat,
farkához kötötték az ifjú Grigoriszt, és elcsapták a pusztán a hatalmas északi tenger
partja mentén, a táboruk mögött, a Vatnean mezőn. Így pusztították el Krisztus
hitének erényes terjesztőjét, a fiatal Grigoriszt.
VII. fejezet. A maszkut király rablóhadjáratáról...
Abban az időben Szaneszan maszkut király erősen dühbe gurult, gyűlöletet táplálva a
rokona, az örmény király, Hoszrov iránt, minden csapatát összegyűjtötte, – hunokat.
pohokat, tbaszparokat, hecsmatakokat, izsmahokat, gatokat és gluarokat, gugarokat,
sigbokat és csilbokat, balaszicsokat és egerszvanokat9 és a többi tarka-barka nomád
népek töméntelen sokaságát, amelyek felett uralkodott. Átlépte a határt, a nagy Kura
folyót, és elárasztotta Arméniát. Buzogánnyal felfegyverezett lovas és gyalogos
ezredeinek nem volt se szeri se száma, úgyhogy maguk sem tudták a seregüket
összeszámlálni.
De amikor valamilyen jelentős helyre érkeztek, a látható helyeken szemlét
tartottak az ezredek, a zászlók és csapatok felett, megparancsolták, hogy minden
ember hozzon egy-egy követ és dobja egy helyre a körbe, mert a kövek számából
meg lehetett határozni az emberek mennyiségét, és hogy a jövendő számára is
fennmaradhasson a történteknek ez a szörnyű mementója. És mindenütt, ahol
áthaladtak, ilyen emlékműveket hagytak hátra az útkereszteződéseknél és az utakon.10
Végigözönlöttek az örmények földjén; romokba döntötték azt, rabul ejtették az
embereket, végképp elpusztították, rátelepedtek az országra. A zsákmányt és a
foglyokat egy meghatározott helyre, az Ararát gavárba irányították, ahol hadsereg
tábort épített erre a célra.
Az örmény király, Hoszrov kitért a fivérével, Szaneszan maszkut királlyal való
csata elől, és Darjunk erős várába húzódott... Az pedig (Szaneszan), erőszakkal
elfoglalta az egész országot, és uralma alatt tartotta egy egész esztendeig.
Abban az időben érkezett oda Nagy Arménia hadvezére Vacse, a Mamikonjánok
nemzetségéből való Artavazd fia... Egybehívta a naharárok legbátrabbjait, egészen
népes csapatot szervezett, s a reggeli órákban, az istentisztelet idején rátámadott
Szaneszan táborára... Vacse mindnyájukat kardélre hányta, senki nem maradt élve, s
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minden foglyot kiszabadított. Azután összegyűjtötte a zsákmányt, folytatta a
hadjáratot és felszabadította a síkságon Ajrarat gavart. Ott utolérte Szaneszan
maszkut királyt a régi seregével11, a töméntelen számú katonasággal. Vacse a hadával
váratlanul rátámadt a városra, és az Úr a kezére adta azt.
Amikor az ellenség meglátta, hogy megtámadta őket, kifutottak a városból és
nekiiramodtak a köves fennsíkon Osakan vára irányába, bizakodva az üres és köves
vidékben. Nagyon kegyetlen ütközet következett, és az örmény hadvezér harcosai...
rájuk vetették magukat, verték, pusztították az alánok, maszkutok, hunok és más
törzsek hadseregét. Holttestek borították szerte a köves mezőt, se szeri, se száma
nem volt a szétvert katonaságnak. Kisebb maradványukat a balaszicsok országáig
kergették maguk előtt. A nagy király, Szaneszan fejét az örmény király elé vitték.
Amikor meglátta, sírva fakadt és így szólt: „Fivérem volt nekem, az Arsakunok
nemzetségéből”12
XXV. fejezet. Hogyan határozta el Arsak király a Perzsia elleni támadást...
Arsak örmény király annyi sereget gyűjtött össze, mint a homok, és megindította a
támadást a perzsák országa ellen. Vaszak vezette az örményeket, segítségül hívta a
hunokat és alánokat, s velük együtt az örmény király segítségére sietett a perzsák
ellen. Ugyanebben az időben a perzsa király is megindult a seregeivel, szemben
haladt vele az örmény földön. Hamarosan Artapatakanhoz értek, ahol Tavresben
rátaláltak a perzsa sereg táborára.
Szparapet Vaszak kétszázezres serege rátámadt a perzsa táborra. A király lóháton
menekült. Az örmények egy egész perzsa karavánt zsákmányoltak, teljesen
szétzúzták a perzsa hadsereget, és töméntelen zsákmányt vittek magukkal a táborból.

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Jeghise (5. sz.):
Örmény történetíró. A hagyomány szerint Restunikban halt meg, sírja a legutóbbi időkig búcsújáró
hely volt.. 'Vardan és az örmények háborújáról' c. művének tárgya a nagy perzsaellenes felkelés, amely
451. évi avarajri ütközetben tetőzött. Ebben valószínűleg ő is részt vett. Ez az örmények vereségével
végződött. A csatában az egész örmény hadsereg a fővezérével együtt elpusztult. Eleven stílusa miatt
Jeghise művét 'költői történelemnek', eleven eposznak nevezik.

Vardánról és az örmények háborújáról
... Amikor Iezdigerd13 meglátta, hogy a romejek hűek maradtak a szerződésükhöz,
amelyet velük kötöttek, a hajlandurok14 pedig abbahagyták a határ menti Csora15
erődítményen keresztül történő kijárást, és az országát minden tekintetben békén
hagyják..., akkor országa minden tűzőrző szentélyébe16 futárokat küldött szét a jó
hírrel.

99

Iezdigerd megparancsolta Muskan Naszaluvortnak hogy sereggel menjen az
alánok17, lbinok, csilbek, necsmatakok, tavaszparok és hibiovák országába, és
minden erődbe, amelyet a hon hadak az örményekkel szövetkezve szétromboltak
Izdigerdben mindenféle kereszténység félelmet keltett... Amikor ezt az egyik hon,
Bel nevű észrevette, aki királyi származék volt a hajlandurok országából és titokban
vonzódott a kereszténységhez... a kusinok országába menekült.
Habár Peroz trónra lépése után az Arik18 országában a béke is a trónra lépett,
Albánia királya nem akart ismét meghódolni, körülárkolta a Csora hasadékot és
átvezette erre az oldalra a maszkutok hadát, szövetkezett tizenegy hegylakó királlyal
és ellenszegült az Ari seregnek, és a hatalmas veszteséget okozott neki. Habár azok
két-háromszor is levélben kérték, sehogyan sem tudták az egyezségre rávenni ezt a
férfiút; pedig a leveleken és a követeken keresztül megdorgálták őt Arménia esztelen
pusztításáért. .
És amikor meglátták (a perzsák), hogy sem ésszel sem erővel nem tudják rávenni a
megegyezésre, akkor hatalmas kincset küldtek a hajlandurok országába, megnyitották
az Alán-kaput és népes hadsereget állítottak ki a honokból, és egy évig háborúztak
Albánia királyával. Ámbár a honok hadától seregei megrendültek és szétszóródtak,
mégsem tudták meghódoltatni.

A Teremtés könyvének magyarázata
... Az ékesszólás formái egy-egy nagy nyelvből származtak: a gyengéd – a
görögből; a határozott – a latinból; a fenyegető – a honból; a könyörgő – a szírből; a
fennkölt – a perzsából; a szép – az alánból; a csúfondáros – a gótból; a goromba – az
indiaiból, a gyönyörködtető – az örményből, amely mindegyik nyelv értékét magában
egyesíti.

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Lazar Parbeci (5. sz.):
Örmény történetíró. Három könyvben tárgyalja Arménia történetének eseményeit a 387-es felosztás
után, az Irán elleni örmény felkelést Vardan Mamikorijan vezetésével (450–451). Művét Arménia
egységének gondolata hatja át. Ez Grúzia és a Kaukázusi Albánia érdekeivel is egybeesett az Iránellenes harcban.

Arménia története
...Váratlanul felkelés tört ki Grúziában. Vahtang19 törvénytelenül megölte a
bdesh Vazgent huszonöt éve uralkodó királyát Perozt. Ezt az örmények is
megtudták... És amikor értesültek a grúz király elleni felkelésről, megörültek... De
attól tartottak, hogy a perzsa hadvezérek hadakat gyűjtenek és az örmény hadakat a
perzsa udvarba vezetik...
Mert én jól ismerem az arik erejét és vakmerőségét, a rómaiak gyengeségét és
csalárdságát... De Grúzia királyáról és a hunok seregéről szólva – Grúzia (megszállt)
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önmagára hagyott, kis ország, kevés katonája van. De a hunokról, aki ismeri őket,
tudhatja, vagy elhatározzák, hogy jönnek, vagy nem. Róluk nem szükséges
hosszabban szólni, amíg itt nincsenek.

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Korjun (5. sz. első fele):
Örmény történetíró, író és fordító. Születésének és halálának dátuma ismeretlen. Egyike Meszrup
Masztoc (361 körül–440) első tanítványainak. 430-ban a görög nyelv tanulására bizáncba indul,
ahonnan 434-ben tér vissza. Mastoc életét 443-449 között írta meg Katolikosz Ovszep kérésére. Benne
tanítómestere életrajzát, hittérítő munkásságát ismerteti. Az örmény, grúz és albán írásbeliség
kialakulásának legmegbízhatóbb leírását adja. Műve az első örmény nyelvű történelmi munka.

Szent Meszrup életének és halálának története
16. ... Boldog Mastoc folytatta a tanítást... Ebben az időben érkezett hozzá egy
bizonyos albán, Benjámin nevezetű. Kikérdezgette őt (Mastoc), megvizsgálta az
albán nyelv szavait, azután a sajátos éleselméjűségével, isteni sugallatra, megalkotta
az agban írásjegyeket, Krisztus kegyelméből sikeresen bevezette, elterjesztette és
pontosította azokat
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• Movszesz Khorenaci (Choreni Mózes) (410–415 – 490 k.):
Az örmény történetírás atyja, utódai az antik Hérodotosz néven emlegették. Szalvak Katolikosz és
Meszrop Mastoc tanítványaként az epheszoszi zsinat után Alexandriába küldték a görög nyelv és a
tudományok elsajátítására. Hazatérve püspökké tették. Ő is részt vett a Biblia és az egyházatyák
műveinek lefordításában. 'Arménia története' c. művét Szahak Bagratuni főúr felkérésére írta. A 3
részből álló mű az örmény nép eredetét és előtörténetét, majd az önálló örmény királyság történetét az
Arakidák felszámolásáig (428-ban) tartalmazza. Stílusa művészi és választékos.

Arménia története
I. 50. Azidőtájt az alánok a hegylakókkal egyesülve és a maguk oldalára vonzották
Ibéria felét, hatalmas tömegekben rajzottak szét az országunkban.21. Artasesz szintén
összegyűjtötte seregeinek sokaságát, és akkor a két bátor lándzsás nép között ütközet
zajlott le az országunkban. Az alán nép kicsit hátrált, átkelt a nagy folyón a Kurán és
a táborát a folyó északi partján verte fel: a folyó választotta szét a két népet.
Mivel az alán király fia az örmény seregek fogságában volt, Artaseszhez vitték,
akkor az alánok királya békét kért, ígérve Artasesznek, amit csak kíván, és örök
esküvel tett ígéretet, hogy attól kezdve az alán ifjak nem intéznek rablótámadásokat
Arménia ellen. És amikor Artasesz elutasította az ifjú kiadását, az ifjú nővére jött a
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folyó partjára, egy kiemelkedő magaslatra, és tolmácson keresztül kiáltotta át
Artasesz táborába: „Hozzád szólok, Artasesz, bátor férfiú, hozzád, az alánok bátor
népének legyőzőjéhez, gyere, egyezz meg velem, az alánok szépszemű lányával, és
add ki az ifjút. Mert ha nem lépsz az istenek utódainak nyomába, ha elveszed az
életét, vagy megalázó fogságban tartod, az öröm helyett örökös ellenségeskedést
teremtesz e két bátor nép között” Meghallva e bölcs szavakat, Artasesz a folyó
partjára ment, és amikor a bölcsen beszélő gyönyörű lányt meglátta, beleszeretett.
Hivatta a dajkáját, Szmbatot, feltárta neki a meghitt gondolatát, feleségül venni a
szűzet, egyezséget kötni a bátor néppel és békével elbocsátani az ifjút. Szmbat
helyeselte ezt, és Artasesz ajánlatot küld az alánok királyának, adják hozzá
királynőnek az alán szüzet. Az alán király így szólt: „Honnan veszi a bátor Artasesz,
amilyenből sok ezer van, hogy meg lehet fizetni egy isteni származású alán
királylány-szüzet?”
Ezt a történetet, amely allegóriává vált, így örökítette meg a róla szóló ének:
„Hollófekete lován ült a hős Artasesz király, elővette aranykarikás vörösbőr
pányváját, gyorsszárnyú sasként keresztülrobogott a folyón, aranykarikás vörösbőr
pányváját kivetve körbevette az alán királynő táborát, és erejével kárt téve a törékeny
királynő táborában, gyorsan elragadta őt a saját szállására.”
Íme, ezeknek a szavaknak a valósága: mivel az alánoknál nagy megbecsülésnek
örvend a vörös bőr, hát Artasesz hozományként sok vörös bőrt adott, sok aranyat,
amiért feleségül veszi Szatenik szűz királylányt. Ezt jelenti a „vörösbőr pányva
aranykarikával”.
Ugyanúgy az esküvőről allegorikusan szólva a következő módon énekelnek:
„Aranyeső hullt Artasesz nászára, gyöngyeső hullt Szatenik nászára”. Szatenik
Artasesz asszonyai között az első lett, és megszülte neki Artavazdát, és még sok fiút
szült...
II. 52. Szmbat, Artasesz parancsára, a sereggel az alánok földjére indul a fivére
Szatenik megsegítésére; mert meghalt Szatenik apja, és más lett úrrá az alánok
országán, ami nyugtalanította Szatenik fivérét. Szmbat megtisztította a földet az
ellenségtől, akiket nagy többségükben foglyul vitt Artasatba. Artasesz Maszisz
délkeleti oldalára parancsolta letelepíteni őket, a Savarsakannak nevezett területre,
Artaznak nevezve el, mert azt a földet, ahonnan a foglyokat hozták mostanáig is
Artaznak hívják.
II. 58. Artasesz Arueheani uralkodása idején, az alán születésűeknek, Szatenik
rokonainak, és kísérőinek, nemesi méltóságot adtak, bevették őket az örmény
nahararok közé, mint a nagy királynő rokonságát. Trdat atyja, Hoszrov alatt
rokonságba kerültek az Arméniába átköltöző egyik leghatalmasabb baszillal.
II. 83. Trdat, országunkba való visszatérése után, meglátogatja az asziét Szmbatot,
Bagarat atyját, nőül viszi neki Ashent23, Ashadar lányát, aki termetre nem maradt el a
király mögött, aki megparancsolta, tekintsék Arsakunnak, öltöztessék bíborba,
helyezzenek a fejére koronát, mivel ő lehet a király felesége. Fiú született tőle, aki
termetre nem hasonlított a szüleire.
II. 87. Kamszar, Perozamat idősebbik fia, még az apja idejében kitűnt az
ütközetekben hihetetlen bátorságával; egy heves támadásakor karddal a fejére sújtott
valaki és levágott egy darab csontot a koponyájából. Habár az orvosság segített rajta,
a koponyája felső része kerekségének a hiánya miatt csúfolták Kam-Szarnak.24
II. 86. Szent Nino...24a apostollá válva, az Alán-kapu és a Kaszpi-tenger közelében
fekvő Kcsarcsovtól kezdve a maszkutok vidékéig prédikált, így írta le Agafangel.
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III. 3. ... amikor híre jött Trdat halálának, maga Szanatruk (Arsakida) és néhány más
örökké hazudozó ember – Ahvanok – intrikái szerint, a szent férfiú a barbárok
lovainak patái alatt pusztult el a Vasneani síkságon a Kaszpinak25 nevezett tenger
közelében.
III. 9. Hoszrov idejében a Kaukázus északi részének lakói ismervén annak
tehetetlenségét és engedékenységét, nevezetesen, Szanatruk kérései iránt, Sapuh
perzsa király parancsára titokban egyesültek, és mintegy húszezres tömeggel támadást
intéztek hazánk középpontja ellen. A keleti és nyugati örmény seregek az alábbi
hadvezérek parancsnoksága alatt voltak: az aszpétek Bagrat és Vahan, Amatúnia
ősapjai; míg a déli seregeink ebben az időszakban Hoszrov király alatt a copok
földjén tartózkodtak. Mihrant megölték, az ellenségeink vereséget mértek az északi
seregeinkre, menekülésre kényszerítették őket, Vaharsapata falai alá kerültek és
ostrom alá vették. A keleti és nyugati hadseregeink hirtelen rájuk támadtak,
kiszorították őket onnan az Osakanszki sziklákhoz, nem hagyva nekik időt a szokásuk
szerinti nyilazáshoz való visszafordulásra. Bátor lovasaink elkezdték azokat
kegyetlenül szorongatni, és egy sziklákkal borított, járhatatlan köves helyre űzték
őket. Ebben a helyzetben az ellenség kénytelen volt a seregét homlokalakzatban
felállítani a harchoz.
A lándzsások parancsnokaként valamiféle rendkívüli óriás27 lépett elő, teljes
fegyverzetben, egészen vastag nemezzel borítva, a harc közben csodálatos bátorságot
tanúsítva. A bátrabb örmények figyelemmel követték őt, rátámadtak, de nem tudtak
neki ártani: A lándzsadöfések lecsúsztak a nemezvértről.
Akkor a bátor Vahan Amaturin a székesegyházra tekintve így szólt: „Segíts
nekem, Uram! Te, aki Dávid parittyakövét Góliát homlokának irányítottad, irányítsd
az én dárdámat is minden helyzetben”. Az imája meghallgattatott: letaszította a lova
hátáról a szörnyeteg óriást. Ez menekülésre kényszerítette az ellenséget, az örmény
hadaknak pedig bátorságot adott a győzelemhez... Bagrat visszatért a copok földjére,
mivel pedig Vahan minden irigység ellenére bebizonyította a király előtt vitézségét és
bátorságát, az ütközet helyét, Osakant adományozta neki, ahol a kezdeményezésével
kitűnt a harcban.
III. 34. Amikor Sapuh ismét kipihente magát a harctól, hatalmas sereggel, Arsak
rokonát28, bizonyos Alanaozan Pahlavikot küldte rá Arsakra. Arsak megfutamodott, a
nahararok közül sokan elhagyták, megadták magukat Alanaozannak, önként
elindultak Sapuhhoz, türelmét vesztett királyukhoz, és tiszteletüket nyilvánítva
visszatértek az országunkba. Akkor Arsak zavarában követet küldött a perzsa hadak
vezéréhez: „Te, aki az én vérrokonom vagy! Miért üldözöl engem ilyen
kegyetlenséggel? Tudom, akaratod ellenére jössz rám, a te rokonodra, nem merve
ellenszegülni Sapuh parancsának; de adj nekem legalább lehetőséget egy kis időre
valahol elrejtőznöm...”
Alanaozan ilyen választ küldött neki: „Te sem kegyelmeztél a mi rokonainknak a
Kamszarakanoknak, akik még közelebbi rokonaim voltak náladnál, egyek a hitben és
az atyafiságban, hogyan reménykedsz az irántad való szánalmamban, aki mind a
hitben, mind lakóhelyemet tekintve távol állok tőled; és én hogyan reménykedjem a
te ígéretedben, amit, mint tudjuk, még ezután kapnék, ha beleegyeznék, hogy
elveszítsem azt, amit az uralkodómtól már megkaptam.
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Arménia megtérítőjének, Szent Gergelynek családfája és Szent
Nerszesznek, Arménia patriarchájának az élete
(5. sz.)
...Szent Trdat halála után, az igazságtalan (Szaneszan) – az Arsakunok
nemzetségéből, akiknek Trdat Pajtakaran élére állított – lázongott és megkoronázta
magát. Egyetértve becstelen parancsával, a vad északi törzsek megölték a siheder
Grigoriszt... lóhoz kötötték és elcsapták azt a Vatnean mezején...29
Ezután Sapuh (Szapor) perzsa király Urnajrtól, a hunok királyától segítséget
követelt, és megnyitotta az Alán-kaput. Köré gyűltek a hunok, maszkutok, alánok,
tavmatakok, kupurok, dzsmahok, úzok seregei... együtt a perzsa sereg többségével és
a kurd nomád-hegylakók törzseivel.
...Amikor ez a nagy ütközet még inkább tombolássá vált, az örmény seregek
menekülésre késztették az alán, perzsa, úz és maszkut seregeket... Museg örmény
hadvezér utolérte a hunok királyát és fejbe csapta a lándzsanyelével, hozzáfűzve:
„Menj és légy hálás, hogy király vagy, én pedig nem ölök királyokat.” Abban a
pillanatban a lázadók jelentették Pap királynak, hogy Museg saját kezével fogta el az
alánok királyát, Urnajrt30, de nem küldte őt hozzád, nem is ölte meg, hanem élve
hagyta...
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• Arménia földrajza (7. sz.):
Az ázsiai Szarmatia leírása
... A bolgárok és a Pontus-tenger között élnek a garsok32 népei, a kutok és szvanok,
Pitinuntáig a tengerparton az abazgok országai, ahol az apsilok és az abazgok élnek a
tengermelléken Szebasztopol városáig és tovább a Drakon folyóig, amely Alániában
ered és Abazgiát Jeger33 országától választja el.
...Ebben a folyóban (Atl)34 sziget található, amelyen a baszlok35 népe rejtőzködik
az erős kazár és bush nép elől, akik téli legeltetésre érkeznek, és a folyónak a keleti és
nyugati oldalán helyezkednek el. A szigetet Feketének nevezik, azért mert feketéllik a
baszolok sokaságától, akik nyájaikkal együtt benépesítik
Az Atl folyó ágai a sziget mögött újból egyesülnek, és a Kaszpi-tengerbe ömlenek,
elválasztva Szarmatiát és Szkítiát. A folyótól nyugatra, mondja Ptolomaiosz, az
udonok népe él, alandonok36, szondszok és gerrák, azonos nevűek a folyóval, amelyik
a Kaukázusban ered, egészen Albánia határáig.
(Az ázsiai) Szarmatia népei nyugatról keletre a következőképpen sorakoznak.
Először az alánok népe, az astigorok37, délen. Velük együtt élnek a heburok, kutetek,
argvelek, margujlok és takuirok38. A digorok után a kaukázusi hegyekben Ardoz
területén élnek az alánok39, ahonnan az Armna folyó ered, amelyik észak felé veszi
az irányt és a végtelen sztyeppén haladva az Atllal egyesül. Ugyanezekben a
hegyekben az adrozok mögött élnek a dacsanok, dvalok, cehojkok, ovszurok,
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tcanarok40, amelyeknek a földjén az Alán-kapu található és más – kcekeneknek41,
nevezett népek.
Mögöttük (keletre) a lucok és huzsok, a kiszti-emberevők, a chavatok,
gudamakarok, durckok, didok, lekek, tabataranok, aguasakanok, henok, sippek,
csicsbák, puikok...42 , a maszkutok, közvetlen a Kaszpi-tengernél vannak, ahová a
Kaukázus hegyláncai elnyúlnak, és ahol, Derbent falai emelkednek, a hatalmas
erődítmény a tengerben van. Északabbra a hunok élnek, ahol Varapan és más
városok találhatók. Észak királya a kagán. Ő a kazárok királya. A királynő, a kagán
felesége a Baszilok nemzetségéből származik.
Kolhida, azaz Eger, a Pontusi-tengertől keletre található, Szarmatia közelében,
Ibériával és Vellel határos. Arménia. Eger négy provinciára oszlik: Mandala, Egrevik,
Laziv, Dzsaniv, azaz Haldei... Ibéria, azaz Virk Egertől keletre (található), Szarmatia
szomszédságában, a Kaukázusban. Az albán határokig, a Kura folyóig terjed...
Városai: Tiflisz, Samsude és Mcheta, amelyben a keresztet (Szent Ninoét) őrzik.
Folyói hallal vannak tele.
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• Movszesz Kalankatuaci (újabban: Daszkhuranci) ( 10. sz.):
Movszesz Daszkhuranci, Movszesz Kaghankatuaci) örmény krónikaíró. A három könyvből álló
'Aghvanország története ' (Kaukázusi Albánia története) c. krónika szerzősége máig is vitatott. Az
első könyv a 7. sz. előtti időről szól. A 2. könyv a 7. század történetét tárgyalja. Műve néprajzi
szempontból is értékes, felhasználta az énekmondók hősi énekeit is.

Aghuanország «kaukázusi Albánia» története
1,4. Semi bizonyosat nem tudunk mondani arról a népről olvasóinknak, amely a
világ teremtése óta egészen Vagarsak44, Arménia királyának az uralkodásáig a
Kaukázus hatalmas hegyeit benépesítette. Az északiak feletti kormányzása alapján
(Vagarsaknak) valószínűsíthető, hogy magához rendelte az északi síkság és a
Kaukázus előhegyeinek egészen a síkság kezdetéig élő idegen vad törzseit, és
megparancsolta nekik, hagyjanak fel a rablótámadásokkal és a gyilkolással,
fizessenek adót a királynak. Kormányzókat és elöljárókat rendelt föléjük, akik közül a
legfőbb, Vagarsak parancsára, bizonyos Aran lett a Sziszakan nemzetségből, Iafet
utóda, aki megkapta Aguank síkságait és a hegyeit az Araksz folyótól Hnarakert
váráig. És cselekedeteinek szelídsége miatt az országát Aguanknak nevezték,
ahogyan őt is agunak ('kellemes')45.
1, 8. ...Ez idő tájt az Aguanok, egyesülve a hegylakókkal és Ibéria egy részével,
nagy erővel törtek be Arméniába... Az aguan királyfi Artasesz fogságába esett, aki
Szateniket46 vette feleségül... Az Aravergjan nemzetség fejedelemségét Szatenik
rokonságának ajándékozta.
1, 9. ...Urnajr, Aguania királya, Sapuha, Perzsia királya nővérével volt nős. ...Urnajrt
Megvilágosító Szent Gergely térítette a keresztény hitre, aki az aguanokat is
megtérítette.
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1, 10. ...Peroz... megparancsolta, hogy nagy kincset küldjenek Aguandrijnak48,
kinyitotta az Alán-kaput, és a hunoknál erős sereget gyűjtvén, az egész esztendőt
Aguania királyával való hadakozással töltötte.
1, 12. Arménia nagy királya, Trdat összegyűjtötte a hadseregét és leereszkedett a
Gargareji völgybe, és súlyos ütközetbe bocsátkozott az északiakkal. A barszilok
királya, aki csatázván vele, megragadta a bátor Trdat páncélját, de nem tudott erőt
venni rajta, az széthasította őt. Trdat egészen a hunok országáig üldözte őket, és
sokan elestek az örmény sereg fegyvereitől. Szintén elesett Artavadz Mandakuni is,
az örmény lovasság parancsnoka.
Trdat halála idején egy bizonyos Szanatruk kormányzott Aguania Pajtakarane
városban, aki elhatározta, hogy behatol Arméniába. Hoszrov, Trdat fia, sereget
gyűjtött, Antiohosz görög csapatával, Bagarát és Mihran, Grúzia kormányzójának
(bdesha) nyugati hadseregével, három szövetségesével együtt elindult Aguania ellen.
Pajtakaranban nagy erőket hagyva, Szanatruk az aguan sereggel kutyafuttában
Sapuhhoz, Perzsia királyához indult.
Amikor Antiochosz nagy zsákmányt szerezve és adót gyűjtve visszatért a
császárhoz, akkor Szanatruk, élve a kedvező lehetőséggel, egyesítette az aguan és a
perzsa hadakat, mintegy harmincezer harcost, és behatolt Arménia belsejébe. A
lándzsások parancsnokául egy hatalmas óriás lépett elő, aki vastag nemezbe volt
öltözve, a fegyvercsapások lecsúsztak róla, nem tettek benne kárt....49
1, 13. ...Amikor Arsak uralkodott, akkor kelt fel Meruzsan Arcruni... A papok és
meruzsanok között hatalmas csata zajlott, amelyben a bátor Sergir, a lekek királya
elesett Szpandarit Kamszarakan kezétől, és Aguania nagy királya, Urnajr is
megsebesült Museg Mamikonjan, Vaszak fia által.
1, 29. Ezalatt a roszmoszok királya seregeivel és a tubalok50 hadával együtt a honok
csapatait szintén összegyűjtve, átkelt a Kura folyón, elárasztotta seregeivel az utik
földjét, táborát Halhal város környékén verte fel. Kiválasztva három erős harcost,
csapatai vezéreivé nevezte ki őket, és megparancsolta nekik mind a tizenegy hadsereg
feletti parancsnokolást. Úgy rendelkezett, hogy oszoljanak három részre és rohanják
le Albániát, Arméniát és Grúziát...

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Sapuh Bagratuni (9 – 10. sz.):
Örmény hadvezér, krónikás. Munkája a Bagratida örmény dinasztia történetének kezdeteiről, a 9.
századi korszakáról szól. Azonban az irodalomtörténeti-történeti kritika megállapította, hogy az eredeti
mű elveszett.

Krónika
17. Ahmad (arab hadvezér), elfoglalva Derbent várost, háborúba kezdett és bevette
azt az erődöt, ami az Alán kapunál van. Ahmad tanácskozni kezdett Mszlimmal, az
agdar király fivérével, is azt mondta: „Igyekezzünk benyomulni az alánok országába,
és foglaljuk el azt!” Az egyikük így szólt: „Sokszor jártam már az alánok földjén.' És
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Ahmad azt kérdezte: „Milyen ez az ország?” „Ez mindenképpen javakban gazdag
ország, felelte a férfi, sok arany és pompás öltözetek találhatók itt, nemes paripák és
acélfegyverek, a sárkányok vérével megedzve, páncélok és drágaköves páncélok.”
Amikor ezt Ahmad meghallotta, át akart vonulni a Kapun, és átkelne vele együtt
hetvenezer harcos is. Az alánok ezt megtudván, hadat gyűjtöttek, elreteszelték a
szoroson keresztül vezető utat, feltartóztatva őket a szűk helyen, hozzákezdtek
könyörtelenül mészárolni azokat. Az ütközet szörnyű csapásaként Ahmad és Mszlim
hadvezérek leestek a lovaikról. A Kaukázuson mintegy kétszáz emberrel átkelve,
menekülve futottak Derbentig.

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Ovanesz Drashanakerci (840? – 925):
Jovanesz Draszhanakertci az 'Arménia története' c. munkáját 897-ben írta. Az eseményeket a Kr. e. 2.
századtól (Kr. e. 127 től 114-ig) ismerteti.

Arménia történelme
VII. ... Negyvenhárom évvel a szent apostol, Daddej halála után, Artasesz örmény
király uralkodása idején, bizonyos alán férfiak, Szatenik királynő, Artasesz felesége
rokonságából, követőkké váltak (Krisztuséi) és meg lettek keresztelve a szent apostol
tanítványai által, akik közül az idősebbiket Oszkanak nevezték. És mivel napról-napra
erősödött a megkereszteltek hite az új életre keltő igékben, akkor Szatenik fiai, az
irigységtől eltöltve, karddal fosztották meg az életüktől ezeket a szenteket. Oszkát is
velük együtt ölték meg.
Akkor Szatenik rokonai, a szentek halálával elijesztették azokat, akik
megkeresztelkedtek Krisztusban. Elmentek onnan és elrejtőztek, elbújtak Dzsarabash
hegyei között, amelyek bővelkednek a füves legelőkben. Mivel a testük fedetlen volt,
az ég harmatától beszőrösödött, emiatt kecskéknek csúfolták őket.
Sok esztendő elteltével Anak meggyilkolta az örmény királyt, Hoszrovot, s az
örmények földje kormányzó nélkül maradt. Ebben az időben érkezett az alán Vratból
bizonyos Barnalah, aki módszeresen elkezdte a szenteket keresni. Megtalálva őket a
hegyen, amelyet Dzsarabashnak neveznek, kikérdezve őket Krisztus hitéről, kardélre
hányta őket. Ettől kezdve a hegyet a szentek legidősebbikéről, Szukianoszról,
Szukavnak nevezik.51

Y U ZU Y U ZUY U Z
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• Foma Arcruni (9 – 10. sz.):
Örmény történetíró. Királyi családból származott, 5 könyvben írta meg az emberiség történetét Noétól
936-ig.

Krónika
III. Arról, ami Canarkban történt.
Mivel sehol és senki nem volt, aki szembe mert volna szegülni az ő (Buga) tetteivel
és kívánságaival, akkor sorjában hozzáfogott minden keleti ország elfoglalásához és
rettenthetetlen vakmerőséggel dúlta fel mindenfelől a földjüket. És lám elérte Canark
országának az északi területeit, ahol erődítményekben éltek a hegylakók, nem
zavartatva a külső ellenség közeledésétől.
Mindenféle adót távol tartva maguktól, csak a szabad akaratukból ismertek el
valakit a vezetőjüknek. Békében és barátságban éltek, törzsenként, távolt lakva
egymástól. Nem messze voltak tőlük a Kaukázus hegyei, amelyek között különböző
nyelvű népek éltek, 72 törzsre oszolva. Vezetők nélkül éltek, aki megkívánt valamit,
akkor az volt számára a törvény is.
Annak idején hozzájuk indult el az ierej Grigorisz, Vrdanesz fia igét hirdetni.
Sokan közülük a canarokhoz és az abházokhoz hasonlóképpen hajlottak hozzá, hittek
Krisztusban. Mások a mai napig sem hallgatva rá, a pusztulás útján haladnak...
Közülük is vállalták Szent Grigorisz kínhalálát a Vatnean mezőn... Amikor Buga a
seregével elérte a határaikat, békés képét mutatva, levelet írt nekik, felajánlva, hogy
saját elhatározásukból és békével engedelmeskedjenek a királynak.
De ők hittek az erődítményeik megközelíthetetlenségében, a seregeik sokaságában
és katonáik bátorságában, nem hajlottak meg a szavai előtt, sőt választ sem adtak. A
követek szégyenletesen tértek vissza, szörnyű verés lett a jutalmuk. A hegyről
leereszkedve, elfoglalták a hegy lábát, csatára készülődtek... Akkor Buga
megparancsolta a seregeinek vonuljanak ellenük...

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Stepanos Taronetsi (9. sz.):
Örmény történetíró.

Egyetemes történelem
III.VII. Ebben az időben az abházok királya a szarmaták földjéről, a Kaukázusi
hegyek túlsó oldaláról53, néhány tízezres serege élén hadjáratra vállalkozott Arménia
ellen...

Y U ZU Y U ZUY U Z
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• Mhitar-Gos v. Mehitar Gos (? – 1213 k):
Örmény gondolkodó, író és társadalmi vezető. Tíznél több műve közül a „Mesék” a legértékesebbek.
Az első örmény törvénykönyv szerzője (1184).

Isatakaran (emlékirat 1187. év)
...A grúz királyság izgalomban volt, mert Tamara, Georgia királyának lánya, elhagyta
az első férjét, az oroszok cárjának fiát, és feleségül ment egy másik férfihoz, az alán
királyságból, mégpedig Szoszlán anyai (vér szerinti) rokonához, akit a trónra
lépésekor Dávidnak neveztek.54

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Vardan Areveltsi (1198? –1271):
Történész, geográfus, filozófus, műfordító, pedagógus egyházi-közéleti személyiség. Kalikiában,
Bardcep-berde várában, a Taurus-hegység északi oldalán született, de nem ismert melyik évben.
Műveltségét a sokoldalú tudásáról híres Joan vardapettől szerezte. Szerzetesrendbe lépett, s ő maga is
vardapeti méltóságot szerzett. 1238-ban Jeruzsálemben járt, majd Kilikiába visszatérve I. Hetum király
szolgálatába lépett, majd I. Konstantin ökumenista patriarcha szolgálatában állt, majd 1264-től haláláig
Hulag-kán udvarában élt. Történetíróként fő műve az Egyetemes történelem.

Egyetemes történelem
... Abasz király pompás székesegyházat építtetett Karszban. Ez idő tájt Ber, a
Kaukázusi hegyek55 túlsó oldalán található szarmaták fejedelme, néhány tízezres
sereg élén a Kura folyóhoz érkezett...
... Tamara királyságában megerősödtek a keresztények, ámbár ő elhagyta az orosz
férjét, és oszéthez ment feleségül, Szoszlánhoz, aki Grúziát a törököktől elvett
zsákmánnyal és foglyokkal töltötte meg. Tőle született egyetlen fia, akit Lasának
neveztek.

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Stephanos Orbeliani (1250– 1305):
Örmény történész és egyházi–politikai vezető, Syunik püspöke, egy sor történeti munka szerzője. A
forrásai – Movszesz Khorenaci, Agafangel és más örmény történetírók voltak. Leginkább a XII–XIII.
század eseményeit, a mongol hódítást és a Hulagidák uralkodását örökítette meg.
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Sziszakan földjének története
...Georgij után Tamara egy másik férfihoz, Szoszlánhoz ment feleségül, fia született
tőle, akit Lasa Georgijnak neveztek.

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Kirakos Gandzaketsi (1200/1202–1271)
Történetíró. Gandzakban született. A történészek Getikcinek is nevezik Nor Getik kolostoráról,
ahol élete nagyobb részét töltötte. 1236 tavaszán a mongolok fogságába esett, ahonnan ősszel
megszökött. Fő műve: „Örményország története” (a IV. századtól 1265-ig). Leírta benne
Örményország mongol megszállását, Dzselal-ad-Din chorezmi sah hadjratát, stb.

Arménia története
... És így lett nagy bánatára grúz király Georgij, gúnynevén Lasa, Szoszlan és Tamara
fia, a hatalmas Georgij király unokája.

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Tovma Metsobetsi (15. sz.):
Előkelő családból származott, amely a XIV. század második felében a Van tó partja menti
Vaszpurakan területén levő Agiovit helységben élt. Az apja igen istenfélő, vallásos embe lévén, a
közeli Szuhar kolostorba adta tanulni. Itt éltek és tartottak fenn iskolát Szargisz és Vardan
vardapetek. 12 évig tanult itt 12 társával együtt, azután a Mecop Kolostor vardapetája lett, ahol
hatvan esztendőt töltött el. Abban az időben viharos időket éltek a Közel-Kelet s a Kaukázusontúl
országai, Timur Lenk hódító hadjáratai. Munkájában 1388—1466 közötti időszakot öleli át. Ez a
XV. századi Örményország történetéről fennmaradt egyedüli történeti munka. Gyakran
találkozhatunk benne a «saját szemünkkel láttuk és a saját fülünkkel hallottuk ezeket» frázissal.

Timurlenk története
Ibéria királya (Timurlenk hadjárata idején) Bagrat volt a fogoly zsidók törzséből,
akiket Babilon királyai vittek fogságba, és hoztak az országunkba. Később felvették a
keresztséget és lettek a mi ishánainkhoz hozzáírva. Az Arsakuna nemzetség után ők
lettek Ani (lakóinak) és a többi örményeknek a királyai. Bagrat szorongatásai elől
Ibériába menekült, elfordulva az igazi örmény vallástól felvette a halkedonok hitét.
...Az 1378. esztendőben Timurlenk nagyszámú sereggel Zphisz56 városához
érkezett, elfoglalta azt, és számtalan foglyot ejtett. Ibéria királya hatalmas ajándékkal
sietett elé, és alávetette magát a pogány uralkodónak, de ő, sátáni gonoszsággal telve,
rábírta Bagratot, tagadja meg (a keresztény hitet), és magával vitte őt, Karabahba
ment, a mi királyaink telelő helyére. Ibéria királya, a szentlélek bölcsességétől eltelve,
félrevezette őt és így szólt: „Adj nekem nagyobb hadat, én elmegyek és elfoglalom az
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egész országot, azután kényszerítem a lakosait, térjenek át a mi hitünkre, mert az
országban nyolc nyelvet beszélnek; alád rendelem őket és rákényszerítem őket a te
vallásodra. Ők a következők: dvalok, oszétek, imeretinek, megrélek, apházok,
szvanok, ibérek és meszhek”. Az megörült, királyi ruhát adott rá, köpenyt
adományozott neki, sok tiszteletben részesítette, és nagy sereget bízott rá.

Y U ZU Y U ZUY U Z
Jegyzetek
1. Az ókori és középkori örmény szerzők legteljesebb fordítása az a francia nyelvű
kétkötetes gyűjtemény, amely 1867-ben Párizsban V. Langlua szerkesztett és adott ki.
2. Az Arsakida pártus dinasztia utolsó képviselőjének a meggyilkolása Perzsiában a
227. évben történt. Az őt leváltó Szaszanidák – nevüket Szaszanról kapták, az új
dinasztia megalapítójának Ardasírnak az apjáról – Farc tartományból származtak.
3. Az örmény történelmi hagyományokkal összhangban, az Arsakidáknak négy
főága létezett, származása szerint alán–masszageta – Pártiában, Arméniában, a
Kusanoknál (Indo-Szkíta királyság) és az Észak-Kaukázus alánjainál
(masszagetáknál). Szintén hozzájuk kell számítanunk a Grúzia és a Kaukázusi
Albánia arsakída dinasztiáit (L.: К. Патканов. Опыт истории династии Сасанидов,
1863, с.5; Н. Эмин. Примечание к Истории Армении Моисея Хоренцкого. М.
1983, с.239–240, пр. 118). Az Arsakidák a régi Baktriát tekintették régi hazájuknak:
„Hoszrov elindult a saját hazájába – a kusanok országába megkérni a rokonait,
jöjjenek a segítségére, hogy ellen tudjon szegülni Artasirnak”. (Моисей Хоренский.
История Армении, с.114. Подробнее об этом cм. Ю. C. Гаглойти. АланоГeоргика. 'Дарьял', 1992, Nо2, с.187–194).
4. Az orosz fordításokban és V. Langlua francia fordításában ezen a helyen az
aguank (agván) szó szerepel, amelyet mi alánként fordítunk. Gabrielján, helyesen
jegyzi meg, hogy ebben a részben (c. 19) éppen az alánokról van szó, és nem a
Kaukázusi Albánia avganjairól (albánjairól), mivel „a kaukázusi hegyektől északra
élő népek között említik őket, általában alánok” (Армянские источники об аланах.
Бып.1, Ереван, 1985, с.8), ennek ellenére, ezt az etnikai megnevezést nem alánként,
hanem agvanként fordítja, a Kaukázusi Albánia utolsó albánjaira gondolva (c. 17–18,
50, прим. 7). Véleménye szerint éppen Agafangellhez kapcsolódik az alán és agván
népnevek zűrzavara az 'örmény historiográfiában' (c. 7–8), pontosabban – az óörmény
forrásokban.
A lényeg azonban nem az etnonimák 'zűrzavarában' rejlik, amelyek egyébként
alkalomszerűen Agafangelnél és más középkori örmény íróknál is megfigyelhetők,
hanem az örmény ábécé fonetikai különlegességében. Az irodalomban már
megemlítődött, hogy az az örmény hang, amely az oszét g hanggal azonos, a latin
transcriptióban gh-val jelölt, más nyelvekben 'l' betűvel van jelölve; ugyanígy az 'l'
hang más nyelvekből az örményben ugyanazon g(gh) betűvel. Amint még a XIX.
század közepén egy ismert örmény kutató K. Patkanov megjegyezte, az l-ből a g(gh)be való átmenet – „rendkívül szokásos jelenség az örmény nyelvben”. Erre a
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jelenségre még korábban Ju. Klaprot fordított figyelmet. Később szintén erről írtak N.
Ja. Marr, N. Trubeckoj, R. Blajhstejner és mások.
Az örmény nyelv bemutatott sajátossága a nyelv fonémarendszerének történeti
fejlődésével magyarázható, amelyben a folyékony l-nek kétféle formája létezik, a g
betűvel jelölt vagy a fejlődésében őket követő g. Éppen ezért az újörmény agu-ank
(agvn) azonos a régi aluan-alvan-nal, azaz megegyezik az alánnal. (Н. Я. Марр.
Грамматика древнеармянского языка. Этимология. СПб, 1903, с. 4–5; uő.: по
поводу русского слова 'сало' в древнеармянском описании хазарцкой трапезы
VII. в. Избр. работы, т.В, 1935, с.70, пр. 3). Ez a körülmény jól megfigyelhető az
orosz vagy nyugat-európai nyelvekre fordított középkori örmény forrásokban, amiről
még lejjebb szólni fogunk.
Éppen ezekre a tényekre alapozva, az irodalomban már feltételezés született arról,
hogy az örmény aguank (agvan) és az örmény források aluank-ja (alánok), ugyanaz,
mint az ókori alán és albán, egy és ugyanazon népnek a két megnevezése. (Ю.
Клапрот. Историческая картина Азии от империи Кира до наших дней. на фран.
яз., Париж, 1826, с.179–180; Р. Блайхштейнер. Народ аланов. ха нем. яз., Вена,
1918, с. 7–8, А. Намиток. Проиcxождение черкеcов. на фран. яз., Париж, 1939,
с.118–119). Az antik írók vonatkozásában nem időzünk az alán és az albán népnevek
összefüggésénél. Megjegyezzük, egyebek között, hogy az albán név a görög-latin
forrásokban gyakorlatilag egy időben jelenik meg az alánnal. Szintén jellemző, hogy
Sztrabón az 'Ibéria leírásában' időszámításunk legkezdetén ezt írta: 'jelenleg az összes
törzs felett egyetlen király uralkodik, de korábban az egyes törzseket a saját
nyelvükön, a saját királyaik kormányozták. Huszonhat nyelv van náluk.'... (XI, IV, 6).
Sztrabón idézett adataiból elkerülhetetlenül következik az összegezés arról, hogy
időszámításunk kezdetén a Kaukázusi Albánia területén lakó törzsek valamelyik törzs
vezetése alatt egyesültek, nyilván saját nevet adva az új politikai egységnek. Ezek a
törzsek, R. Bleichsteiner véleménye szerint éppen az aluánok–alánok voltak. Ez a
következtetés talál megerősítésre Moisei Kalankatuci (Daszhuranci) adatai között
szerepel a VII. században Vagarsak Arsakida királlyal az élén valamilyen északkaukázusi törzsnek (4. fejezet) az átköltözése, amelynek az élére bizonyos Arant
állították Sziszakan nemzetségéből, arra a területre, amely az Agvank nevet kapta. Az
említett tény alapján világossá válik, hogy a középkori örmény szerzők egyetlen
aguank terminussal jelölték mind az észak-kaukázusi alánokat, mind a kaszpi-vidéki
törzsbelieiket, ami pontosan nyomon követhető az örmény források összehasonlítása
és elemzése során.
Tisztázandó marad annak a kérdése, hogy minden esetben identikus-e az aguank
terminus az alánnal és milyen időrendi keretek között érvényesül a fent említett
fonetikai törvény. Sajnos, ez a kérdés elsősorban – az aguank (agvan) terminus és az
alán közötti összefüggés nem talált cáfolatra R. A. Gabrieljánnak „Az alánokról
szóló örmény források” c. publikációjának a jegyzeteiben. Mint nyilvánvaló tényeket,
ezeknek az etnonimáknak az azonosságát a 'zűrzavarral' igyekszik magyarázni (вып.
1, c.8; вып. II, c.12), nem jegyezve meg, hogy az ilyen 'zűrzavar' már túlságosan is
sok. Nem talált tükröződésre ez a kérdés A. A. Akopjan speciális kutatásában, a
nagyon gazdag tényanyagot tartalmazó Албания-Алуанк в греко-латинских и
древнеармянских источниках. Ереван, 1987. c munkájában sem, amelyet éppen
ennek a névnek a szemantikai elemzésére szánt. Nyilvánvaló, ennek a feladatnak a
megoldása még az örmény kutatók előtt áll.
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5. A maszkutokat a középkori örmény szerzők az antik források masszagetáival
azonosítják.
Ebben a viszonylatban különösen irányt adóak Movszesz Khorenaci szavai
Hérodotosznak Kürosz perzsa királynak Kr. e. a VI. században a közép-ázsiai
masszageták elleni hadjáratáról való írásával kapcsolatban, hogy „nem így járt a
szerencsétlen Kürosz a maszkutokkal való háborúban... (1,13)”. Amennyiben az antik
írók (Dio Cassius, Ammianus Marcellinus) a masszagetákat az alánokkal
azonosítják, akkor a maszkutok nevén mind az észak-kaukázusi alánt, mind a kaszpividéki rokonaikat értik. Az örmény forrásokban megerősítik az alánok és a
maszkutok közötti genetikus kapcsolatot, és az utóbbiaknak a masszagetákkal való
azonosságát.
6. A hunok neve (örményül hon-k), mint más esetekben is a különböző etnikai
kötődésű, az alán törzsszövetségbe tartozó észak-kaukázusi törzsek gyűjtőneveként
használatos
7. A Faustos Buzand által rajzolt kép, világosan tükrözi 'a katonai demokrácia'
korának valóságát, amikor a háború és a zsákmányszerző-hadjárat volt a felnőtt
férfilakosság alapvető foglalkozása.
8. A Nagy Északi-tengerként Faustus Buzand a Fekete-tengert nevezi. (L.: Р. А.
Габрелян. Цитир.раб., вып.1, с.53, пр.40). Feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy
Movszesz Khorenaci (III,3), Szent Gergely megöléséről beszélvén, Faustus Buzand a
maszkutok helyett aguanokat említ (N. O. Zmina fordításában – ahvanokat), bár a
gyilkosság helyét is a Kaszpi-vidékére teszi. Az a körülmény, hogy Faustus Buzand
és Movszesz Khorenaci – akik az V. században éltek – ugyanazt a népet az egyik
esetben maszkutoknak (masszgetáknak), másikban pedig aguánoknak nevezték, még
egyszer figyelmeztet a maszkut–alán, az aguan–alán identitásra.
9. Az itt felsorolt törzsek többsége a Középső- és Észak-Kaukázusban élt, minden
valószínűség szerint az alán (maszkut) törzsi szövetségben. Figyelmet érdemel ebben
a felsorolásban a mergeleknek a szvanokkal együtt való említése (mergel–szvánok),
amely ebben a periódusban Nyugat-Grúziára is kiterjedő alán befolyásra utal.
10. Az örmény történetíró által rajzolt kép a maszkutok seregszemléjéről Ariant
szkíta király által végrehajtott, szkíták számának a nyílhegyek összeszámlálásának
segítségével történő meghatározására emlékeztet.
11. A maszkutok királya, Szaneszan 'régi' seregének említése, amelyet alánok–
maszkutok alkottak, arról tanúskodik, hogy Faustos Buzand nem terjesztette ki az
alánok–maszkutok nevét etnikai értelemben sem a hunokra, sem más kaukázusi
törzsekre, amelyek az alán törzsi szövetségbe tartoztak.
12. A szerző Arménia és Alánia Arsekidái közötti rokonságra gondol.
12a. Arsak király 350–368 között uralkodott.
13. II. Iezdigerd a szaszanida Irán sahja (438–457).
14. A hajlandurok etnikai elnevezés a formája és a Kaukázus-főgerinctől északra
való lokalizációja alapján megítélve egyike az örmény forrásoknak által az alánok és
Alánia néhány torz megnevezésének.
15. Derbenti-átjáró. A Csor (Dzsor) elnevezéssel együtt a Derbenti-átjáró az
örmény forrásokban szintén 'Vaskapu' (Durn Erkata) néven és az 'Alánok-kapuja'
néven ismert. Az utóbbi elnevezést néha hibásan fordítják, mint az 'Albánok-kapuját'
(Егише Вардапет: История. Пер. П. Шаншиева, Тифлис, 1853, с. 13–14), ami
nyilvánvalóan az eredeti 'aguank' forma meglétéhez kapcsolható.
16. Artusan – a tűzimádók szentélye.
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17. R. A. Gabrieljan mint 'agvanokat' fordítja ezt a nevet, eltérően P. Sansiev
'alánjától', amely fordítást használjuk. A szövegösszefüggés, amely ezt az etnikai
nevet tartalmazza, együtt az lbinokkal, csilbokkal, csehmatakokkal és a Kaukázus
más hegyi törzseivel, akik az alánokkal együtt szerepelnek, alapot ad arra, hogy
inkább P. Sansiev fordítását részesítsük előnyben. Azonban bármely esetben az
aguank (agvan) és aluank (alán) terminusok kölcsönös felcserélhetősége itt is
nyilvánvaló.
18. Az arik országát az örmény források Iránnak nevezik.
19. Vahtang Gorgaszal (Farkasfej), Grúzia királya az V. sz. második felében.
20. Néhány kutató véleménye szerint agvanok alatt az adott esetben az alánokat
kell látnunk, akiket a bizánciak telepítettek szét Kis-Ázsiában. (L.:Карюн. Житие
Маштоца. Ереван, 1962, с.54).
21. Tekintettel az 1. évszázad 70-es éveinek kezdetén I. Trdat (Tiridat) király
uralkodása alatt történt Arméniába való alán betörésre, aki az örmény eposzban
Artasesz néven lépett a trónra.
22. Ez az elnevezés az 'Arménia földrajza' Ardoz terminusából származik a VII.
századból, így nevezték az egyik észak-kaukázusi alán régió lakosságát. (Szm. V. F.
Miller. 0E, III. sz. 104–109).
23. Az örmény Ashen az oszét johszinból származik – 'úrnő', 'gazdasszony' stb. (L.:
Г. М. Налбандян. Армянские личные имена скифо-алано-осетинского
проишождения. Вопросы иранской и общей филологии. Тб., 1977, с.212). A
férjének III. Trdatnak az uralkodását 298–300 közé teszik. (Р. А. Габриелян. Цит.
раб., вып.1, с.61, пр.146).). Ugyanehhez a kategóriához tartozik az Ashadar,
valószínűleg alán uralkodó.
24. Szarmata–alán származású név. Az oszét gomszjor (fedetlen fő) pontosan
megfelel e név származása Movszesz Horenaci által adott leírásának. Kamszar a
befolyásos Arsakida nemzetség, a Kamszarakan ősatyja.
24a. Szent Nino Grúzia keresztény hitre térítője.
25. Faustus Buzanddal egybehangzóan, Szent Grigoriszt a maszkutok ölték meg a
'Nagy Északi-tenger' partján. A keresztény prédikátor megölési helyének az ÉszakKaukázusból a Kaszpi.-tenger partvidékére való áthelyezését a kaszpi-vidéki
maszkutoknak az észak-kaukázusi rokonságával lehet magyarázni.
Szent Grigorisznak az Észak-Kaukázusban történt megöléséről beszél a többi
örmény szerző is, például Ovanes Draszhanakerci (IX–X. sz.): „...a barbár északi
népek megölték a püspöknek megtett szent ifjút, Grigoriszt...” (История Армении.
Пер. М. О. Дарбанян-Меликян. Ер., 1986, с.65–66). Erről tanúskodik az örmény
források hivatkozása arra, hogy a kereszténység hirdetése idején az Észak-Kaukázus
alán–masszagetái között, Szent Grigorisz már Ibéria és Albánia püspöke, (Faustus
Buzand), vagy csak 'Alvank püspöke' volt (Ovanes Draszhanakerci), azaz
Albániának-Agvániának.
26. Ennek a betörésnek a megszervezőiként Faustos Buzand az észak-kaukázusi
maszkutokat (masszagetákat) tartja, élükön Szaneszannal (lásd fentebb!).
27. Ez a 'sebezhetetlen óriás', amelyet csodálatos módon vert le az örmény
hadvezér, a 'Historia' XI. századi szerzője, Sztepanosz Taronsz (M., 1864, sz. 45) által
is megemlítődik, aki elképzelhetően ezt a részletet Movszesz Horenacitól
kölcsönözte. Ahogyan mindkét szerző fordítója, N. O. Zmin megjegyezte az általa
lefordított ősszövegben a 'sebezhetetlen óriás', helyett az anariszk szó áll. K.
Patkanov pedig ezt a szót tulajdonnévként fordította le – Anariszknak (Моисей
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Каганткатваци, История агван. СПб., 1861, с.22). A maszkut-aguan (alán)
kopjások hadvezére ténykedésének Movszesz Horenaci, Movszesz Kagankatuaci és
Sztepanosz Taransz általi előadásából kiindulva összevetettem az Anariszk nevet az
oszét anariszg-gal – 'fájdalmat nem érző' (Alani... sz. 154), de lehetséges az –
'elmozdíthatatlan' is (valahonnan).
Ennek a névnek tulajdonnévként való értelmezésén polemizálva R. A. Gabrielján
úgy tartja, hogy Patkanov vétkének tulajdonítható, akihez ez a fordítás fűződik.
Azonban N. O. Zmin, aki ezt a szót vagy szókapcsolatot 'sebezhetetlen óriás'-ként
fordította, feltétlenül szólt arról, hogy az ősszövegben anariszk található, amelynek a
jelentésében valószínű, hogy nem volt egészen biztos. Tulajdonképpen K. Patkanov
fordítása is bizonyítékként használható. Azonban R. A. Gabrielján, sajnos, nem hoz
semmiféle nyelvi adatot, ezt a nevet, mint 'szörnyszülött; rémséges; sebezhetetlen
óriást' értelmezi.
Ezzel kapcsolatban feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy az örmény nyelvben a
szka (óriás) szó valóban létezik. Minden valószínűség szerint a szkíta-szaka
népnévből származik. Movszesz Khorenaci az örmény Szkajordi (óriás fia)
ősatyjának említi, amely névben, nyilván, az örmények etnikai történetében a szkíták
szerepe tükröződik homályosan. Ha az anariszk második része valóban 'hatalmasat,
óriást' jelent, akkor az első rész értelmezése lehetséges – anarinak, amelyet,
természetesen, az örmény kutatók hangoztatnak. Eddig a kérdést nyíltnak kell
tekintenünk, bár, a kezdetben, nem kizárt, hogy az alán Anariszg analógiájánál
fonetikailag közelebbi az örmény. Amit R. A. Gabrielján megerősít azzal, hogy Ju.
Sz. Gaglojti „megoldásra jutott abban, hogy az Anariszk – egyike az alán királyok
nevének” (Армянские источники об аланах, стр.62, пр.165), noha az én
munkámban semmi ilyesféle nem található.
28. Az Arsakidák egyes nemzetségeinek rokonságáról van szó. Ami az Alanaozan
nevet illeti, akkor I. Markvart véleménye szerint, 'dicsőséget, fennköltséget keresőt'
stb. jelent. Иследования по истории Ирана, II, с.82). Nézetünk szerint kevésbé
valószínű R. A. Gabrieljan etimologiája – 'alán anyától született' (Цит.раб., 1, с.62,
прим.167).
29. Az 'északi törzsek' alatt Faustus Buzandnál az Észak-Kaukázus maszkutjai
(masszageták), Movszesz Khorenacinál pedig az aguanok (alánok) értendők, akik
kapcsolatba hozhatók Szent Grigorisz meggyilkolásával.
30. Ujnarnak ugyanabban a szövegösszefüggésben a honok és az alánok
királyaként való megjelölése ebben a periódusban az Észak-Kaukázus honjai (hunok)
elnevezésének gyűjtőnévi jelentésével magyarázható, amelyet gyakran az alánokra is
kiterjesztettek.
Az utóbbiak neve alapjában véve szűkebb etnikai karaktert
tartalmazott. Néhány örmény szerzőnél Urnajr az aguanok királya, még egyszer
megerősíti az antik szerzőknél az örmény aguanok és az alánok neveinek identitását.
31. A VII. századi 'Arménia földrajzának' létezik néhány orosz fordítása, és
úgyszintén német és francia nyelvű is. Mi az 1881-ben Velencében megjelent A.
Szukri francia fordítását részesítettük előnyben (Подробный анализ сведений
Географии о народах Кавказа дан в работе С. Т. Еремяна „Расселение горских
народов Кавказа по Птолемею и Армянской географии VII. в.” трудах VII.
международного конгресса антропологических наук. М., 1964, т. VIII. c.400–
408).
32. A kasakok az arab, a kaszagok pedig az orosz évkönyvekben – a mai adigok
ősei. Az oszétek a kabardokat ma is kaszagnak nevezik.
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33. Grúz 'Egriszi'. Megrelia.
34. Atl (Itil) – a Volga török neve.
35. Baszlok, más örmény szerzőknél baszilok vagy barszilok, valószínűleg a
'királyi' (görög 'baszilikoj') szarmaták neve az antik szerzőknél. A bemutatott
korszakban a baszilok az alsó volga alánjai egyik részének tekintették magukat. (L.:
К. П. Патканов. Армянская география. VII. в. н.э. СПб., 1877, с.37).
36. Alandon (Ptolemaiosznál Alonta) – A Terek folyó.
37. 'Arménia földrajza' VII. sz., általában nem foglalkozik a felsorolt törzsek vagy
rokon törzsek közös etnikai kapcsolataival. Ebben a viszonylatban egyetlen
kivételként mutatkozik az Astigor népnek, azaz asz-digoroknak besorolása, az alán
népek sorába. Következésképpen, már a korai középkorban a digorokat az alán-oszét
etnoszhoz sorolták.
38. A törzsi nevek és a lokalizációjuk alapján ítélve, azonosíthatók: a) heburok – a
hegyi Ratcsa lakóival, név szerint Geb faluéval; b) Kutetok (Kudetok) – Dél-Oszétia
kudarjaival, a ratcsik keleti szomszédaival; c) Argvelok és margujlok – az
Argvetokkal (Margvetokkal); c) Takuerok – a takverokkal, Nyugat-Grúzia hegyi
körzeteiből.
39. Alánok (igorok), az észak-kaukázusi síkság, V. F. Miller terminológiája szerint
'Vlagyikavkázi' síkság jelentős részét elfoglaló névadó alán-oszét etnosz. Amint a
Geográfia rendelkezésünkre álló fordításai mutatják, az eredeti szövegekben az ő
nevük az 'alán' népnév helyett általában aguank, 'agvan' (L.: pl., К. П. Патканов. Из
нового спиcка Географии, припиcываемой Моицею Хоренскому, с.30; Х.
Шельд. Осетинские заимствования в... német nyelven, с. 70–71; С. Т. Еремян.
Расселение горских хародов... с. 405–406).Emellett K. Patkanov az aguankot mint
'agvant' fordítja. Ezzel együtt feltétlenül alá kell húznunk, hogy ezek nem albánok (c.
30). Ezek a tények még egyszer figyelmeztetnek arra, hogy az örmény aguank forma
és az aluank az alán népnévhez nyúl vissza, és alatta a szövegösszefüggéstől függően
mind az észak-kaukázusi alánokat, mind a Dél-Kaukázus albánjait értik.
40. Az itt felsorolt nevek közül a dvalok (oszétül 'dualok'), egyike az alán-oszét
etnoszú etnikai csoportoknak, amelyek a Közép-Kaukázusban telepedtek le. A 'ceh'okat (a 'k' az örményben a többes szám jele) érdekes összevetni a Carazonov
nemzetséghez tartozókat jelölő oszét Csehojtjo patronimiával. Az ovszurok,
feltételezhetjük, a grúz források 'ovsz'-aival identikusak, akik még nem kaptak saját
szarmata-alán törzsi gyűjtőnevet. A tcanarok a grúz forrásokban is ismertek, a
szanarokkal vagy Ptolemaiosz 'szanarej'-eivel azonosak, a Terek folyó felső
folyásánál telepedtek le (grúz Tcanaretisz-hevi vagy egyszerűen Hevi – 'Szoros', ahol
ma a mohevek élnek. Konsztantinosz Porphürogenétosszal egybehangzóan (X. sz.) az
Alán-kapu Ázsiában volt található, azaz a tulajdonképpeni Alánia területén, a
tcanarokat pedig Dél-Ázsiában lokalizálták. A tcanarok néprajzi hovatartozása
eldöntendő marad, az 'Arménia földrajza' és Konsztantinosz Porphürogenétosz
szerinti lokalizációjukat figyelembe véve azonban nem kizárt, hogy az alán etnosz
részei voltak. Szintén nem zárható ki, hogy éppen a szanarakkal (tcanarakkal)
kapcsolatos a Kazbek-hegy és Kazbeg település oszét neve Grúzia hasonló nevű
körzetében (oszétül Szana) (Ю. А. Дзиццойти. Харты и их соседи, с.252-253).
41. A Kceki-kapu a Zsinvani falunál az Aragv szorosba vezető átjáróval
azonosítható (L.: С. Т. Еремян. Расселение... c. 405–406). Azonban figyelmet
követel ennek a toponimának területi és fonetikai közelsége a Darjaltól nyugatra
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fekvő Zahaz nevű szoroshoz, a Kaukázuson keresztül vezető átjárók (kapuk)
egyikéhez.
42. Az alapvető része ezeknek a törzsneveknek a vajnah és dageszáni népnyelvi
közösségekhez tartozik (L. erről részletesen: С. Т. Еремян. Расселениэ горских
народов... с. 407–408).
43. Daszkhurancinak is nevezett Movszesz Kalankatuaci művének létezik egy K.
Patkanov általi 1861-es és egy S. V. Szmbatjan általi 1984-es orosz fordítása. Az első
az 'Agvanok története' címet kapta, a második pedig 'Az Aluán ország története'. Sz.
Louszetta új angol fordítása 'A kaukázusi albánok története' (1961). Azonban az
eredetiben 'Az aguánok története', azaz 'alánoké', amint ezt a nevet az első francia
fordító V. Langlua is fordította. Ámbár a kaszpi-vidéki aguanok és az északkaukázusiak egymástól való távolsága kényszerítette a fordítókat, hogy ezt a nevet
hol, mint agvant, hol, mint aluant, mint albant fordítsák, bár ezeknek a formáknak a
tövében egy és ugyanaz az etnonima található meg.
44. Vagarsak (Valarsak) – az Arsakida-ág első örmény királyainak egyike, aki
feltételezhetően Kr. e. az utolsó évszázadokban uralkodott.
45. Movszesz Kalankatuaci Vagarsak missziójáról az Aguan hercegség valamilyen
észak-kaukázusi törzse számára Movszesz Khorenacihoz (II. könyv, 6., 8. fejezet)
nyúlik vissza. Ezek az adatok, nézeteink szerint, megerősítik R. Bleichsteiner
véleményét (lásd fentebb), hogy egyes alán csoportoknak időszámításunk határán a
délkeleti Kaukázuson túlra hatoltak be, akik nevüket egy új politikai egységnek
adták, amely az antik forrásokban Albánia nevet kapta, az örményeknél pedig
Avganija (Aguánia).
Movszesz Khorenaci és Movszesz Kalankatuaci hivatkozásai arra, hogy Aguania a
nevét Aran jellemének puhasága miatt kapta, minden bizonnyal, az eddig ismeretlen
név racionális magyarázatának kísérletei.
46. Ezt az alánokhoz fűződő eseményekre vonatkozó bizonyítékot Movszesz
Khorenacitól vette kölcsön a szerző (II, 50, 58).
47. Más források szerint az alán király vagy a honok királya. Itt – Albánia királya.
48. Aguandria, vagy Aluandria az Észak-Kaukázusban volt található.
49. Faustosz Buzanddal (VII. fejezet) és Movszesz Khorenacival egybehangzóan
(III, 9) ezt a betörést az Észak-Kaukázusból a maszkutok (masszageták) – aguanok
(alánok) hajtották végre.
50. Ezekiel próféta könyvében így szól: „Emberfia, fordulj Góg felé és Magóg
földje felé, Ros, Mesek és Tubal fejedelmei felé...” Amennyiben Góg és Magóg a
bibliai legenda szerint azonosak a szkítákkal, akkor Roszmoszok alatt (azaz Ros és
Mesek) egy 'északi nép' értendő. Az ábrázolt időszakban valamilyen észak-kaukázusi
törzsről lehetett szó, lehetséges, hogy az alánok részéről. A roszmoszokkal együtt
említett rubalok (a tubalok ezrede) az oszét tualokra, a grúz és az örmény forrásokban
dvalokra emlékeztetnek. Az oszét 'tual' népnév fonetikusan identikus a bibliai
Tuballal, amelyhez, minden valószínűség szerint visszanyúlik.
51. Szukiaszjan vagy Voszkeán vértanúságának, aki alán származású, s
Arméniában együtt tartózkodott Szatenik királynővel (L.: Армянсзкие источники об
аланах, в 1, с.43-46). létezik néhány örmény változata. Grúz változata is van
(Материалы по грузинской агиологии. Под ред. А. Хаханова. М., 1910, с.10–12).
Az alánok élén, akik Arméniában vették fel a kereszténységet, Barakatr állt, volt
hadvezér és a király bizalmasa. Barakatr neve néhány változtatással Bagatar,
középkori alán hadvezér és uralkodó titulusa és neve.
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52. Buga arab hadvezér hadjárata a hegylakók ellen a IX. század közepén történt. A
grúz évkönyv szavai szerint, Oszétiába készültek betörni, Buga Csartaletiben
tartózkodott, felső aragvai helyen, 300 embert vitt túszul magával a hegylakók közül,
és Mtiuletibrn Chavatig jutott el. A hegylakók feláldozták a túszokat, és nem
engedték be Bugát Oszétiába, komoly veszteséget okoztak neki és visszafordulásra
kényszerítették (Kartlisz Chovreba, sz.256).
53. A grúz évkönyvek megemlítik Bagatart, az oszét herceget, az abház sereg
parancsnokát (erisztava abhazta), aki az abházok oldalán a IX. század 80-as éveiben
részt vett Kelet-Grúziában a belső feudális háborúban (Kartlisz Chovreba, 1, sz. 261).
54. Mhitar Gos közleménye arról, hogy Szoszlán Carazon Grúzia trónjára lépésekor
a grúz Bagratidák között népszerű David nevet kapta, amelyet a grúz évkönyvek
megerősítenek. Ezek 'David királyként' vagy egyszerűen 'Szoszlan-Davidnak'
emlegetik.
55. Láthatóan ugyanaz 'az abházok hercege a szarmaták országából', amelyről
Sztepanosz Taronszkij beszél (lásd fentebb).
56. Tphisz – Tiflisz örmény neve.
57. A dváloknak és az oszéteknek egy felsorolásban említése az örmény történész
által, néhány kutató számára (D. V. Gvritisvili, V. N. Gamrekeli, G. D. Togosvili) az
oszétek és a középkori tualok (dvalok) etnikai különbözőségének az állítására
szolgáltat alapot. De emellett nem történik meg a forrás ilyen értelmezése, és a
kartvel etnoszban szereplő imeretik, ibérok (kartlik) és meszhek etnikai
különbözőségének magyarázata, a megrelekről és a szvanokról már nem is szólva.
Hiszen az utóbbiak nyelvi különbözősége mind egymástól, mind a többi kartvel
csoporttól igen jelentős. Mindezek elégtelen bizonyítékok. (L.: Ю. С. Гаглойти.
Проблемы этнической истории южних осетин, с.40–42).
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ARAB ÉS PERZSA SZERZŐK
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•Tabari, Abú Dzsafar Muhammad ibn Dzsafír (839 – 923):
Arab történetíró. Életrajzírói szerint már 7 éves korában kitűnően ismerte a Koránt. Sokat utazott
Perzsiában, Irakban, Szíriában és Egyiptomban, hogy híres tudósok előadásait hallgathasssa, s
saját műveihez anyagot gyűjtsön, majd iskolát alapított. Bagdadban telepedett le, s egész életét a
tudománynak szentelte. Fő területei a történelem, a jogtudomány és a Korán értelmezése volt. Két
nagy művet hagyott hátra: 31 kötetes Korán kommentárját és nagy világtörténeti munkáját, 'A
próféták és királyok történetét'.
Munkája anyagát részben szóbeli, részben írásos forrásokból gyűjtötte össze.
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A perzsák és arabok története a szaszanídák korában
... Kavada fia, Hoszrov uralkodásának idején sok nép, akiknek a neve az alábbi:
abházok, bandzságok (?), balandzsárok és alánok összefogtak, hogy behatoljanak az
országába, ás Arméniába vonultak, hogy kifosszák annak a lakóit. Addig, amíg a
síkságon és az Arméniába vezető kényelmes úton tartózkodtak, Hoszrov nem ismerte
a törzseiket; de azután, hogy berendezkedtek az országukban, Hoszrov elindította
ellenük a hadait, amelyek megütköztek velük és megsemmisítették őket; csak 10.000
esett fogságba és került letelepítésre Azerbajdzsánban és a szomszédos országokban.1
Peroz király Szul2 és az alánok területén kőfalat emeltetett, amellyel védeni
óhajtotta országát ezen népek támadásai ellen. A fia, Kavad király őutána ezeken a
területeken még sok erődítményt létesített. De amikor Hoszrov lett a király,
megparancsolta, hogy Szul helyén, ahol lerombolták, és Gurgan területén építsenek
városokat és várakat, falakat és más erődítményeket kőből, hogy azok a lakosságnak
védelméül szolgálhassanak, és menekülésre az ellenség váratlan támadásai elől.

Y U ZU Y U ZUY U Z
•Ibn Ruszta (9. sz. vége – ?):
Abú ali Ahmad Ibn Umar; Ibn Rusta, arab földrajzi író. Életéről nem sokat tudunk. Valószínűleg 903
és 913 között Hidzsázban írta meg élete fő művét, ''Az értékes drágagyöngyök könyvét' (Kitáb al-aalák
an-nafísza) , melyből csak a 7. kötet maradt fenn. A kelet-európai sztyepp népeivel és államaival
(Kazár Birodalom, Volgai Bolgárország, orosz fejedelemségek) foglalkozó szöveg a magyar
őstörténetnek is fontos forrásműve. Nála szerepel a két fejedelmi cím, a kende és a gyula megnevezése
is. A kazárok, volgai bolgárok, szlávok és a russzok országait is bemutatja.

A drágakövek könyve
KAZÁROK. A kazár föld tágas ország, az egyik oldalról hatalmas hegyekkel
(Kaukázus) határos, ilyenek a távoli vidékei is, amelyeken a Tulaszok3 és a lugarok
élnek, és amelyek egészen a tifiliszi országig terjednek ki.
ALÁNOK. A bal oldalról Szerir király birodalmát elhagyva és három napig hegyekvölgyek között haladva végül eljutsz az alánok királyához. Az alánok királya
keresztény, de a királysága lakóinak a többsége hitetlen (kjáfirek) és a bálványokat
imádják. Azután tíz napig erdőn-mezőn haladsz, amíg el nem éred a nevezetes Bal-alLan erődöt. Hegytetőn található, a hegy lábánál út vezet, és a vár körül magas hegyek
vannak. Ennek az erődítménynek a falit minden áldott nap 1000 ember őrzi a lakosok
közül; helyőrségként éjjel-nappal készenlétben vannak.
Az alánok négy törzsre oszlanak. A tekintély és a hatalom a Dahszasz törzset
illeti, az alánok királyát 'bagair'-nak nevezik. Ez a név minden királyukat megilleti.4
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•Abu el-Kassim (936k. –1009 után):
Zahráví, Abul-Kászíim Halaf ibn Abbász az; Abulcasis; Alsahavarius (latinos alakok), Nyugaton Abul
Kaszisz néven ismert, arab orvos, sebész, botanikus. Cordobában élt III. Abdar-Rahmán, majd II.
Hakam uralkodása idején, akiknek egyesek szerint udvari orvosa is volt. A középkor legnagyob
sebészének tartják. Munkája az Altaszrif vagy. at-Taszrif orvosi enciklopédia, amely latin nyelvre
fordítva évszázadokig alapvető szakkönyvként volt használatos. A sebészetet tárgyaló részben az
általa felfedezett sebészeti eszközök képei, és az operációk leírásai is megtalálhatók.

Dzsorzan után sorban Kaboh hegyláncával terül el az abházok országa, keresztény
nép, királya a szomszédjának, az alán királynak a vazallusa.
(A határnál) Szerirtől és Hajdaktól nyugatra található a gumikok hegyes földje,
keresztény nép, amely a vezéreinek van alárendelve, nincs királyuk. Gumik békében
él az alánokkal. A gumikok területéről át lehet menni az alánok országába, amelyet
jól művelnek. A lakosság ott annyira közel lakik egymáshoz, hogy amikor valamelyik
kakas elkezd kukorékolni, a többiek egészen az országhatárokig visszakukorékolnak
neki. Az alán király a Kerkenedadzs titulust viseli5; a fővárosát Magassz-nak
nevezik. Lakói kőházakban laknak.
Az alánok királya 30.000 lovasból álló hadsereg felett rendelkezik. Az elődei
egyike a kereszténységet az Abbasszída dinasztia első évszázadában vette fel. Addig
az alánok pogányok voltak, néhány éven keresztül megtagadták a keresztény hitet,
elűzték a püspököket és a papokat, akiket a bizánci birodalomból küldtek hozzájuk.
Az alánok országa és Kaboh hegyei között egy erődítmény emelkedik, amelyet az
Alán- kapu várának neveznek, s egy nagyon magas sziklán helyezkedik el a folyó
partján, amelyen keresztül hidat vertek. Ez az egyetlen út, amelyen az alánok
közvetlen Kaboh hegyei közé behatolhatnak. Át kell haladniuk ezen a hídon, hogy a
várba juthassanak, amely egyébként megközelíthetetlen.
A rendkívüli magas fekvése és helyzete miatt, szinte egyetlen őrző is elegendő
ennek az átjárónak a megvédésére a mindenkori barbár király ellen, amelyik szeretné
megszerezni magának a híd és az út feletti uralmat. Ez a vár saját erejének
köszönhetően az egyik a legismertebbeknek a világon, a perzsa poéták is dicsőítik őt.
Az óperzsa király Gustaszba (Gusztaszpa) fia, Iszfendijár parancsára építették, aki
helyőrséget állított fel ott, hogy megakadályozza az alánokat, hogy birtokba vegyék
ezt a hegyet. Amikor Maszlam, Abdul-Melik fia, aki Mervana fia volt, megszerezte a
hatalmat Kaboh hegy lakói felett, megparancsolta az arab seregeinek, őrizzék ezt a
helyet. A mai napig arab helyőrség6 őrzi, amelyik élelmiszerkészletet és ruházatot a
határvárosból, Tbilisziből kap, amely öt napi járásra található az alán vártól.
Az alánok nyugati szomszédai a kasakok7, amely nagy nép, ragaszkodik
vallásához, a szabeiizmushoz8; a kasakok területe Kaboh hegyétől a Pontusi tengerig
terjed. Ez a legszebb népfaj e hegyek népei közül... A kasakoknak a Pontusi tenger
partján váraik vannak, ahová az alánok támadásai elől behúzódhatnak. Ők mégsem
lennének ilyen helyzetben, ha alárendelték volna magukat egyetlen személy
hatalmának. Azt lehet mondani, ha összefognának egymás között, sem az alánok,
sem a többi ország népe nem tudna nekik ellenállni.
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•Maszúdi, Abu’l-Hasszan (? – 956 k.):
Abú'l-Hasszan Ali ibn al-Huszain al-; Abü'l Hasan 'Alï ibn al-Husain al-Mas'üdï (tud. átírás); arab
történész, földrajzíró és utazó. A legtöbb nagy arab történetíróval szemben nem teológián nevelkedett,
hanem a természettudományokon és a filozófián. Polihisztor volt, az iszlám országain kívül, hogy
átfogó tudásra tegyen szert a távol-keleti országokat is beutazta. Harminc kötetes enciklopédiájának a
ránk maradt és rövidített népszerű formája 'Az aranymezők és a drágakőbányák könyve' címet viseli.
Alapos földrajzi bevezetőjével inkább iszlám történelem. Számunkra különösen a Fekete-tenger és a
Kaszpi-tenger közötti területeknek a bemutatása a fontos. A magyarokat basgird néven említi.

Az aranymezők és a drágakőbányák könyve
17. fejezet. Az alánok királysága a Szerir királysággal határos. A királyai a
Kerkandadzs méltóságot viselik, ahhoz hasonlót, mint Szerir királya, akinek a titulusa
Filandseh. az ország fővárosát Magasznak nevezik, ami 'istenfélelmet, jámborságot,
hithűséget' jelent. Ebben az országban ezen a városon kívül még várak és
földbirtokok is találhatók, amelyeket a király időnként meglátogat. Mostanság az
alán király és szahib-asz Szerir között szerződés köttetett, és feleségül vették egymás
nővéreit. Az iszlám meghirdetése után az Abbaszída dinasztia uralkodása alatt az
alánok királyai felvették a kereszténységet, addig pedig pogányok voltak.
De a 320. (932) esztendő után eltávolodtak a kereszténységtől és elűzték korábbi
püspökeiket és papjaikat, akiket a rómaiak uralkodója küldött hozzájuk.
Az alánok királysága és Kaboh hegyei között van egy erőd és egy híd, amely egy
hatalmas folyón visz keresztül. Ezt a várat 'Alán-várnak' nevezik. Valamikor
Gisztaszpa fia, Iszfendiljár perzsa király építtette. Őrséget helyeztek el benne,
amelynek a feladata a Kaboh hegyekhez vezető út megvédése volt az alánoktól... Ez
a vár egyike azon erődítményeknek, amelyek a teljes megközelíthetetlenségükről
ismeretesek. A perzsák költészetükben megemlékeztek arról, hogyan építette ezt
Izbendijár, Gisztaszpa fia. Amikor Maszlama-ibn-Abdelmelik-ibn-Mervan erre a
területre érkezett és meghódította a lakóit, arab helyőrséget helyezett ebbe az
erődítménybe, amely a mai napig védelmezi ezt a helyet.
Az alánok királya 30.000 lovast tud kiállítani. Ez a király hatalmas, erős és
nagyobb befolyással rendelkezik, mint a többi királyok. A királysága a települések
szakadatlan sorával jellemezhető, amelyek annyira közel vannak egymáshoz, hogy
amikor valahol elkezdenek a kakasok kukorékolni, akkor a többi kakas is megszólal
az egész birodalomban, a közelségnek köszönhetően, és ahogyan mondani szokták, a
települések sűrűsége miatt.
Az alánokkal szomszédságban Kabh és a Rumi-tenger között található a kesek nevű
törzs... Az alánok hatalmasságukban felülmúlják ezt a népet, és az nem lenne képes
megőrizni a függetlenségét az alánokkal szemben, ha nem lenne erődítménye a
tenger partján... Köztudott, ha a nyelvükön beszélő népek egyesülnek, akkor sem az
alánok, sem más ilyen nép nem lesznek képesek semmiféle ellenállásra velük
szemben.
Az alánok országának közelségében élnek az abházok. Az abházok a keresztény
hitet vallják és most saját királyuk van, de az alán király uralkodik (muztazhir)
felettük.9
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•Hudud-al-Alam (Névtelen perzsa geográfia 982-ből):
A Hudud al-alam min al-Masrik ila-l Magrib 'A világ határai nyugatról keletre' ismeretlen szerző
alkotása. 982-ben a mai Afganisztán északkeleti részén, Guzgan területén perzsa nyelven íródott.

48. AZ ALÁNOK ORSZÁGAINAK LEÍRÁSA. Az alánoktól keletre és délre
Szarir található; nyugatra tőle – Rum; északra – a Gurz tenger és a kazár pecsenegek.
Mindezen országok hegyekkel borítottak és átszeldeltek. Az alánok királya
keresztény. Az alánoknak 100 nagyobb falujuk van. A nép egyik része hegylakó, a
másik rész a síkságon él.
Kasak – Alánia vidéke a Gurz tenger partvidékén. Kellemes hely, kereskedőik is
vannak.
Hajlan, város, ahol a király hadserege el van szállásolva.
Dar-i-Alan (Alán-kapu), városka, hegy tetején fekszik. Állandóan 1000 ember
védi a falait.
49. Alániából és Szerirból a muzulmán országokban sok rabszolgát eladnak.
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•Ibn al-Aszír (1160 – 1233):
Izz al-Dín n Abu'l-Haszan Ali, arab történetíró. Apja Moszulban volt magas rangú tisztviselő, ahol
szerzőnk is életének nagyobb részét magántudósként töltötte. Fő műve a 'A tökéletes' (al-Kámil)
évkönyv jellegű világtörténet, amely s világ teremtésétől 1233-ig jut el időben. Jó történelmi érzékkel
megírt világos munka.

Arról, hogyan bántak el a tatárok az alánokkal és a kipcsakokkal
A Sirváni-szoroson átkelve a tatárok végigvonultak ezeken a vidékeken,
amelyeken sok nép él, köztük az alánok, lezgek és egyéb török törzsek. Sok lezget
kifosztottak és megöltek, akik részben muzulmánok, részben hitetlenek voltak.
Rátámadva annak az országnak a lakosságára, ahol áthaladtak, megérkeztek az
alánokhoz, egy nagyszámú néphez, amelyhez már eljutott a hírük. Az alánok minden
igyekezetüket latba vetették, a kipcsakok tömegeit is megnyerve maguknak,
megütköztek a tatárokkal. Egyik fél sem tudott felülkerekedni a másikon.
Akkor a tatárok üzenetet küldtek a kipcsakoknak: „Mi a rokonaitok vagyunk
(származás szerint), de ezek az alánok nem állnak rokonokságban veletek, hogy
segítsétek őket, az ő hitük nem hasonlít a tiétekhez. Bántatlanságot ígérünk nektek,
annyi pénzt és ruhát adunk, amennyit csak akartok, ha nem avatkoztok bele a
leszámolásunkba velük.” És valóban, megtörtént az egyezség közöttük egy jelentős
mennyiségű pénzről, ruházatról stb., amelyet a tatároknak kellett adni a
kipcsakoknak, és természetesen megadták a kipcsakoknak azt, amiről szó volt. Ezután
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a kipcsakok elhagyták az alánok városát. A tatárok rátámadtak azokra, sokat
megöltek, kiraboltak és fogságba hurcoltak közülük.10
Azután a tatárok a kipcsakok ellen indultak, akik már biztonságban érezték
magukat, hiszen már érvényben volt a tatárokkal kötött béke, szétszéledtek. Észhez
sem térhettek, olyan váratlanul támadtak rájuk a tatárok, betörek az országukba,
sorjában mérték rájuk a verségeket, és jóval többet vettek el tőlük, mint amennyit
adtak nekik. A távolabb élő kipcsakok meghallották ezt, harc nélkül messzire
menekültek, egy részük az erdőkben, másik részük a hegyekben keresett menedéket,
némelyek az oroszok országába mentek el; a tatárok pedig a kipcsakok országában
maradtak, amely télen és nyáron is bővében van a nagy legelőknek.
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•Minhaj al-Siraj Juzjani (1193 k. – 13. sz.):
Abu-Omar Minhadzs-ad-din Oszman ibn Sziradzs-ad-din al-Dzsuzdzsani A mai afganisztáni
Türkesztánban, Guzgan vagy Dzsuzdzsan városában született, és a guri szultánok udvarában élt. A
mongoloktól való félelmében Indiába menekült, ahol szultán és a delhi főkádi udvarában élt. Halálának
éve ismeretlen. A 'Tabakat-i-Nasziri' c. alkotása (Naszir-ad-din Mahmud-sah szultán tiszteletére adta a
címet) 1259 és 1260-ban keletkezett. A világ történetét a teremtésétől a szerző koráig tárgyalja.
Dzsuzdzsani a legrégibb perzsa kortárs szerzők egyike, akik a mongolokról írtak.

Tabakat-i-Nasziri
...Tusi Dzsingisz-kán idősebb fia volt. Amikor az apja elleni cselszövés
következtében átköltözött a másvilágra, akkor még sok fiúgyermek marad utána, akik
közül a legidősebb Batu volt; Dzsingiz-kán őt ültette apja helyére a trónra.
Uralkodása alatt kerültek tatár uralom alá Turkesztán törzseinek a földjei, kezdve
Horezmtől, a bulgárok, a burtaszok és a szaklabok, Ruma határáig; minden törzset
meghódított ezeken a vidékeken: kipcsakokat, kanglokat, jemekeket, iljbarokat,
oroszokat, cserkeszeket és ászokat a Mrak-tengerig, és ők mindnyájan
engedelmeskedek neki.

Bulgária, Alánország és Oroszország meghódításának elbeszélése
Amikor a kán (Ugetaj) másodszor tartott nagy kuraltájt, és tűzött ki tanácskozást a
megmaradt engedetlenek elpusztításával és megsemmisítésével kapcsolatosan, akkor
született a döntés a bulgárok, az ászok és az oroszok országainak birtokba vételére,
amelyek Batu szállásterületének szomszédságában találhatók, nem voltak még
véglegesen leigázva, és nagyszámú lakosságukkal büszkélkedtek. Batu Ugetáj az
alábbi kánfiakkal határozott: Tuluk, Mengu-kán és fivére Bucsek, Gujuk-kán és
Kadagán a fiaival; valamint az alábbi kánfiakkal: Kulkan, Buri, Bajdar; Batu
fivéreivel - Horduval és Tanguttal; még néhány más kánfival; az ismert emirrel,
Szubataj-bahadurral. Mindegyik kánfi a csapatai és seregei felszerelése céljából a
saját a szálláshelyére és tartózkodási helyére indult; és siettett felülmúlni egymást.
Bulgária határán egyesültek; a seregek sokaságától nyögött és zsibongott a föld, a

123

seregek sokaságától és zajától megdermedtek a vadállatok és a ragadozók. Először (a
kánfiak) a bulgárok városát vették be erővel és ostrommal, amelyik békeidőben
megközelíthetetlen vidékéről és lakosságának nagyságáról volt ismeretes. Elrettentő
példaképpen a lakosainak egy részét megölték, a többit fogságba hurcolták.
Onnan Oroszország földjére indultak és meghódították azt M.K.C.11 városáig,
amelynek a lakossága sokaságát tekintve annyi, mint a hangya vagy a sáskák, a
környéke pedig mocsarakkal és erdőkkel van borítva, olyan sűrűn, hogy a kígyó sem
tudna átcsúszni közötte. A kánfiak együttesen többfelől körülvették a várost, és
minden oldalról először olyan széles utat építettek ki, hogy három-négy szekér is
elfért rajta egymás mellett, azután a falakkal szemben ostromgépeket állítottak fel.
Néhány nap múlva a nevén kívül nem maradt semmi a városból, ahol sokat
zsákmányoltak. Megparancsolták, hogy az embereknek vágják le a jobb fülét.
270.000 fület számláltak össze. Onnan a visszatérés mellett döntöttek a kánfiak.

A kelárokkal és a basgirdokkal való háborúról
Amikor Oroszországot, a kipcsakokat és az alánokat megsemmisítették, akkor
Batu elhatározta a kelárok és a basgirdok elpusztítását. Nagyszámú keresztény hitű
nép, amelyről azt beszélik, hogy a frankok mellett él. E célból felkészítette seregét, és
az újesztendő beköszöntekor elindult.

Bacsmanról és a megöléséről
Amikor Ugetáj kán elindította Mangu-kánt, Batut és a többi kánfit Bulgária, az
ászok, Oroszország és a kipcsak törzsek, az alánok és mások határainak, valamint
földjeinek birtokba vételére, akkor mindezen vidékek mentesek voltak a
zavargásoktól. Hogy épen maradjanak a kardttól, mindnyájan, meghajoltak a
magasabb akarat előtt. Akkor a kipcsak semmirekellők között akadt egy, neve szerint
Bacsman, akinek néhány kipcsak fenegyerekkel sikerült megmenekülnie; hozzájuk
csatlakozott a menekültek csoportja. Minthogy nem volt (állandó) tatózkodási és
menedékhelye, ahol meg tudott volna állapodni, így minden nap új helyen volt,
ahogyan az ének is mondja: „Nappal az egyik helyen, éjjel a másikon”. A
kutyaerkölcse miatt, mint a farkas rávetette magát az áldozatára valamelyik oldalról,
és magával vitt valamit. Mind vakmerőbbé vált, a háborgatás és a rendbontás
megsokszorozódott. Ahol csak a mongol csapatok a nyomát keresték, sehol sem
találták, mert továbbment egy másik helyre, ahol még nem követett el semmit. Mivel
menedékéül és rejtekéül nagyrészt az Itil partjai szolgáltak, oltalmat keresett és
elrejtőzött annak erdeiben, a sakálhoz hasonlóan megjelent, megszerzett valamit, és
ismét elillant. Akkor a parancsnok, Mengu-kán elrendelte, készítsenek elő 200 hajót,
és mindegyik hajóba ültessenek bele száz teljesen felfegyverzett mongolt. Ő és a
fivére, Bucsek hajtóvadászatra indultak a folyó mindkét partján.
Az Itil egyik erdejéhez érve, megtalálták a reggel elhagyott tábor nyomait:
összetört szekeret, friss lóganéjt és szemetet, ezek között pedig megláttak egy beteg
öregasszonyt. Megkérdezték, mit jelent ez, kié volt ez a tábor, hová ment a gazdája,
és hol kell keresni (őt). Akkor bizonyosságot szereztek, hogy Bacsman éppen hogy
továbbállt, elrejtőzött a szigeten, amely a folyó közepén van, s a rendbontásokkal
zsákmányolt, összerabolt jószág meg vagyon szintén azon a szigeten található. Nem
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volt ott hajó, a folyó pedig úgy hullámzott, mint a tenger, senki sem tudott volna
átúszni rajta, nem szólva arról, hogyan vigyék oda a lovakat. Hirtelen szél támadt, a
szigetre való átkelés helyéről a másik oldalra hajtotta a vizet, kitakarta a szárazföldet.
Mengu-kán megparancsolta a csapatnak, hogy gyorsan teremjenek a szigeten.
Bacsman mielőtt észrevette volna őket, elfogták és megsemmisítették a csapatát.
Néhányat a vízbe vetettek, néhányat megöltek, a gyerekeket és a nőket fogságba
hajtották, magukkal vitték a vagyont és a jószágot. Ezután elhatározták a viszatérést.
A víz ismét meglendült, és amikor a csapat átkelt, ismét előállt az előbbi állapot. A
harcosok közül a folyótól senkinek nem történt baja. Amikor Bacsmant Mengu-kán
elé vezették, akkor kérlelni kezdte, hogy méltatlan őt a saját kezével megölni. Az
megparancsolta a fivérének, Bucseknek, hogy vágja őt kétfelé.12

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Rasid-ad-Din (1247 – 1318):
Rasídadín, Fazlalláh ibn Imád sd-Dsula Abul Hair, at-Tabíb ('az orvos'); perzsa államférfi, orvos,
történetíró. Iszlám hitre tért zsidó, aki Abaka ilhánida uralkodó orvosa, majd ennek utódai vezírjeként
szolgált. Abu-Szaid kivégeztette. Írásai között történelmi, teológiai, orvostudományi, mezőgazdasági
és kertészeti témájúak vannak. Leghíresebb műve 'A krónikák gyűjteménye' címet viseli, amelyet
perzsául írt, de arabra is lefordították. Három részből áll, amelyek közül az utolsó, a földrajzi elveszett.
Az első rész a mongol és török törzsekről, Dzsingisz kánról, elődeiről és utódairól, majd a perzsa
ilhánida dinasztiáról szól.

A krónikák gyűjteménye
Hamadan elpusztítása után a 618. év radzsab havában (1221. augusztusszeptember) a mongolok Nahcsevan ellen vonultak, bevették azt, és gyilkoltak,
fosztogattak... Onnan Arranba irányultak, de előbb elfoglalták Szeravot, ahol szintén
öldököltek és raboltak; pontosan így tettek Ardebillel is. Onnan Bajkalan városra
támadtak, bevették azt és apraját-nagyját lekaszabolták. Azután Gjandzsura támadtak,
amelyik Arran legnagyobb városa volt, szintén elfoglalták és teljesen lerombolták.
Onnan Gurdzsisztánba (Grúziába) indultak, azok pedig, csatasorba rendezve a
hadsereget, ütközethez készülődtek. Amikor szembetalálkoztak egymással, Dzsebe
ötezer emberrel lesbe indult egy titkos helyre, Szubedaj pedig előre ment a seregével.
Az ütközet legelején a mongolok menekülésbe fogtak; a gurdzsik pedig nekilódultak
üldözni őket. Dzsebe kitört a lesből, középen kapta őket, és egy pillanat alatt
megöltek harmincezer gurdzsit.13
Onnan Derbenthez indultak (a mongolok), útközben ostrommal bevették Semahát,
ahol általános mészárlást követtek el, és a foglyok sokaságát vitték magukkal. Mivel
Derbenten nem lehetett keresztülhaladni, követet küldtek Sirvan-sahhoz, mondván:
„Jöjjön tőletek néhány ember, hogy békét köthessünk!” Azok tíz embert küldtek a
népük főnemesei közül, egyiküket a mongolok megölték, a többinek meg azt
mondták: «Ha megmutatjátok az utat Derbenten keresztül, megkegyelmezünk nektek,
ellenkező esetben titeket is megölünk!» Ők saját életüket féltve megmutatták az utat,
azok pedig áthaladtak azon.
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Amikor a mongolok az alánok területéhez értek, ahol nagyszámú lakosság élt,
akkor azok a kipcsakokkal együtt megütköztek a mongolokkal, és az egyik fél sem
tudott felülkerekedni a másikon. Akkor a mongolok a következőt közölték a
kipcsakokkal: „mi és ti – egy törzsből, ugyanabból a nemzetségből származunk, de az
alánok idegenek nekünk. Mi egyezséget kötünk veletek, hogy nem ártunk
egymásnak, aranyat és ruházatot adunk nektek, azt, amit óhajtotok, ti pedig hagyjátok
nekünk az alánokat.”
A kipcsakok pedig a megkötött békére alapozva, veszély nélkül szétszéledtek a
földjeiken. A mongolok hirtelen rájuk támadtak, mindenkit megöltek, akit csak
találtak, és visszavették mindazt, amit korábban adtak. A megmaradt kipcsakok az
oroszok országába menekültek...
Annak a háborúnak az elbeszélése, amelyet a kánfiak és a mongol seregek DestKipcsakban, Bulgáriában, Oroszországban, Moksaföldön, Alániában,
Madzsarföldön, Bularban (Lengyelországban) és Basgirdban (Magyarországon)
folytattak ezen országok elfoglalásáért
... azon a télen a kánfiak és emirek a Kaban folyó völgyeiben gyülekeztek és a
sereggel elindították Szubadaj emirt az ászok országába és a bolgár határra. Egy Nagy
városhoz (Bulgara) és vidékéhez értek, szétverték az ottani hadsereget és
meghódolásra kényszerítették őket. Megérkeztek az ottani vezérek, Baján és Dzsiku,
kinyilvánították a kánfiaknak meghódolásukat, megajándékozták (bőven) őket és
visszatértek, de ismét fellázadtak. Másodszor Szubataj-bahadurt küldték a
lecsendesítésükre. Azután a kánfiak tanácskoztak, mindegyik hajtóvadászatra ment a
seregével, ütközeteket vívott, és elfoglalta az útjába eső területeket. Mengu-kán a
balszárnnyal a tenger partján (Kaszpi) ment hajtóvadászatra. Bacsmant, az ottani
szemérmetlen emirek egyikét, a kipcsakok népéből, az olburlikok törzséből és Kacsirkulét az ászok törzséből fogságba ejtette.
A dolog így történt: ez a Bacsman a többi tolvajok csoportjával megmenekült a
kardtól; hozzá csatlakozott a többi bujkáló bandája. Minden oldalról felbukkanhatott,
ha valamit meg akart szerezni; a garázdálkodása napról-napra növekedett. Állandó
tartózkodási helye nem volt, és ezért a mongol sereg nem tudta elfogni, elrejtőzött az
Itil erdeiben. Mengü-kán elrendelte 200 hajó előkészítését, mindegyikre 100 mongol
beültetését teljes fegyverzetben. Ő maga a fivérével Bucsakkal hajtóvadászatra indult
a folyó mindkét partján. Az egyik Itil-menti erdőben friss trágyára és szemétre
bukkantak, amelyet egy sietve továbbálló tábor hagyott maga után, ezek között pedig
egy beteg öregasszonyt találtak. Megtudták tőle, hogy Bacsman átkelt az egyik
szigetre, és hogy minden, ami garázdálkodása és gaztettei következtében a kezébe
került, azon a szigeten található. A hajók távollétében nem lehetett az Itilen átkelni.
Hirtelen erős szél keletkezett, a víz tombolni kezdett, és áthúzódott a túlsó oldalra
onnan, ahol átkeltek a szigetre. Mengü-kán szerencséjének köszönhetően a
szárazföld láthatóvá vált, ő pedig megparancsolta az átkelést. Megfogták őt
(Bacsmant), elpusztították a cinkostársait, kit karddal, kit a folyóban, és igen sok
értékre tettek szert. Bacsman azt kérte, hogy Mengü-kán a tulajdon áldott kezével
döntsön a sorsa felett, Mengü-kán megparancsolta a fivérének, Bucseknek, hogy
vágja két darabra Bacsmant. Kacsir-ukulét, az ászok egyik emirjét szintén megölték.

Y U ZU Y U ZUY U Z
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• Hamdallah Kazvini (1281 – 1350 körül):
Iráni történész és geográfus. Hulag udvaránál volt főtisztviselő. Rasid-ad-Din vezír vezetése alatt
szolgált. A 'Válogatott történetek' c. munkáját 1330-ban írta, amelyben az iráni mongol ilhánok és Irán
helyi dinasztiájának a történetét az ismert emberek életrajzával és Kazvin város leírásával együtt
tárgyalja. Geográfusként ő a szerzője Irán 13-14. századi gazdaságtörténetét és földrajzát taglaló egyik
legfontosabb forrásműnek is.

Válogatott történetek
...Tusi-kán volt Dzsingiz-kán idősebb fia. Az apja parancsára Horezm területét
bízták rá, Dest-i-Hazart, Bulgart, Szakszit, az alánokat, az ászokat, Mikeszt,
basgirdiát és ezek határait.
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• Abú'l-Fidá (1273 – 1331):
Abu'l-Fidá, al Malik, al-Muajjad, Imád-ad-Din, arab történész, geográfus. Az ajjúbida szultánok egyik
mellékágából származott, 1320-ban királyi címet kapott, s egész Szíria felett uralkodott. Történelmi
munkája 'Az emberiség története', földrajzi műve pedig 'A vidékek felmérése' címen ismeretes. Az
utóbbi leíró földrajz, táblázatok formájában.

Geográfia
Kasakok, az a nép, amelyik az abházok és az alánok között telepedett le. Ezután
jobbra a bulgárok országai és a déli oldalról az alán királyság, amelyik a bulgárok
országának határaiig terjed.
Keletre az abházoktól, a tenger partján egy alán város (Medinet-Alanije) található.
Ezt a várost azért nevezik így, mert a lakossága az alán fajhoz tartozik; az alánok
türkök, akik felvették a kereszténységet. Ez a város a 690. északi szélességen és a
460. hosszúsági fokon helyezkedik el. Az alánok többsége ebben az országban
telepedett meg, úgyszintén a Kapuk-kapuja mögött is.
A szomszédságukban található nép török fajta, ászoknak nevezik őket; ez a nép
egyazon származású és vallású az alánokkal.14
Az alánok fő erődítménye egyike a legjobban megerősített helyeknek a világon, a
turbánhoz hasonlóan felhőkkel van koszorúzva. Az északi szélesség 73° 24' és a 45°
40' hosszúságon található; hegytetőn helyezkedik el, amely a Vaskapuig húzódik. A
tatárok, amint azt beszélik, erős ellenállással találkoztak a falai alatt, és csak
ravaszság segítségével tudták bevenni a hosszan tartó ostrom után.
Az oroszok a türk fajhoz tartozó nép, amelyik keleten a grúzokkal és szintén türk
fajtájú népekkel érintkezik.
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127

• Ibn Fadd Allah al-Umari (14. sz.):
Ibn Fadd Allah al-Umari (?–749 körül)(1348–9), az egyiptomi szultán al–Malik al-Hasira,
enciklopedikus összefoglalást írt, amelyben általános földrajzi informciókat ad az Üzbek kán uralma
alatt élő alánokról.

Az Arany Horda szultánjánál, Üzbeknél a cserkeszek, oroszok és jászok hada.
Ezek a jól szervezett városok, erdővel sűrűn borított hegyek, termékeny földek lakói.
Náluk megnő az elvetett gabona, fejlődik a marha és megterem a gyümölcs.
Ők (cserkeszek, oroszok és jászok) nem szegültek ellen erővel ezen országok
szultánjának, és ezért bánt velük úgy, mint az alattvalóival, jóllehet vannak saját
királyaik is. Ha ők alázattal, ajándékokkal járultak elébe, akkor nyugodtan hagyta
őket; ellenkező esetben rablóhadjáratokat indított ellenük és ostromokkal szorongatta
őket; számtalanszor megölte a férjüket, fogságba hurcolta az asszonyaikat,
gyerekeiket, idegen országokba15 vitte el őket rabszolgáknak. Ami a cserkeszek,
oroszok és jászok városait érinti, mindez igen gyakran fordul elő. Ott sok a világos
színű méz, amely kellemes ízű, fűszeres illat nélküli.
... Mivel ők (a mongolok) győzelmet arattak a cserkeszek, oroszok, madzsarok és
jászok hadain, gyermekeiket elrabolják, és a kereskedőknek árulják őket... A
mongolok összekeverednek velük (a kipcsakokkal), és a föld felülkerekedik az ő
veleszületett és fajtabeli minőségükön. Mindannyian pontosan olyan kipcsakká
kezdtek válni, mintha velük egy nemzetségből valók lennének.
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• Seref-Ed-din Jezdi ( ? – 1454):
Seref-Ed-din Ali Jezdi Jezdában született, Sahruh szultán (1405–1447) és a fia, Ibrahim-szultán
udvarában élt. Sahruh halála után Jezda mellett, Taftban telepedett le, ahol 1454-ben halt meg. 'A
győzelem könyvét', amelyet Dzsingiz-kán és utódai történetének szentelt 1419-ben kezdte írni és nem
korábban, mint 1427/28-ban fejezte be.

A győzelem könyve
Azoknak a neve Dzsingiz-kán nemzetségéből, akik Dest-i-Kipcsakban
uralkodtak. Az összes Dzsingiz-kán nemzetségéből való király, aki a mai napig
Dest-i-Kipcsakban irányított
32. 1) Dzsucsi, akinek parancsnoksága alá tartoztak Horezm területei, Dest-i-Hazar,
Bulgar, az alánok, és azok határai;
Csagadájjal és Ugedájjal állandó
ellenségeskedésben volt. Dzsingiz-kánnál hat hónappal korában halt meg.
2) Batu, Dzsucsi fia, akit Ugedaj-kán a saját fiával Güjükkel, Mengüvel, Tuli fiával,
Bulgánnal, Burival és Bajdarral, Csagadáj fiaival nagy sereggel elindított az apja
hatalma alatt álló területekre.
Mindezeket a területeknek az ászok, oroszok, cserkeszek földjeiig, egészen a
Krimig, Azakig és Bulgarig sok csata után egy bizonyos idő óta ők lettek az urai.
M.K.Sz. városához, ahová a sok erdőség miatt (még) a szélnek is nehéz volt
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keresztülhatolni, a kánfiak minden oldalról kivágatták a fákat, olyan széles utat
fektettek, hogy egyszerre négy szekér is elhaladhatott rajta egymás mellett.
Elfoglalták a várost és annak bevétele után parancsot adtak az általános öldöklésre. A
megölteknek levágták a jobb fülét és bemutatták neki. 270.000 fület számláltak össze.
Amikor beköszöntött a tavasz és elintézték az uluszok, kipcsákok és az alánok ügyét,
akkor hatalmas sereggel a kelarok16 és a basgirdok földjének a meghódítására
indultak, amelyek lakói keresztények voltak, és az országuk a frankokéhoz
kapcsolódik.
Timur Toktamis-kánnal szemben való hadba lépéséről, és a győzelem Bozsi
segítségével való eléréséről.
Mivel a gonosz sors, amelyet a változtathatatlan toll rárajzolt a szerencsétlen és
szegény homlokára, ahhoz vezette Toktamis-kánt, hogy Timur minden jóindulatát és
gondoskodását elfeledve, háládatlanságra merészkedjék, akkor ő Dzsucsi minden
uluszából, Timur neki nyújtott segítségének és közreműködésének köszönhetően
hatalmas sereget gyűjtött. Vers: „oroszokból, cserkeszekből, bulgárokból,
kipcsakokból, alánokból, a Krim lakóiból Kafától és Azaktól, baskirdokból és
M.K.Sz. lakóiból gyűlt össze egy jó nagy sereg.”
Timur pompás menetének elbeszélése az Elbrusz hegyéhez
Amikor Timur gondolatai az oroszok és a cserkeszek földjének az ügyei miatt
megnyugodtak, akkor az égbolt fényességéhez hasonlítható seregeivel visszatért az
Elbruszhoz. Ebben az időben a gyanú következtében, amelynek a valóságban nem
volt alapja, harag és uralkodói keserűség töltötte el, kiadták a parancsot Oszman-iAbbasz emir megölésére. Egy ilyen parancsnok néhány bujtogató-lázadó uszítása
miatt pusztult el.
Szándékában volt leigázni a hűtlenek lobogóját, a meghódítandó világot, Buriberdi
és Burakan ellen indult, aki az ászok kormányzója volt. Ezen az úton erdők voltak. A
fákat kivágta és az útra fektette, (Timur) Hadzsi-Szejf-ad-din emirt a
szekérkaravánnál hagyta, maga pedig dzsihád céljával felment az Elbrusz hegyre. A
hegyi erődítményekben sok összetűzése volt a hit ellenségeivel, és minden ütközetben
győzedelmes hadserege. Az ígéretnek megfelelően „bizony a mi seregeink
győzedelmeskedni fognak”, győzelmet ért el, sokan azok közül a hitetlenek közül,
kardjukat átadva a dzsihádnak, a gyehenna tüzére jutottak, lerombolta az erődjeiket,
és a sors által kegyelt diadalmaskodó hadsereg mérhetetlen zsákmányhoz jutott a
hitetlenek vagyonából.17 Győzelmesen visszatérve a dicsérendő munka és a
mérhetetlen zsákmány után (Timur) megpihent a legfenségesebb hordában. HadzsiSzejf-ad-din emir, a szekereknél hátrahagyva lakomát rendezett, emlékezetessé lett
számára a királyi vendéglátás..
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• Részlet egy ismeretlen kazár izraelita leveléből (10. sz.)
És a király békét kötött a szomszédunkkal, az alánok királyával, mivel az alán
királyság erősebb és szilárdabb a többi népénél, amelyek körülöttünk vannak... Emiatt
szövetséget kötött velük, hogy segítséget nyújtsanak a bajban egymásnak. Isteni
félelem vett erőt a népeken, amelyek köröttünk vannak, emiatt nem léptek háborúba a
kazár királysággal.
De Veniaminus császár uralkodása alatt minden nép a kazárokra támadt és a
makedón király tanácsára szorongatták őket. És megérkezett csatázni Ázsia, a türkök,
Pajnila és Makedónia királya... csak az alán király volt segítségére a kazároknak,
minthogy egy részük szintén tiszteletben tartotta a zsidó törvényeket. Ezek a királyok
(mindnyájan) a kazárok országa ellen harcoltak. Az alán király elment a földjeikre és
vereséget mért rájuk, amelytől nem tudtak talpra állni, és lerombolta az isteneiket
Veniamin király előtt.
Szintén Áron király uralkodása idején harcolt az alán király a kazár ellen, mert
felbujtotta a görög király. De Áron megfogadta ellene a türkök királyát, mivel az
barátságban volt vele. Legyőzte az alán királyt Áron előtt, aki élve fogságba vitte. És
(a király nagy) tiszteletet tanúsított iránta, feleségül adta a lányát a saját fiához,
Joszifhoz. Akkor hálára és hűségre kötelezte el neki magát az alán király, és Áron
hazaengedte a saját hazájába. Attól a naptól fogva félelem töltötte el a környező
népeket18 a kazárokkal szemben.

Y U ZU Y U ZUY U ZUY U ZU Y U ZUY U Z

KÍNAI FORRÁSOK
{Н.Я. Бичурин (ИАКИНФ). Собрание сведений о народах, обитавших в
Средней Азии в древние времена, т. II, И-Л., 1950}

• Sze-ma Csien — Szi-CSi (Kr. e. 145 vagy 135— Kr. e. 86):
Történetíró, csillagász és naplókészítő volt. A kínai történettudomány atyjaként tiszteleik. „A
történetíró feljegyzései” c. munkája Kana történetét öleli fel a Sárga Császár és Vu császár
között eltelt több mint két évezredben. A mű a Huszonegy történet c. gyűjtemény része.

A történetíró feljegyzései a legrégibb időktől i.e. 98-ig
A Davanról szóló tájékoztatások Cszsan Kjany fejedelem uralkodásának idejétől
jelentek meg. Cszsan Kjany a Hany-cszsun terület szülötte volt, Gjany-juany
kormányzása alatt (Kr.e. 140–135) Lan rangot kapott. Az Ég Fia a maga idejében
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kikérdezte a meghódolt hunokat, azok egyhangúlag vallották, hogy a hunok
szétzúzták a jüecsi uralkodót és koponyájából ivóedényt csináltak.
A jüecsi uralkodót Mode hun kán ölte meg; a vereség után a fia nyugatra ment a
népével, ahol Laosan, a második hun kán megölte; már unoka volt, meghódította
Kabulisztánt. Itt a hunok a második jüecsi uralkodó koponyájából lakmározó
ivóedényt csináltak.
USZUNY19 csaknem 2000 li távolságra fekszik Davantól észak-keletre. Nomád
birtok, amelynek a lakói az egyik helyről a másikra vándorolnak a jószág nyomában.
Szokásaikban megegyeznek a hunokkal. Uszuny néhány tízezres létszámú
hadsereggel rendelkezik, amely bátor a csatákban. Az uszunyok régebben
függőségben voltak a hunoktól: de amikor megerősödtek, összegyűjtötték a
vazalusaikat és elutasították a hunok ordájában való részvételt.
KANGJUJ csaknem 2000 lire fekszik Davantól észak-nyugatra. Ez is a nomádok
birtoka; a szokásaik tökéletesen megegyeznek a jüecsikével, 90.000 fős hadsereggel
rendelkeznek. Kangjuj Davannal szomszédos, és gyengesége folytán délen elismeri
maga felett a jüecsik, keleten pedig a hunok hatalmát.
JENCAJ20 csaknem 2000 linyire fekszik Kangjutól északnyugatra. Szintén nomád
birtok, szokásaiban tökéletesen megegyezik Kangjuval. A hadserege több mint
100.000 főt tesz ki. Egy nagy tónál fekszik, amelynek a partjai nem magasak. Ez az
Északi-tenger.21
NAGY-JÜECSI22 Közel 3000 lire fekszik Davantól nyugatra, a Guj-suj folyótól
északra. Tőle délre fekszik Dahja, nyugatra Anyszi, északra Kangjuj. Szintén a
nomádok birtokolják. A jószágot követve legelőről-legelőre vándorolnak. Szokásaik a
hunokéval egyeznek meg. 100.000 től 200.000 főre tehető hadseregük van. Maotun,
trónra lépése után, legyőzte Jüecsit, a hun Laosang sanjü, az ő fia pedig megölte a
jüecsi uralkodót és a koponyacsontjából ivóedényt készített. Kezdetben a Jüecsi-ház
Dany-huan és a Ciljany-sany gerince között foglalt országot; amikor a hunok
legyőzték őt, amikor sikerült onnan, Davantól nyugatra ment át, legyőzte a dahokat és
meghódította a földjüket: aminek következtében szentesítette a tartózkodási helyét a
Guj-suj északi oldalán. A jüecsi nép kis része nem tudta követni a többit, és a déli
hegyekben maradt. A kjánok Kis-Jüecsinek nevezték (Hjao Jüecsi).

Y U ZU Y U ZUY U Z
• II. A régi Han uralkodóház története, Cjánhansu (i. e. 202 – 25-ig)
Amikor a hunok szétzúzták Nagy-Jüecsit, akkor Nagy-Jüecsi nyugaton a Dah
államot szállta meg, a szesz uralkodó délen a Gibiny államot foglalta el. A szesz
törzsek szétszórtan élnek, és többnyire mások függőségében. A Kasgartól északnyugatra Hjuszuny (Szjuszuny) és Gjuanydu - tulajdonképen a régi szeszek utódai.23
NAGY-JÜECSI. A Nagy-Jüecsi nevezetű államnak az igazgatása Gjanysi városban
található, amely Csan-anytól 11.600 li távolságra van. Az uralkodó nem függ a
helytartótól. A lakossága 100.000 család, 400.000 lélek; a hadsereg létszáma 100.000.
A helytartó tartózkodási helyéig 4740 li, nyugatra Anyszig 49 nap az út; délre
Gibinijával szomszédos. A talaja, az éghajlata, a nép szokásai és a pénze az
anyszikéval egyforma. Egypúpú tevék vannak. Nagy-Jüecsi tulajdonképpen nomád
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állam. A lakói a jószág után vándorolnak egyik helyről a másikra; szokásaik a
hunokéinak felelnek meg. Jüecsinek több mint 100.000 főnyi hadserege van, ezért a
saját erejére támaszkodva megveti a hunokat. Főleg Duny-huan és Ciljány-sany
között nomádkodnak. A hun Maotun-sanjü szétzúzta Jüecsit, de Laosan-sanjü
megölte őt, és a koponyájából ivócsészét csinált. És így Jüecsi nyugatra távolodott,
rátámadt Dahra, és meghódította a földjét, fővárost alapított a Guj-suj folyó keleti
oldalán. A többi nemzetség, amelyek gyengeségük miatt nem voltak képesek követni
őket, a déli hegyekben telepedett le, a tangutok által Kis-Jüecsinek hívott területen.
Dah tulajdonképpen nem rendelkezik uralkodóval, minden városnak megvan a maga
vezetője. A nép gyenge, fél a háborútól: ezért is engedelmeskedett az érkező
jüecsiknek.
USZUNY. Az uszuny Nagy Gunymi irányítása Csigu városában, Csan-anytól 8900 li
messzeségben van. A lakosság létszáma 120.000 nomádsátornyi, 630.000 lélek, a
hadsereg létszáma 188.000 ember... A helytartó lakhelyétől keletre 1721, nyugatra a
kangjug határtól 5000 li a távolság. A földjei füvesek; az ország túlságosan
csapadékos és hideg. A hegyekben sok a tűlevelű erdő. Az uszunok nem foglalkoznak
földműveléssel, sem kertészettel, a jószág után vándorolnak helyről helyre, a vizes és
füves helyeknek megfelelően. Sok lovuk van, a gazdagoknak 4–5 ezer is fejenként. A
nép kemény, mohó, álnok, általában fosztogatásra hajlamos. Az uszuny uralkodó
egyike a legerősebbeknek. Korábban a hunok függősége alatt volt, későbben
megerősödve, sok más birtokot is maga alá vetett. Elutasította a hunok hordájában
való részvételt. Birtoka keleten a hunokéval, északnyugatra Kangjuval, nyugatra
Davanijával, délen különféle megtelepedett népekkel határos. Eredetileg az egész
ország a szesz népé volt. Nagy-Jüecsi nyugaton szétzúzta és elűzte a szesz uralkodót.
A szesz uralkodó délre ment a Viszjácsij átjáró mögé; Nagy-Jüecsi nyugatra
távolodott és meghódította Dahot, uszuny Gunymo a saját földjén maradt; ezért a
szesz és a jüecsi törzsek utódai az uszunyok között fellelhetők .

Y U ZU Y U ZUY U Z
•III. Az újabb Han ház uralkodóház története, Houhansu (25 –
265-ig)
NAGY-JÜECSI. Nagy-Jüecsi uralkodójának a székhelye Gjanysi városában
található. Innen Anyszig nyugatra 49 nap az út; keletre az uralkodó székhelyétől
6537, Lo-jánig 16370 li. A lakosság 100.000 családból áll, ami 400.000 lélek; a
hadsereg 100.000 embert tesz ki.
Amikor a Jüecsi-házat a hunok megsemmisítették, akkor az Dahba telepedett át, öt
fejedelmi házra oszlott. Hjumi, Suanmi, Gujsuan, Hiszej és Dumi. Rövid száz év
elteltével a gusuani herceg, Kioczjuko négy további fejedelemséget hódított meg és
gujsuan uralkodójának nyilvánította magát. Elkezdett az anyszikkel háborúskodni,
meghódította Gaofát, megsemmisítette Pudát és Gubinyt, és birtokába vette a
földjeiket. Kioczjuko több mint 80 évet élt. Halála után a fia, Janygaocszsany
örökölte a trónt, és még meghódította Indiát, amelynek a vezetése az egyik legjobb
hadvezérre volt rábízva. A maga idejében Jüecsi az egyik legerősebb és leggazdagabb
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dinasztia volt. A szomszéd államok gujsuan uralkodónak nevezték, a kínai udvar
szerint a korábbi neve Nagy-Jüecsi volt.
JENCAJ. Jencajt újabban Alániának24 nevezik, Kangju függősége alatt áll; sok a
fenyőfa, a fűzfa és az árvalányhaj. A nép szokásai és a ruházata a kangjujokéhoz
hasonló.

Y U ZU Y U ZUY U Z
•IV. Az északi udvar története, Bejsi
SZUDE. Szude földje a Lukov hegyektől nyugatra van; régen Jencajnak és
Vinynasának nevezték; egy nagy tónál terül el, Kangjujtól északnyugatra, Dajtól
16.000 li. Valamikor a hunok, amikor megölték a cudz uralkodót, kerítették
hatalmukba a földjét. A hunok uralkodója ez után az esemény után már négy törzset
állított össze belőlük. Korábban a szudei kereskedők tömegesen érkeztek a
Ljáncszsau kínai területére kereskedni.

Y U ZU Y U ZUY U Z

Jegyzetek
1. Tabari közlésének megerősítése a Hoszrov Anusirvan (531–578) vezette betörésről
megtalálható a bizánci Feofanov (IX. sz.) évkönyvében, amelyik szintén megjegyzi,
hogy amikor az 571. évben az örmények ismét felkeltek a perzsák ellen, akkor
segítséget kapak „a kolhuszoktól, abaszgoktól és Szarojtól, az alánok uralkodójától”.
2. Szul néven (örmény Csor) az arab szerzők a Derbenti-átjárót nevezték.
3. I. Markvart véleménye szerint (Osteuropische und Ostasiatische Streifzuge, 1904.
55. o.) Tulasz néven az arab szerzőknél az oszét-tualok rejtőznek. Ez az elnevezés a
fonetikailag közel áll a dval-hoz, ahogyan a grúz források a tualoikat és a déloszéteket egyformán emlegetik, Kartlitól délre is ezt a nézőpontot erősíti a
szóhasználat.
4. A kutatók többségének véleménye szerint az arab Dahszasz az arab Ruhsz-Asz
(Világos Ászok) eltorzult alakja, amely teljesen az alánok vezető törzse, adott esetben
Alánia kormányzó dinasztiája jelentésében használatos. A 'világos' terminus
szemmelláthatóan az 'előkelő, nemes jelentésben használatos és gyakran előfordul a
szarmata-alán törzsek neveiben, például aorszok, alanorszok, rokszalanok, ursztualok stb. (Vö. Bíborbanszületett Konstantinosznál a 'fehér szerbek'-kel.) Az arab
'bagair' kétségtelenül azonos az oszét 'bagatir'-rel, amely néven a grúz évkönyvekben
néhány oszét hadvezért emlegetnek: a legendás Osz-Bagatar-t, aki Vahtang
Gorgaszallal csatázott (V. sz.). Így emlegetik azt az oszét fejedelmet is, aki az abház
seregekkel vívott polgárháborúban Kartliban az 1. sz. végén parancsnokolt (mtavari
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ovsztada erisztavi abhazta), és Bakatart, Oszetia királyának fiatal ivadékát az
Ahszartaggata nemzetségből, aki anyjával és bátyjával Paredzsannal – az oszét
feudális urak nagy csoportja kíséretében – a XIII. sz. 60-as éveiben Grúziába
emigrált. Bakatar aktívan részt vett a Kelet-Grúz Királyság belpolitikai életében a
XIII. század végén és a XIV. sz. elején.
5. A Kerkenedadzs titulusnak ez ideig sincs kielégítő magyarázata.
6. Az arab uralom időszakában a Kaukázusontúlon ismert erősség az arabok
birtokában a Darjal-szorosban.
7. Kesak – az orosz évkönyvekben kaszagok, oszét 'kaszag' – a mai adigok ősei.
8. A tűzimádó-magok vallása alakban.
9. N. A. Karaulov orosz fordításában a fejezet így hangzik:„Az alánok királya
erősebb náluk (az abházoknál), és a területük a Kabh hegyéig ér el.” (СМОМПК,
вып. XXXVIII, 1930, c. 54). Azonban mint V. Minorszkij (История Ширвана и
Дербенда. М., 1963, c.209), fordításából kitűnik, Abháziának az Alán királyságtól
való függőségéről van szó. Ugyanígy fordítja ezt a fejezetet I. Markvart, elemző
útmutatása Abu-el-Kasszimnál is megtalálható (lásd fentebb).
Ezzel kapcsolatban a grúz évkönyvek két közleménye vonja magára a figyelmet,
amelyek közvetve érintik valamilyen formában Abháziának Alániától való
függőségét, de eddig nem kaptak kielégítő magyarázatot. Az első esetben a Grúziában
a IX. sz. végén az abházok (Nyugat-Grúzia) és az örmények (a siraki királyság)
között Kartli birtoklásáért zajló belháború egyik epizódjáról van szó. Ebben a harcban
a győzelem az elsőnek említettek oldalán mutatkozott. 'Matiane Kartlisz' közlése
alapján (Kartli évkönyv) a szembenálló csoportok közötti döntő ütközetben 'az
abházok győztek, megölték Naszrt és Bakatart, az ovszok fejedelmeit (mtavara)'
(Kartlisz chovreba, t.1, sz.261). Amint az évkönyv szövegéből kitűnik, Bakatar
nemcsak az ovszok, azaz oszétek fejedelme, hanem, az abházok erisztavája is volt. A
grúz erisztavi szószerinti jelentése 'a nép feje' vagy 'a hadsereg feje' és a kontextustól
függően egyiket és a másikat is jelölheti, amiből következik, hogy az ovsz fejedelem
minimum az abház (nyugat-grúziai) seregeket is vezette. Ami a Bagatarral együtt
megölt Naszrt illeti, aki Klardzseta Guaram kormányzó fia, és az abházok királyának,
Bagratnak sógora, Kartli trónjának jövendő igénylője volt. Éppen ő ne töltött volna be
bármiféle tisztségeket az Abház királyságban? Emiatt G. V. Culaj fordítása: „...
megölték Naszrt és Bakatart, az ovszok mtavarát, az abházok erisztaváját” (Летопись
Картли, Тб., 1982, с.51), amelyben megváltoztatta a szórendet a vizsgált fejezetben
és kiegészítette egy felesleges 'és' kötőszóval, eltolva evvel a hangsúlyt az abházok
erisztavjára, Naszrra, amely nem felel meg a forrás szövegének, természetesen nem
fogadható el.
Még kevésbé adekvát fordítás Z. V. Ancsabadzéjé, amely az «Из истории
средневековой Абхазии (VI-ХVII. вв.)» : c. munkájában szerepel (Суx., 1959)
„megölték Naszrt és az oszétek kormányzóját Bakatart, az abházok erisztaváját is” (a
kiemelés tőlem – Ju. G.).
Az első látásra mennyire meglepőnek tűnik az oszét fejedelemnek (erisztavának)
ebben az ütközetben az abházok főparancsnokának a megölése, pedig az évkönyv
szövege éppen erről tanúskodik. Az évkönyv néhány variánsában csak Naszr
megöléséről van szó: „legyőzték Naszrt, az abházokat, és Bakatart, az ovszok
mtavarját, és megfutamították őket. Naszrt elfogták és a Szamchiji szorosban
Aszpindz falunál megölték őt.” Ellenétben Bakatar ovszk fejedelemnek több mint
jelentős szerepével, egészen jellemző példa, hogy az «Очерках истории Грузии»
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(т.II.. Грузия в ИВ-Х. вв. Тб., 1988), ahol szó van Naszr szerepéről ezekben az
eseményekben, Bakatar ovszk mtavar, az 'abházok erisztavja'-ként meg sem említődik
(c. 294, 321, 359).
A második esetben az «Истории и босхвалении венценосцев» közleményéről
van szó, amelyben arról beszélnek, hogy III. Georgij király, Tamara atyja,
vadászatkor gyakran eljutott az 'alánok' országáig, amelyik tulajdonképpen Abházia
(Abhazeti). Ez az Abháziának Alániával való azonosítása szintén, úgy vélem, a
valamikor közöttük létező sajátságos kapcsolatok tükröződése.
10. A tatár-mongolok és az alánok seregei közötti ütközet, amelyet az elhíresült
mongol hadvezérek Dzsebe-bahatur és Szubede-bahatur vezényeltek, a XIII. század
20-as éveiben zajlott le. Ennek a kétnapos ütközetnek az elkeseredettségét arról is
meg lehet ítélni, hogy ezek a tatár seregek lettek ezután az orosz fejedelmek
druzsináinak a szétverői is a Kalka folyónál.
11. M.K.Sz. – az arab szerzőknél nyilvánvalóan Magasz, amelyet Alánia
fővárosának neveznek. Fekvésének rövid ismertetése alapján Alánia sík vagy
hegyaljai részén lehetett.
12. A tatár-mongolok ellen Bacsman kipcsakjaival együtt az ászok (alánok) is
harcoltak.
13. A grúz hadakat ebben az ütközetben Lasa Georgij, Szoszlan David és Tamara
fia vezette, aki egy nyíltól sebet kapva hamarosan meghalt.
14. Abulfedi szóban forgó közlését az alán-ászok török eredetének hívei
álláspontjuk egyik bizonyítékának tartják (Lásd pl. И. М. Мизиев.Шаги к истокам
этнической истории Центрального Кавказа. Налчик, 1986, с.76). Aközben, amint
Abulfedi közleményének szövegéből látható, az arab földrajztudós a 'tyurki' terminust
nyilvánvalóan szélesebb értelemben használta, átvíve ezt az elnevezést más népekre
is, részben az oroszokra és a nomádokra.
Ez a körülményt már I. Markvart és más kutatók régen említették (L.: Ю. С.
Гаглойти. Действительность и домыслы. По поводу книги И.М. Мизиева. Шаги
к истокам этнической истории Центрального Кавказа. ИЮОНИИ, вып. ХХХI,
1987, с.181-183).
15. Amint Elomari adataiból is kitűnik, az Arany Horda uralmának időszakában
Alánia még vazallusként megőrizte az államiságát.
16. A kelarok alatt a magyarok értendők.
17. Timur hadjárata az oszétek (ászok) ellen az 1395. évben történt.
18. Az ismeretlen zsidó levele az irodalomban a 'Cambridge-i névtelen' címen is
ismeretes. A kazár-alán viszony meghatározott korszakát tükrözi a IX. század
végétől és a X. században. A dokumentumban említett 'pajnili'-k azonosak a
pecsenegekkel, 'turki' a guzokkal vagy úzokkal ('torki' az orosz évkönyvekben), aszii,
nyilvánvalóan az orosz évkönyvek doni jászaival, az úgynevezett szaltovo-maják
archeológiai kultúra hordozói. Makedón alatt nyilvánvalóan a Bizánci császárság
értődik. Az anonim állításáról az alánok és a 'Makedon király' háborújáról nem
található említés más forrásokban.
19. A kínai krónikák uszunjai, minden valószínűséggel az ókori források aszi–
aszianjaival azonosak (Sztrabón, Pompeius Trogus), Közép-Ázsia többi szakamasszageta törzseivel együtt a hellenisztikus Greko-Baktria (Baktriánok)
meghódításának résztvevői.
20. Jencaj – kínai transzkripcióban az antik forrásokban szereplő szarmata törzsek
neve.
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21. Bizonyára a Kaszpi-tenger.
22. A kutatók többségének a véleménye szerint a kínai források Jüecsi elnevezése
alatt Közép-Ázsia szaka-masszageta (szkíta) törzseinek közös neve rejtőzik, amelyek
Greko-Baktriát meghódították. Ebben az egyesülésben nyilvánvalóan a masszageták
játszottak vezető szerepet.
23. Az antik szerzők szakái.
24. A jencajok (aorszok) átkeresztelése alánnak éppúgy nyomon követhető mind
az Észak-Kaukázus, mind a Fekete-tenger északi melléke szarmata törzseinél
(Plinius, IV, 80), és a Kr. u. 1. sz. elejéhez fűződik. Ez a folyamat a szarmata törzsek
közötti belső átcsoportosulás eredményeként jelent meg, egyik oldalról, másrészt az
aorszok valamint az alánok származásának és azonosságának bizonyítékaként. (L.:.
Ю. С. Гаглойти. Аорсы и сираки. «Тезисы докладов пленума Института
археологии АН СССР. Секция археологии Кавказа». М., 1966, ц.4/5; uő.: К
проблеме появления алан на Северном Кавказе. ИЮОНИИ, в. ХIII, 1964, с.45;
uő.: К истории северокавказских аорсов и сираков. ИЮОНИИ, в. ХV, 1966,
с.34–35).
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ÓOROSZ ÉVKÖNYVEK
• 965. év
I. A 6473. évben (965-ben) vonul Szvjatoszlav a kazárok ellen. Meghallotta, hogy a
kazárok, kijöttek ellene az uralkodójukkal, a kagánnal. Hadra kelve, Szvjatoszláv
legyőzi a kazárokat, és elfoglalja Belaja Vezsa1 várukat. A jászokat2 és a kaszagokat3
is legyőzi.

• 1029. év
II. A 6537. évben (1029-ben) Jaroszláv a jászok ellen megy és legyőzi őket.

• 1116. év
III. 6624 nyarán (1116-ban)... Jaropolk Vlagyimirovics a polovecek földje ellen
megy, a Don partjához, és itt sok földet elfoglal, 3 polovec várost is: Galicsot,
Csesjujevet és Szugrovot4, sok jászt és jász feleséget hozott magával foglyul.
IV. Ugyanezen a nyáron Vologyimer elküldte a fiát, Jaropolkot, és Dávidot
Vszevolod fiát a Donhoz, és három várost elfoglalt: Szugrovot, Sarukant, Balint.
Ugyanakkor fogságba ejtve a jász fejedelem lányát, Jaropolk nagyon szép feleséget
hozott magának.
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• 1174. év
V. 6683 nyarán (1174. évben). Megölték Andrej Bogoljubszkij5 nagyfejedelmet.
Pénteken a mise alatt a megátalkodott teremtések tanácskoztak... Saját uralkodójuk,
táplálójuk megöléséről határoztak (Kucskovicsék)...
Vezetőjük Péter volt,
Kucskovics sógora, a jász Anbal, Jakim kulcsár, akiket a fejedelem szeretett, és
Ofrem Mojzics, és az összes elátkozott gyilkos...

• 1223. év
VI. A 6731. évben (1223-ban) .. És mi hallottuk, állítólag (a tatárok) sok országot
feldúltak, a jászokat, obezokat6, kaszagokat és a kunok istentelen sokaságát
lemészárolván.

• 1277. év
VI. a) 6785 nyarán (1277-ben) A hercegek a Hordába mentek ... Ugyanazon a nyáron
ment háborúba Ruszti fejedelem Mengutimur kánnal, és az Isten megsegítette az
oroszok fejedelmét, február hónap 8-án elfoglalta a híres jász várost Gyedjákovot7.
Mengutimur kán az orosz hercegeket tisztelvén és megajándékozván hazabocsátotta
őket.
b) A fejedelmek Tatárországba mentek a jászok ellen.

• 1278. év
VII. 6786 nyarán (1278) Dmitrej Alexandrovics nagyfejedelem a novgorodiakkal és a
nyizoviakkal megbüntette Korelát. Ugyanabban az esztendőben Dmitrej
Alexandrovics elfoglalja Tyetjakovot8.

• 1319. év
VIII. 6827 nyarán (1319-ben) (ebben az évben Uzbek az Aranyhorda kánja
Gyedjakovoban megöleti Mihail Jaroszlavovics Tverszkojt)... 26 napon keresztül
kimondhatatlan szenvedést és megpróbáltatást kellett kiállani a szent
nagyfejedelemnek, Mihailnak... mindez a Tereken túl a Szevenc folyónál történt,
Tetjakov város alatt, még az elmúlt évben a magas jász és cserkesz hegyeknél, a
Vaskapu közelében

• 1380. év
IX. 6888 nyarán (1380-ban) Dmitrej Ivanovics nagyfejedelem csatája Mamajjal a
Donnál. Megérkezvén a horda kánja kíséretében a többi kánnal, az összes tatár és a
polovec erővel, és a felsorolt hadnéppel – böszörményekkel, velenceiekkel,
cserkeszekkel, jászokkal, burtaszokkal; úgyszintén Mamajjal lélekben és gondolatban
is egy Agajlo Oljcsardovics litván fejedelem az összes lengyel és litván erővel; s
velük egyetértésben Oleg Ivanovics rjazanyi fejedelem....
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NYUGAT-EURÓPAI SZERZŐK
• Julianus dominikánus szerzetes jelentése
Domonkos rendi szerzetes, latin nyelvű útleíró. 1235-ben IV. Béla költségén kelt útra három társával,
hogy felkutassa a Nagy-Magyarországban az ottmaradt magyarokat. Konstantinápolyon keresztül a
Krímbe, onnan a Kaukázus északi oldalára utaztak. Innen jutottak el a volgai bolgárokhoz, társai közül
egyedül ő jutott el Magna Hungáriába, s lelte meg a Volga mellett 1236. június 21-én a magyarokat,
akiknek értette a nyelvét. A tatár veszedelem hírére sürgősen hazaindult. Karácsony másnapján
érkezett haza. Az élményeit rendtársa, Ricardus írta le, beszámolója egy példányát Rómába küldték, s a
legfontosabb pápai akták gyűjteményébe helyezték, majd őt is odarendelték jelentéstételre. 1237–1238
telén újra útnak eredt, de Oroszországból a tatár veszedelem hírét hozva visszatért. Második útjáról
maga készített jelentést 'Levél a tatárok életéről' címmel. Elsőként ismertette meg Európával a
mongolokat.

JULIANUS ELSŐ ÚTJÁRÓL KÉSZÜLT JELENTÉS 1237-BŐL
Nagy-Magyarország létezéséről...
A keresztény Magyarok történetében azt találták, hogy van egy másik, nagyobb
Magyarország, ahonnan a hét vezér népével együtt kiköltözött, hogy lakóhelyet
keressen magának... Miután sok országon áthaladtak és pusztítottak, végül elérkeztek
arra a földre, melyet most Magyarországnak neveznek... Ezt választották maguknak
lakóhelyül a többi földek közül, meghódítván a népeket, amelyek akkor itt laktak.
Ahol is végül Szent István, első királyuk a keresztény hitre térítette őket; míg a régi
magyarok, akiktől származtak, hitetlenségben maradtak, mint ahogy ma is pogányok.
És íme, a domonkos barátok megtalálták ezeket a Magyarok történetében,
megsajnálták őket, hogy azok a magyarok, akiktől származtak, hogy mind az ideig
hitetlenségben tévelyegnek. Elküldtek hát négy barátot keresésükre, hogy Isten
segedelmével megtalálják őket, ahol csak tudják. Annyit tudtak a régiek írásaiból,
hogy keleten laknak, de hogy hol vannak, nem is sejtették.
A fent említett barátok pedig, óhajtván a hitetleneket megtéríteni, a szerzetesi
ruhájukat világival váltották fel, szakállukat és hajukat pogány módra
megnövesztették, majd Aszen Bulgáriáján és Rumélián keresztül – Béla úrnak,
Magyarország mostani királyának kíséretével és költségén – Konstantinápolyba
érkeztek. Ott tengerre szálltak, és harminchárom nap alatt eljutottak a Zikiának
nevezett földre, Matrika nevű városba, ahol a fejedelem és népe magát kereszténynek
mondja; görög betűkkel írnak, és papjaik görögök.
Ott ötven napos pihenőt tartottak, úti társaságra várva. Innen továbbmentek, és
tizenhárom nap alatt átkeltek a sivatagon, ahol sem házat, sem embert nem találtak. Itt
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elérkeztek az Alániának nevezett földre, ahol keresztények és pogányok vegyesen
laknak.
Ahány falu, annyi a fejedelem, s egyikőjük sem tekinti magát alávetve a másiknak.
Ott állandó háborúskodás folyik fejedelem fejedelem ellen és falu falu ellen. Szántás
idején egy falu egész férfinépe fegyveresen együtt megy a mezőre, és az aratást is
együttesen végzik. Így tesznek a tartomány széltében – hosszában, és bármi dolguk is
van a falun kívül, akár fahordás, akár más, mindnyájan együtt mennek
felfegyverezve. Egész héten át kevesed magukkal nem mozdulhatnak ki falujukból
semmilyen ügyben az életük veszélyeztetése nélkül, egyetlen vasárnap kivételével
reggeltől estig. Ezt a napot olyan tiszteletben tartják, hogy ekkor bárki, akármilyen
rosszat tett vagy akárhány ellensége van, biztonságban járkálhat még azok között is,
akiknek szüleit megölte, vagy akikkel szemben más bűnt követett el, akár van fegyver
nála, akár nincs. Azok, akik itt keresztényeknek számítanak, tartják magukat ahhoz,
hogy olyan edényből, amelybe egér pusztult bele, vagy amelyből kutya evett, nem
isznak és nem esznek addig, amíg papjuk meg nem szentelte, s aki másként
cselekszik, azt a kereszténységből kirekesztik.
Ha pedig valaki közülük bármilyen okból embert öl, ezért sem nem vezekel, sem
áldásban nem részesül, mivel náluk az emberölést semmibe sem veszik. A keresztet
olyan nagy tiszteletben tartják, hogy a szegény emberek – akár odavalók, akár
idegenek –, akik nem tudnak magukkal kíséretet vinni, minden időben járhatnak
keresztények és pogányok között egyaránt.9, ha bármilyen keresztet lobogós
kopjájukra tűznek és felemelve hordják.
Ezen a helyen a barátok nem találtak útitársakat a továbbutazáshoz a tatároktól
való félelem miatt, kik állítólag a szomszédságban laktak. Ezért kettő közülük
visszafordult, kettő pedig visszamaradt azon a földön; ahol a legnagyobb szükségben
hat hónapot töltöttek el, amely idő alatt nem ettek kenyeret, és nem ittak vízen kívül
más italt. Az egyik felszentelt barát kanalakat és egyéb dolgokat gyártott; ezekért
olykor némi kölest kaptak, melyből csak nagyon gyengén tudták fenntartani magukat.
Ezért határozták el, hogy kettőt maguk közül eladnak, hogy ennek árán a többiek
bevégezhessék a megkezdett utat, de nem találtak vevőt, mert sem szántani sem
őrölni nem tudtak. Így a szükségtől szorítva kettő közülük e vidékekről visszatért
Magyarországra, a másik kettő pedig ottmaradt, nem akarván a megkezdett utat
feladni.
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• Johannes de Plano Carpini (1182–1252)
Giovanni Piano Carpigni ferencrendi szerzetes, hittérítő és középkori utazó. 1222-ben beutazta Tunist
és Spanyolországot. 1246–47-ben IV. Ince pápa követeként, 63-éves korában Közép-Ázsiába, a
mongol kánhoz utazott. Küldetésének célja diplomáciai kapcsolat létesítése és az iszlám elleni
összefogás a mongolokkal. Útleírása, 'A mongolok története' először ismerteti meg Európával ezeknek
az éveknek a keleti világát.
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A mongolok históriája
V. A tatárok uralmának kezdeteiről, főembereikről, a kán és vezéri hatalmáról
&11. IV. A kán halála után, mint előbb már szó esett róla, összejöttek a vezérek, és
Ögödejt10, a fent említett Dzsingisz-kán fiát választották kánná. Ögödej a vezetőkkel
tanácsot tartva, megosztotta hadseregét. Batut, aki rangban őutána következett, Alti –
szultán és a böszörmények földje ellen küldte. Ezek mohamedánok voltak11, de kun
nyelven beszéltek. Amikor (Batu) bement az országukba, csatázott velük, és legyűrte
őket... Ornasz12 ellen indultak. Ez rendkívül népes város volt. Nagyon sok keresztény:
kazár, orosz és alán, valamint szaracén élt ott; az uralmat a városban a szaracénok
tartották a kezükben. Tele volt ez a város gazdagsággal, ugyanis egy bizonyos folyó
mentén fekszik, amely Jankinten és a böszörmények földjén folyik keresztül, s a
tengerbe ömlik, s így olyasféle, mint valami kikötő, és a többi szaracén igen élénk
kereskedést bonyolított le benne. Miután másképp nem sikerült őket legyőzni, a
tatárok elrekesztették a várost keresztülszelő folyót, és javaival, embereivel együtt
elárasztották a helységet.
VII. Hogyan teremtenek békét az emberekkel
&1. II. Elküldenek az ország uralkodóiért is, hogy késedelem nélkül jelenjenek meg
náluk. Amikor pedig eljöttek, nem részesítik őket a megillető tiszteletben, hanem úgy
kezelik, mint más jelentéktelen személyeket. Elvárják tőlük, hogy gazdag
ajándékokkal halmozzák el mind a vezéreket, mind a feleségeiket, továbbá az
ezredeseket és a századosokat. Mi több: általában mindenki, sőt még maguk a szolgák
is fölöttébb erőszakosan ajándékokért zaklatják őket, és nemcsak őket, hanem
követeiket is, akiket a főbb emberek küldenek hozzájuk. Néhány ellen vádat
koholnak, hogy megöljék őket, mint ezt Mihállyal és másokkal is történt; egyeseket
viszont hazaengednek, hogy ezzel másokat odacsaljanak. Akadnak, akiket mérgezett
itallal vagy méreggel elpusztítanak, mert az a törekvésük, hogy ők egyedül
uralkodjanak a földön. Ezért a nemesek ellen ürügyet keresnek, hogy megöljék őket.
A hazaengedettektől pedig fiukat vagy fivérüket követelik, akit aztán soha többé nem
bocsátanak szabadon, mint ez Jaroszláv fiával, az alánok egy bizonyos vezérével meg
másokkal, többekkel történt. Ha pedig az apa vagy testvér odahaza örökös nélkül talál
meghalni, fiát vagy fivérét nem eresztik többé haza, hanem jussát egészében
magukhoz kaparintják, mint ezt a szolangok egyik vezérével tették.
&II. A tatárok által legyőzött országok [illetve népek] a kővetkezők: Kína (Kitaj),
najmanok, szolangok, karakitajok, vagyis fekete kitajok, komanaok, tümetek;
vojrátok, karanitok, ujgurok, szu-mongalok, merkitek, sari-ujgurok, baskírok, vagyis
Nagy-Magyarország, Kirgizia, Kasmír, szaracénok, böszörmények, türkmének,
bolgárok, vagyis Nagy-Bolgárország, Korola, komükök, Büritübet, parossziták,
kaszogok, jakobiták, alánok, vagyis jászok13, abházok, vagyis georgiaiak,
nesztoriánusok, örmények, kanglik, kunok, brutachok, akik valóban zsidók,
mordvinok, türkök, kazárok, szamojédok, perzsák, tarkok, Kis – India, vagyis
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Ethiopia, cserkeszek, ruthenek, baldok, szártok. Még számos [leigázott] ország van,
de azok nevét nem ismerjük. Láttunk is férfiakat meg asszonyokat úgyszólván
valamennyi fentebb megnevezett országból.
&III. Most azok az országok következnek, melyek vitézül ellenálltak nekik, és
mindmáig nem viselik az ő igájukat: Nagy-India, az alánok bizonyos vidéke, a
kínaiak némely vidéke, Mangia, a szaksziniak. ...
VIII. Hogyan kell a tatárokkal szembeszállni
VIII. fejezet: ... ha a tatárok valamilyen várat ostromolni kezdenek, éveken át sem
mondanak le arról. Így történt ez mostanában az alánok földjén egy bizonyos
heggyel, melyet már, úgy hiszem, tizenkét esztendő óta vívtak, a lakosok bátran
kitartottak, és sok tatárt és előkelőséget megöltek14.
IX. fejezet. &IV. Kijevben mindezen ügyeket elrendezvén, Miasszonyunk
tisztulásának ünnepét követő második napon az ezredes lovain és vezetőjével
Kijevből útra keltünk az idegen barbár népekhez igyekezve. Elérkeztünk egy Kán
nevezetű faluhoz, amely a tatárok közvetlen uralma alatt van. A helység elöljárója
lovakat és vezetőt adott nekünk a következő faluig. Itt egy alán ember, bizonyos
Micheas nevű volt az elöljáró, aki telve volt minden gonoszsággal és hamissággal.
Elibénk küldötte volt ugyanis Kijevbe néhány testőrét, akik hazugul Korenza15
embereinek vallották magukat, és azt mondták, hogy követek lévén, az elöljáróhoz
kell mennünk. Jóllehet nem volt igaz, ezt azért tette, hogy ajándékokat csikarhasson
ki tőlünk. Mikor viszont megérkeztünk hozzá, nagyon kelletlennek mutatkozott
irányunkban, és ajándékok nélkül egyáltalán nem akart tovább vezetni. Belátva, hogy
másképp nem juthatunk tovább, némi ajándékot felajánlottunk neki. És mikor átadtuk
azt, amit rászántunk, nem volt hajlandó elfogadni, hanem többet követelt. Így aztán
meg kellett tetéznünk az ő akarata szerint; néhány holminkat még alattomosan, tolvaj
módjára, gonoszul el is lopta.
XIV. Kunország szomszédai közvetlen Oroszország után északról a mordvinok, a
bolgárok, azaz Nagy-Bolgárország, a baskírok, vagyis Nagy-Magyarország; a
baskírok után a parossziták és a szamojédok; a szamojédok után, az óceán partjain, a
pusztákon élnek azok, akiket kutyaképűeknek mondanak. Délről határosai az alánok,
a cserkeszek, a kazárok, Görögország, Konstantinápoly, úgyszintén az ibérek földje, a
tatok, brutachok, ez utóbbiak állítólag zsidók és a fejüket beretválják, a zikek, grúzok
és örmények földje és a törökök országa.
Nyugatról Magyarország és Oroszország határolja. A fent említett Kunország
roppant kiterjedésű és hosszú.
A lehető leggyorsabban lovagoltunk át rajta, mivel naponta ötször, sőt hétszer is
váltottunk friss lovakat, kivéve amikor a pusztaságon keltünk át, akkor jobb és
erősebb lovakat kaptunk, melyek szakadatlan bírják a folytonos terhelést. Nagyböjt
kezdetétől húsvét nyolcadáig tartott, amíg átlovagoltunk rajta. Ezeket a kunokat16 a
tatárok leöldösték, néhányan elmenekültek előlük, másokat szolgaságba vetettek. De
az elmenekülők közül többen visszatértek hozzájuk.
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• Guillaume de Rubrouck (1215 k. – 1270 k.):
Willelmus de Rubruquis; Guilelmus de Rubruc; Wilhelm von Rubruk, Guillaume de Rubrouck
névváltozatok alatt ismert flamand születésű flamand ferences szerzetes, a középkor egyik legnagyobb
útleírója. Ferences szerzetesként került Párizsba, majd részt vett IX. (Szent) Lajos keresztes
hadjáratában. A Szentföldről 1235-ben a francia király ajánlólevelével indult el, az állítólag keresztény
hitre tért Szartach tatár kán, Batu kán fia felkeresésére.. A kánról kiderült, hogy nem keresztény,
Rubrouckot Batuhoz küldte, ő pedig Mönge mongol kánhoz Karakorumba, a mongolok fővárosába.
1255-ben indult vissza hazájába, az időközben Franciaországba visszatért királyt Szíriából írt hosszú
levelében tájékoztatta utazásáról. Latin nyelvű munkájának a címe 'Itinerarium ad Partes Orientales'.
Eleven élménybeszámolója az ázsiai országok, népek és vallások megbízható bemutatása.

Utazás a keleti országokba
12. fejezet: Csagatáj udvaráról és arról, hogy a keresztények nem isznak
kumiszt
Másnap reggel szembetalálkoztunk Csagatáj18 jurtákat vivő szekereivel; olyannak
tűntek, mintha egy nagy város közeledett volna felém. Elámultam a barmok, ökrök,
lovak, juhnyájak sokaságán. Viszont kevés embert láttam, aki terelte őket. Ezért
megkérdeztem, hány ember tartozik Csagatáj alá, és azt mondták nekem, hogy
ötszáznál nem több; az emberek fele részével a másik állomáson találkoztunk. Ekkor
a küldönc, aki elkísért bennünket, mondogatni kezdte, hogy Csagatájnak valamit adni
kellene, minket megállított, és ő maga előrement jövetelünket jelenteni... Kérdezte,
mit hozunk urának. Elővettünk egy flaskó bort és megtöltöttünk egy kosarat
kétszersülttel meg egy tálat almával és más gyümölcsökkel, de nem tetszett neki,
hogy nem hoztunk valami értékes kelmét. Így aztán félve és restelkedve léptünk be
hozzá. Csagatáj a kerevetén ült, kezében kobozzal, mellette ült a felesége, akiről úgy
véltem, levágta az orrát, hogy laposabb legyen a szeme között, hogy még rövidebb
orrú legyen, pedig már semmi sem maradt az orrából. Szintén átadtam neki a
konstantinápolyi császár levelét is.
Átadtam neki a konstantinápolyi császár úr levelét is. Mindez a mennybemenetel
ünnepének nyolcadán történt. Ő a levelet azonnal Szudakba küldte lefordítás végett,
minthogy görögül írták, vele pedig nem volt senki, aki a görög írást ismerte volna.
Megkérdezte tőlünk, mi akarunk-e kumiszt, vagyis kancatejet inni, ugyanis a
közöttük lévő keresztények: oroszok, görögök, alánok, akik erősen akarnak
ragaszkodni vallásukhoz, nem isznak belőle, sőt nem is számítják magukat többé
kereszténynek, ha egyszer ittak, és papjaik úgy fogadják őket vissza [az egyházba],
mintha megtagadták volna Krisztus hitét. Ekkor azt feleltem, hogy egyelőre van még
innivalónk elég, de ha ez az ital ki találna fogyni, kénytelenek volnánk azt inni, amit ő
ad. Szintén megkérdezte, hogy mit tartalmaz felséged levele, melyet Szartachnak
küld. A mi levelünk bullával van lepecsételve – mondtam –, de benne csak jó akaratú
és baráti üzenet található.
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13. fejezet: Pünkösd előestéjén alánok jöttek hozzánk
Pünkösd előestéjén bizonyos alánok jöttek hozzánk, akiket itt jászoknak19
neveznek. Ezek görög szertartású keresztények, görög írást használnak és görög
papjaik vannak. Azonban nem szakadárok, miként a görögök, hanem személyekre
való tekintet nélkül tisztelnek minden keresztény embert. Hoztak nekünk főtt húsokat,
kérve, hogy fogyasszunk az ő étkükből, és imádkozzunk egy halottjukért. Amikor azt
mondtam, hogy éppen egy nagy ünnep előestéje van, és e napon nem fogunk húst
enni; majd magyarázatot tartottam nekik az ünnepről, aminek nagyon megörültek,
mivel a keresztény vallásra vonatkozólag semmit sem ismertek, mindössze Krisztus
nevét.
Kérdeztek ők is meg más keresztények is sokan, oroszok és magyarok: vajon
üdvözülhetnek-e, hiszen kumiszt kell inniuk és dögöket meg mohamedánok és más
hitetlenek által levágott állatokat kell enniük, olyanokat, melyeket még maguk a
görög és orosz papok is dögnek vagy a bálványok számára hozott áldozatnak
tartanak, továbbá nem tudják, mikor van böjt, sőt ha tudnák, akkor sem volna
alkalmuk megtartani. Ekkor a legjobb tudásom szerint tájékoztattam őket a helyes
útról, tanítván és erősítvén őket a hitben.
14. fejezet:
...elhagyván az említett Kazária19a tartományát [Krímet], egyenesen keletnek
utaztunk; tőlünk délre volt a tenger, északra meg a hatalmas pusztaság, melynek
szélessége helyenként harminc napi járóföld, és rajta sehol egy erdő, sehol egy hegy,
sehol egy kő, csak dús fű.
Itt szoktak volt a kipcsaknak20 mondott kunok legeltetni; a németek valaninak
nevezik őket, tartományukat pedig Valaniának; Isidorus21 viszont a Tanais folyótól a
Meótiszi mocsarak vidékéig és a Dunáig terjedő földet Alániának mondja.
Hosszában: a Dunától a Donig, amelyik Ázsiának és Európának a határa, gyors
lovaglással kéthónapos út, ahogy a tatárok szoktak lovagolni. Az egész területen a
kipcsak kunok laktak, sőt még a Donon túl az Etilig is... Ettől a tartománytól északra
Oroszország terül el; ezt mindenütt erdők borítják, és Lengyelországtól meg
Magyarországtól a Donig terjed. A tatárok egészen elpusztították, s még ma is
pusztítják.
16. fejezet: Szartah országáról és népéről
A Donon túl elterülő vidék gyönyörű szép, folyókban, erdőkben gazdag. Északon
óriási erdőségek találhatók, amelyekben kétféle nép lakik: egyik a moksa, amelyik
semmiféle törvényt nem ismer, és teljesen pogány. Városaik nincsenek, erdei
kunyhókban laknak... Utánuk a többiek következnek, akiket merdasznak mondanak,
a latinok meg merdinisnek neveznek, ezek mohamedánok.
Mögöttük folyik az Etil...
Tőlünk délre hatalmas hegyek voltak, ezeknek a pusztaság felé ereszkedő lejtőin
laknak a cserkeszek, valamint az alánok vagy ászok, akik keresztények, és mind a
mai napig harcolnak a tatárok ellen. Utánuk a tenger, vagyis az Etil tavának

143

közelében bizonyos lezgnek mondott mohamedánok következnek, akik szintén nem
engedelmeskednek [a tatároknak]. Utánuk következik a Vaskapu22, melyet Sándor
készített, hogy a barbár népeket kizárja Perzsiából...
20. fejezet: Az oroszokról, magyarokról, alánokról és a Kaszpi-tengerről
Ami Szartachot23 illeti, nem tudhatom azt, hisz-e Krisztusban avagy sem. Csak
annyit tudok, hogy nem akarja magát kereszténynek nevezni, sőt úgy tűnik nekem,
inkább csúfot űz a keresztényekből. Szállása útjába esik a keresztényeknek, tudniillik
oroszoknak,
valahoknak,
Kis-Bolgárország
bolgárainak,
szoldajnoknak,
cserkeszeknek, alánoknak, akik valamennyien rajta keresztül iparkodnak atyja
udvarához, s mert ajándékot kap tőlük, ezért jobban kedveli a keresztényeket.
Azonban ha mohamedánok jönnek, és többet hoznak, azok hamarább célt érnek nála.
Környezetében vannak nesztoriánus papok is, akik fával harangoznak, és éneklik
szolgálataikat. ... A négy nap alatt, amelyet Szartach udvaránál töltöttünk, az
élelmünkről egyáltalán nem gondoskodtak, mindössze egy alkalommal adtak egy
kevés kumiszt.
Szartachtól atyjához menet közben nagy félelmünk volt az úton. Ugyanis orosz,
magyar és alán rabszolgáik, akik szép számmal élnek közöttük, összeállnak húszan
vagy harmincan; éj idején megszöknek, íjat és tegezt viselve, s aki csak útjukba akad
a sötétben, azt megölik. Nappal elrejtőznek, és amikor lovaik kimerültek, az éj leple
alatt megközelítik a réteken legelésző méneseket, lovat váltanak, s még egy vagy két
lovat magukkal visznek, hogy megegyék, ha szükséget látnak. Ilyen csapatok
rajtaütésétől rettegett nagyon a mi kísérőnk. Ezen az úton bizony éhen haltunk volna,
ha nem viszünk magunkkal egy kevés kétszersültet. Eljutottunk tehát az Etilhez, a
nagyon nagy folyóhoz. ... A Kaszpi tengertől nyugatra vannak az alánok hegyei, a
lezgek, továbbá a Vaskapu és a grúzok hegyei. A tengert tehát három oldalról hegyek
környékezik, északi partja pedig síkságra néz.

31. fejezet . Batu udvaráról s ahogyan bennünket fogadott
Ez az egész vidék az annak a tengernek a nyugati partjától, ahol Sándor Vaskapuja
van és az alánok hegyei találhatók, egész az északi tengerig és a Meótiszi
mocsarakig, melyekben a Don ered, Albániának24 szokták nevezni. Isidorus szerint
oly nagy és féktelenül vad kutyákat találni rajta, hogy a bikákat leteperik és az
oroszlánokat megölik. Ez így igaz, mert hallottam beszélni, hogy ott, az északi óceán
felé, ökrök módjára kutyákkal húzatják a kordékat, mivel olyan nagyok és erősek.
38. fejezet:
... aztán a nesztoriánusok valamiféle zsoltárverseket szavaltak, ahogyan ők mondják,
két összekötözött vessző felett, amit két ember tartott.
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49. fejezet:
A középső ág mellett van a Szumerkent25 -nek mondott város, melynek nincsenek
falai, de amikor a folyó megárad, a várost víz veszi körül. A tatárok nyolc évig
tartották körülfogva, mielőtt bevették volna. Alánok és mohamedánok lakják. ...
50. fejezet:
Így távolodtunk el Szarájtól Mindenszentek ünnepén, és állandóan délnek tartva
Szent Márton ünnepén elérkeztünk az alánok hegyeihez.
Batu és Szaraj között megtett tizenöt nap alatt nem találkoztunk emberekkel, csak
Batu egyik fiával, aki sólymaival és nagyszámú solymárával, meg egy kis falucskán
haladtunk keresztül. Mindenszentek ünnepétől tizenöt napig nem találtunk egyetlen
embert sem, és kis híján elpusztultunk a szomjúságtól, mert egy napon és éjen át
egész másnap három óráig nem leltünk vizet.
Az alánok a hegyek között még mindig ellenállnak, ezért Szartach minden tíz
emberéből kettőnek a völgytorkok őrizetére kellett jönnie, nehogy amazok a
hegyekből kijőve, megdézsmálják állataikat a síkságon, mely köztük, az alánok és a
Vaskapu között terül el. A Vaskapu innét kétnapi járásra van, ott, ahol a Arkakka. A
hegyek között bizonyos lezgnek mondott mohamedánok is laknak, akik
hasonlóképpen harcolnak még ellenük, úgyhogy az alán hegyek lábainál állomásozó
tatároknak húsz embert kellett mellénk adniok, akik a Vaskapun túlig elkísérjenek.
Megörültem neki, mert reméltem, hogy meglátom őket fegyverzetben, mivel sohasem
sikerült fegyvereiket megtekintenem, jóllehet nagyon vágytam volna. És mikor
odaértünk a veszélyeztetett átkeléshez, a húszból kettőnek volt páncélinge.
Kérdeztem, honnan került hozzájuk; azt mondták, hogy az említett alánoktól
zsákmányolták, akik jól értenek az effélék készítéséhez és kiváló kovácsok. Ebből azt
gondolom, hogy kevés a fegyverük, csak tegezeik, íjaik és bőrruháik vannak. Láttam,
hogy Perzsiából való vaspáncélokat és vassisakokat hoztak nekik ajándékba, továbbá
láttam két embert Mengü előtt felvértezve megjelenni, olyan köpenyben, amely
kemény bőrdarabokból volt összeillesztve; igazán kényelmetlen és alkalmatlan
viselet.
Mielőtt a Vaskapuhoz eljutottunk volna, egy alán várat találtunk, mely Mengükáné volt, azt az országot ugyanis ő igázta le. Itt láttunk először szőlőket és ittunk
bort. Következő napon elérkeztünk a Vaskapuhoz, melyet Sándor, macedón király
csinált. A város keleti végével a tengerpartig ér, s a tenger és a hegyek között síkság
található, amely egészen a nyugatról emelkedő hegy tetejéig nyúlik, úgyhogy nincs
más útja sem felül a járhatatlan hegyek miatt, lenn a tenger miatt nem lehet elmenni,
mint az, az út pedig egyenesen visz a város közepén át, ahol a nevét adó Vaskapu
található.
A város hossza több mint egy mérföld, s a hegy csúcsán erős vár áll, szélessége
pedig egy jókora kődobás. Erős falakkal van körülvéve, árka nincs, és nagy, faragott
kövekből épült tornyai vannak. A tatárok azonban lehordták a tornyok tetejét s a falak
kiugró bástyáit, egy szintbe hozva a tornyokat a fallal.
A városon belül egykor valósággal paradicsomi föld volt. Kétnapi járásra innen
egy másik várost találtunk, név szerint Samaront, melyben sok zsidó lakik. Mikor
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áthaladtunk rajta, láttuk, hogy falai a hegyekről egész a tengerig ereszkednek.
Átmenvén a falon, letértünk a tengermelléki útról, mivel az keletnek kanyarodott, s
déli irányban felhágtunk a hegyekre.
Másnap egy bizonyos Samaha nevű nagy városba érkeztünk, és ezután a
következő napon egy Mugánnak mondott hatalmas síkra értünk, melyet a Kura folyó
szel át; róla nevezik kurginak azokat, akiket mi georgiaiaknak mondunk. Tiflisz
közepén, a grúzok fővárosán folyik keresztül, egyenesen nyugatról jön keleti irányba,
a fent említett tengernek tartva, ebben a folyóban kiváló lazacok tanyáznak.

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Marco Polo (1254 – 1324):
Velencei utazó, emlékiratíró. Patrícius, távolsági kereskedelmet folytató családból származott.
Édesapja és nagybátyja új kereskedelmi utak megteremtése céljából Kínáig is eljutottak. A mongol kán
tudós egyházi férfiúkat kérő levelet küldött velük a pápához. Marco gondos nevelésben részesült,
érdeklődés ébredt benne az idegen népek kultúrája, vallása, gazdasága, földrajzi környezete iránt.
Tizenhét éves korában apjáék magukkal vitték keleti útjukra, a nagykán birodalmába. Útjuk során
Ázsia népeinek anyagi és szellemi kultúrájával is megismerkedtek. Velencébe visszatérve polgári
foglalkozását folytatta, majd 1298-ban a Genova ellenes háborúban fogságba esett. Fogsága ideje alatt
egy fogolytársának diktálta le úti élményeit és megfigyeléseit. Az eredeti 'Il Milione' c. francia-olasz
kézirat elveszett, de rengeteg kódexmásolatban maradt fenn.

Utazásai
150. fejezet
Elhagyván Csingianfu (Cszsenyczjan) városát és három napon át utazva dél felé,
forgalmas, szorgos városok és falvak közt haladva szüntelen, nagy és nemes városba
érkeztek: Csingindzsuba. A nép bálványimádó, papírpénzt használ, és a Nagy Kán
alattvalója.... kereskedő és iparos...
Meg kell emlékeznem arról, hogy az itteni nép egykor milyen gonosztettet követett
el, és milyen keservesen bűnhődött miatta. Amikor a Nagy Kán seregei elfoglalták
Manzi tartományt, Baján lett ott a kormányzó serege egy részét alán-keresztényeket
küldött magába a városba. Az alánok elfoglalták a várost, s igen jó borra találtak rá,
jól beszívtak, lerészegedtek, aztán mélyen elaludtak. Amikor a város népe meglátta,
hogy a győzők holtrészegen feküsznek, nem késlekedett, egy éjszaka alatt
mindnyájukat lemészárolta, senki sem maradt életben közülük.
Mikor Baján meghallotta, hogy a nép álnokul lemészárolta, elküldte saját seregét,
hogy foglalják el a várost. Bevették a várost, s úgyszólván az egész lakosságot
lemészárolták. Senki sem menekült meg élve.

Y U ZU Y U ZUY U Z
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• Giovanni Marignoli27 (1290 körül-1357 után) pápai legátus
utazása Kínába (1338 – 1359):
Itáliai franciskánus szerzetes, ásziai-misszionárius, pápai legátus, püspök. Korábbi életét nem
ismerjük. A firenzei Santa Croce kolostorban szerzett habitust, majd későbben a bolognai egyetem
teológia professzora. XII. Benedek pápa legátussá nevezte ki és 1338-ban, egy kínai delegáció
Avignonba érkezése után több ferences szerzetessel a mongol-kínai császár udvarába küldte.

Ennek az évnek az elején (1338) megérkeztek Avignonba a hatalmas tatár kán
követei, aki az Uralkodók Uralkodójának nevezi magát (azért, mert a tatárok
országában sok uralkodó is van, amelyek közül ő az első), hogy szövetséget kössenek
a pápával vagy szoros barátságot a gyakori követségcserék által, és hosszabb
időszakra is megállapodjanak egy ilyen cserében. A pápa áldását kérte... Benedek jó
szándékkal és nagy érdeklődéssel hallgatván meg ezeket a követeket, tiszteletet
tanúsított irántuk, hogy általuk megnyerje a leghatalmasabb uralkodó és számtalan
népének a barátságát, hogy az könnyebb belépést biztosítson országába a
misszionáriusoknak.

***
A mindenható Isten kegyelméből az Uralkodók Uralkodója megparancsolja!
Elküldjük követünket a frank Andrást 15 útitársával 7 tengeren keresztül a pápához,
a keresztények uralkodójához a frankok országába, ahol a nap nyugszik, annak az
útnak folytatására, amelyen Mi a pápához és a pápa hozzánk gyakrabban küld
követségeket, hogy kikönyörögjük Magunk számára a pápa áldását, hogy imádkozzon
érettünk és a mi hű szolgáinkért, az alánokért, az ő keresztény fiaiért. Kövesse ezt,
hogy küldjenek nekünk a napnyugta országából lovakat és más értékes ajándékokat...
Kelt Kambalekben a patkány évének 6. hónapjában az újholdat követő harmadik
napon.

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Az alán fejedelmek levele a római pápának (1336. július 14.)
Őszentségének bizonyára ismert, hogy mi már régen megerősödtünk legátusának,
Joannak (Montecorvino) katolikus hitében; a nyolc éve meghalt erős, szent és
türelmes férfiú által irányítva örültünk a kegyelemnek és a sok vigasztalásnak. Attól
az időtől fogva vezető és lelki vigasz nélkül maradtunk. Örülnénk a hírnek, ha
gondoskodna az új legátusról; de ilyen még nem érkezett ide. Ezért mi könyörgünk
Őszentségének, küldjön hozzánk egy jó, türelmes és okos legátust, aki a mi lelkünkről
gondoskodni tudna. Gyorsan kellene küldenie, mert nehéz helyzetünkben vezetés,
irányítás és vigasztalás nélkül vagyunk.
Szintén kérjük Őbölcsességét szívélyesen üdvözölje a mi uralkodó császárunkat,
mivel ez az ő óhajának is megfelel, ezzel lehetne megteremteni Őszentsége által
hozzá, s általa Őszentségéhez az utat a szükséges és hasznos gyakori
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követségküldésre, amely annyira fontos, hogy baráti viszonyt teremtsen közte és
Őszentsége között....
Onnan ismételten három vagy négyszer érkeztek az uralkodóhoz meghívott
hírnökök, a mi urunkhoz, aki jóindulattal fogadta őket, megbecsülést tanúsított
irántuk és megjutalmazta őket. De ettől az időtől kezdve az említett uralkodó többé
nem kapott választ sem Őszentségétől, sem az apostoli széktől, ámbár egyes követek
biztosították, hogy ők választ hoztak Őszentségétől a nevezett uralkodónak. Ezért
Őszentségének kell törődnie, hogy figyelembe véve ezeket a körülményeket,
határozott választ és követséget küldve, ahogyan ez Őszentségéhez illendő, mert a
földkerekség ezen részén a keresztények iránt nagy tisztelet tapasztalható, jóllehet
helyenként rágalmak is terjednek róluk.
Kelt Kambalekben a patkány évének 6. havában újhold után a 3. napon

***
Nemrég megérkezett hozzánk Fenséged követsége. Szívesen és örömmel fogadtuk,
kegyesen és jóakaratúan hallgattuk meg őt. Abból, amit a megbízható tolmácson
keresztül a követek tudattak velünk, és Szentséged kézbesített levélének hangjából mi
megtudtuk és megértettük, hogy nagy tiszteletet tanúsítasz a szent és apostoli római
katolikus egyház iránt, amely a mi irányításunkra van bízva, és mi magunkra, hiszen
Isten méltatlan helytartói vagyunk a földön, és alázatosan rábízod magadat a mi
könyörgéseinkre.
Az irántunk és ehhez az egyházhoz való tiszteletből kegyes jólelkűséggel és hálás
nagylelkűséggel viszonyulsz a kiválasztott előkelő férfiak és fiaik iránt, nevezett
Fodim Iovensz, Hiansza Tongi, Hemboga Venszii, Ioann Johoj és Rubej Pinzan, az
alánok hercegeihez, és más alánokhoz, akik a Te birodalmad keresztények által
lakott országaiban élnek, változatlanul fordulsz hozzájuk mindeddig. Ezen legátusok
által, és az általunk óhajtott követséged által, őszinte hálánkat fejezzük ki.
Kérjük és felszólítjuk Fenségedet, hogy jól és kegyelemteljesen viszonyuljon az
alán fejedelmekhez és más keresztényekhez, akik a birodalmában élnek, az említett
egyház és az irántunk való tiszteleted megerősítésével; hogy a szerzetesek és a hívő
katolikusok és más keresztények szabadon alapíthassanak, építhessenek és
tarthassanak fenn az említett birodalomban templomokat és imaházakat, és
amelyikben csak akarják, a nevezett római egyház szokásainak és rituáléjának
megfelelően végezhessék istentiszteleteiket, és mutathassák be kiengesztelő
áldozataikat a vétkeikért és bűneikért a világ megváltójának nevében; és úgyszintén
legyen kedves Fenséged azoknak a szerzeteseknek és más hívő keresztényeknek
megengedni, hogy szabadon hirdethessék az Isten igéit és az igaz katolikus tanítást,
ami nélkül senki sem üdvözülhet.
Kelt Avignonban június 13-án a 4. évben

***
Mi, János barát Firenzéből a minoriták rendjéből, Bizinia méltatlan püspöke, az
Úrnak 1334. évében (?) a Szentszék apostoli leveleivel és ajándékaival legátusi
minőségben elküldettünk a Szentatya, XII. Benedek által a kánhoz, minden tatárok
nagy uralkodójához, akinek birodalma és hatalma a keleti országok mintegy felére
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kiterjed, a teljesen pogány földek sokaságára is, városokra, népekre, nyelvekre és
kincseikre.
Decemberben (az 1338. esztendőben) az ünnep kezdetén hagytuk el Avignont,
Nápolyba érkeztünk, ahol március végéig, húsvétig vártunk a tatár követekkel
megérkező genuai hajóra; akiket Kambaleknek*, e nép leghatalmasabb városának
kánja küldött a pápához, megnyitni az utat és megkötni a szövetséget a
keresztényekkel, mivel ő szereti és tiszteli a mi hitünket. Ehhez még abban az
országban, amelyet alánnak hívnak és az egész birodalom irányítói közül 30 ezer
főméltóság – őszintén vagy csak a neve szerint – szintén keresztény.
Az alánok jelenleg a legnagyobb és legnemesebb nép a földön, nagyon szép és
bátor emberek. A segítségükkel foglalhatták csak el a tatárok keletet, nélkülük pedig
egyetlen fontos győzelmet sem érhettek volna el. Dzsingisz kán, a tatárok első
uralkodója, szolgálatában hetvenkét alán herceg volt, amikor ez az Isten ostora
elindult a világ megbüntetésére.
* (Kambalek vagy Hambalik Peking korai neve)

Y U ZU Y U ZUY U Z

• Iosafat Barbaro (a 15. sz. 2. fele)
A XV. század végén a Velencei Köztársaság tapasztalt diplomatája, Iosafat Barbaro összeállítást írt két
utazásáról: Tanába (1436-1452) és Perzsiába (1473-1472). Az utazás Tanába a fiatal kereskedő
visszaemlékezéseit tartalmazza, aki Tanában és az Azovi-tenger vidékén, a Fekete-tenger északi
partvidékén, részben a Kaukázus és a Volga vidékén kereskedett. Művében a sztyeppét és tatár
lakosságát, a földrajzi és néprajzi megfigyeléseit, részben a tatárok, törökök politikai viszonyait
ismerteti.

Utazás Tanába
1. & Itt kezdődik az általam, Josafát Barbaro Velence polgára két utazása alatt látott
és hallott az eseményeknek az elbeszélése...
4. & 1436-ban vállalkoztam az utamra Tanaba, ahol év az évre, egészen tizenhat évig
maradtam. Mind a tengeren, mind a szárazföldön lelkesen és kíváncsisággal utaztam
körül annak területét.
5. & Tatárország síksága, amely az ország közepén terül el, szembetűnik az
embernek: keletről a Ledilj folyó28, nyugatról és északnyugatról – Lengyelország;
északról – Oroszország; délről, ott, ahol a földje a Nagy (Földközi) tengerig ér, –
Alánia Kunország, Kazárország29 határolják; a legutóbbi országokkal végig határos.
Tehát a síkság az említett határok között fekszik.
7. & Alánia neve az alánoknak nevezett törzsektől származik, amelyeket a saját
nyelvükön 'ász'-oknak hívnak. Keresztények és a tatárok tették őket tönkre és űzték el
őket. Országuk a hegyeken, a tengerpartokon és síkságokon terül el, ahol az emberkéz
által a temetkezések jeleként emelt kurgánok tömege található. Mindegyik tetején
egy nagy kő van nyílással, ahová egy másik darab kőből készült keresztet állítanak.
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Ezeknek a kurgánoknak se szeri, se száma; közülük az egyikben, amint megtudtuk,
hatalmas kincs van elrejtve.
8. & Abban az időben, amikor Tanaban31 Pietro Lanzio misézőpap volt, érkezett ide
Kairóból egy Gulbedin nevű ember. Arról mesélt, hogy kairói tartózkodása alatt
valamiféle tatár nőtől hallotta, hogy az egyik hasonló kurgánban, név szerint a
Kontebe32-ben az alánok rengeteg kincset rejtettek el. Ugyanez a nő a halom néhány
ismertető jegyét és a helyét is elárulta neki.
9. & Ezzel kapcsolatban 1437-ben Tanában 7 kereskedőnk gyűlt össze Bartolomeo
Rosso, Velence polgára házában, ... és erről a kincsről folyt a szó. Végül egyezségre
jutottunk, és esküvel is megerősítve, írást készítettünk arról..., hogy elindulunk ásni
arra a hegyre.
11. & ... úgy vélem, hogy az, aki megparancsolta az ilyen sírhely megépítését, s azt
óhajtotta, hogy töltsék fel a rengeteg kinccsel, amelyeket ezekben az időben
megőrzött, akinek gondolnia kellett arra, hogy mindazt a kincset megfelelő helyen
őrizze — Indiabu volt.
12. & Erről a kincsről semmilyen hiteles felvilágosítást többé nem kaptunk, de
feltételezem – ha valójában ott lett volna – elrejtésének oka a következő körülmény
volt: amikor az alánok vezére, a már említett Indiabu, meghallotta, hogy a tatár kán
háborúba indul ellene, elhatározta, hogy eltemeti a kincsét, de úgy, hogy ezt senki ne
vegye észre; ezért azt a látszatot keltette, hogy a helyi szokás szerint sírhelyet
készíttet magának, és megparancsolta, hogy titokban először helyezzék oda azt, amit
szükségesnek tartott, azután pedig temessék be ezt a kurgánt.
42. & Ha Tanából a már említett (Azovi) tenger partja mentén utazunk, akkor három
napi út múlva a parttól beljebb található az a terület, amelyet Kremuknak hívnak...
Kenyér bőségesen van ebben az országban, hús és méz is úgyszintén, de bor nincsen.
Távolabb ettől a néptől fekszik az a terület, amelyet különféle nyelveken beszélő
törzsek laknak, még sincsenek túlságosan távol egymástól. Ezek a törzsek: kipke,
tatarkoszija, szobai, kevertei, asz, azaz alánok, akikről fentebb már szóltunk33.
Tizenkét napi út hosszan, egészen Mingréliáig egymás után következnek.
45. & Még egyszer Tanába visszatérve, átkelek a folyón, ahol korában Alánia volt,
amelyről fentebb már szóltam, és a Zabavszki-tenger partja mentén jobbra térek, előre
haladva egészen 'Kaffa szigetéig' ...34
51. & Kaffától távolabb, a Nagy tenger partvonalát követve, található Gotia, mögötte
– Alánia, amely 'szigetként ' húzódik Monkasztro irányába...35
Úgy vélem, hogy a szomszéd gótoknak köszönhetően történt az alánok gotalan
elnevezése. Először alánok éltek ezen a helyen, azután a gótok érkeztek, elfoglalták
ezeket az országokat és így keveredett össze a nevük az alánok nevével. Ily módon, a
az egyik nép összekeveredett a másikkal, így nevezik magukat gotalanoknak. És
ezek, és mások a görög egyház szertartását követik, mint a cserkeszek is.

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Mathias Miechow (1457 – 1523)
A szépművészetek és az orvosi tudományok doktora, krakkói kanonok. A 15–16. sz. fordulóján élt
tudós. 1518-ban a krakkói egyetem rektoraként kiadott művével 'Értekezés a két Szarmatiáról'
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(Tractatus de duabus Sarmatiis) vált híressé, mint Oroszország első leírója. Műve, amelyet Thurzó
Szaniszlónak ajánlott tele van magyar vonatkozásokkal.

Értekezés a két Szarmatiáról
I. könyv, II értekezés
I. fejezet. Milyen törzsek és milyen nép él Szkítiában, amelyet Tatáriának
neveznek.
... Jugriából, Szkítia északi vidékéről érkeztek a jugorok.
III. fejezet. Az alánokról, vandálokról és szvébekről
Az alánok népe Alániában, az Európai Szarmatia területén a Tanaisz folyónál és
szomszédságában él. Az országuk síkság, hegyek nélkül, alacsony magaslatokkal és
halmokkal. Benne nincsenek telepesek és lakosok, mert amikor az ellenség
betörésekor elűzték őket és szétszéledtek az idegen területeken , ott vagy elpusztultak
vagy tönkrementek.
Alánia földje hatalmas területen fekszik. Pusztaság, amelyben nincsenek
földbirtokosok, sem az alánok, sem a jövevények közül. Olykor csak a kozákok
kószálnak arrafelé, szokásuk szerint azt „keresgélve”, „kinek van valami falnivalója”.
IV. fejezet. Folytatás a vandálokról, alánokról és a szvébekről
Az alánok, kiűzetvén a saját helyükről, csatlakoztak a vandálokhoz, velük együtt
bementek Pannóniába és mintegy hatvan esztendeig éltek ott. Azután behatoltak a
római birodalomba és csapást mértek Galliára. Onnan, amint a történészek mondják,
visszatértek Vandáliába másképpen Lengyelországba és ottmaradtak egészen Stilicho
koráig.
Oda magukkal hozták (amint én néhány ismertetőjel alapján megítélem) az
Adrianus császárt ábrázoló ezüstpénz hatalmas mennyiségét, amint a titulus és a
felirat is tanúsítja. Ilyen pénzek a mai napig is előkerülnek a lengyeleknél
áradásokkor a vízmosásokból és a föld megművelésekor: a lakosság ezeket
Keresztelő Szent János denárjainak nevezi, mert a rajtuk látható nyomat fejet és
nyakat ábrázol, amely Keresztelő Szent János tálon levő fejére emlékeztet.
Honorius császár idejében Stilicho római gróf, a fia, Euherius számára igyekezett a
birodalomban a legfelsőbb hatalmat megszerezni, a vandálokat, szvébeket, alánokat
és a szkvádokat harcra és a római birodalom megrendítésére bujtogatta. Galliában
feldühödve pusztították és rombolták az egyház és az emberek birtokait. Azután,
meghátrálva a gótok elől, behatoltak Hispániába és szörnyű veszteségeket okoztak
nekik, ugyanúgy támadva mindent, mint ott. Onnan Bonifácius római herceg
hívására, átkeltek Afrika meghódítására, tűzzel-vassal pusztítva.
2. könyv. első értekezés
Az Európai Szarmatia felső részének leírása
1. fejezet. Oroszországról, környezetéről, gazdagságáról és a benne találhatókról
Az ázsiai Szarmátiáról mondottak után, amelyet Szkítiának is neveznek, az európai
Szarmátiáról is szólnunk kell. Először Oroszország terül el előttünk, amelyet
valamikor Roxolániának neveztek36. Keleti vidéke a Tanaisszal és a Meótiszi
mocsarakkal határos, amely elválasztja Ázsiát Európától. Régi idők óta a Tanais
folyónál az alánok éltek, mögöttük délre a roxolánok. Ezek a népek teljesen
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megsemmisültek és elpusztultak, és most ott csak a végeláthatatlan sztyepp látható,
ahol csak vadakkal, kozákokkal vagy csavargókkal lehet néha találkozni, amint
fentebb már említettem. Továbbá délre találhatók még a cserkeszeknek valamiféle
maradványai is. Egészen vad és harcos nép.

Y U ZU Y U ZUY U Z
• Georg Werner (a XVI. század közepe)
História
Most a magyarok között él a jazigok37 népe is, a név rövidítésével jásznak nevezi
magát, megőrízve a régi és különleges nyelvét, amely nem hasonlít a magyarra.

• Archangelo Lamberti (17. sz.):
Itáliai szerzetes, aki 18 évig (1635–1653) élt Megreliában, régebbi nevén Kolhidában. Műve a 'Kolhida
leírása' térképpel együtt 1654-ben jelent meg Nápolyban.

Kolhida leírása
... Kolhida közeli szomszédai: a szvanok, abházok, alánok, cserkeszek, zikek,
karacsájok.
Az alánokról és a zikekről semmit sem mondok, azért mert olyan szokásaik
vannak, mint szomszédaiknak – a szvanoknak és az abházoknak.
A Kaukázus talapzatánál északra él még néhány nép, akiket karacsájoknak vagy
kara-cserkeszeknek neveznek, azaz fekete-cserkeszeknek... Török nyelven beszélnek.
Lamberti térképén az alánok nyugatabbra találhatók a karacsájoknál.

Y U ZU Y U ZUY U Z
Jegyzetek
1. Belaja Vezsa, Szarkela néven szintén ismeretes, a Don alsó folyásának a területén
volt található. Szvjatoszlávnak ez a hadjárata vezetett a Kazár kaganátus bukásához.
2. Jászok – a középkori oszétek neve az orosz évkönyvekben, azonos más források
alán és ász elnevezéseivel. Az ászi és a jászi népnevek azonossága leginkább az orosz
évkönyvek alapján követhető világosan, amelyekben ezek az elnevezések
szinonimaként használatosak. Így a gorámi Jászkimivel (jász hegyekkel) együtt az
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orosz évkönyvek a gor Asziszkih, azaz Asszkih: «gori Asziszkie i Cserkeszkie bliz
vorot Zseleznih» (az Ász-hegyek és a Cserkesz-hegyek a Vas-kapu közelében)
(Никаноровская летопись. ПCРЛ, т.27. М.-Л., 1962, с.59). Ugyanígy a híres
'jásszkij gorod Dedjakov' szerepel az évkönyvekben az 'asziszkogo' elnevezéssel is.
Ebből kiindulva, tévesnek kell tartanunk E. G. Pcselinának a vélekedését arról,
hogy az orosz évkönyvek szóban forgó bizonyítékai a jászokról mintha nem állnának
összefüggésben az oszétekkel, és itt a nyugat-kaukázusi ászok adig törzseiről lenne
szó. E. G. Pcselina ezt az állítását avval bizonyítja, hogy ebben az időben „a mai
oszétek elődei, már rég hatalmas nemzetségi szövetségekké alakultak, a Terek folyó
medencéjében éltek”. (Упоминания о ясах в руccких летописях. МИА, 1962,
Nо114, сс.152,160 — A jászok említései az orosz évkönyvekben.). Már nem is
említve azt, hogy a X. sz. bizánci és arab forrásai pontosan megkülönböztetik a
kasakov–kaszagov-okat (oszét. 'kaszag') az alánoktól, a jászokat, mint alánokat is,
koránt sem volt gyűjtő elnevezés, amint ezt E. G. Pcselina véli (Цит. раб., с.157).
Aligha szükséges különösen bizonyítani, hogy a mai közigazgatási-területi
felosztás rávetítése a hajdani etnikai helyzetre módszertanilag helytelen és eltorzítja a
történelmi valóságot. Éppen ezért az Észak-Oszétia határai alapján történő
tájékozódás az alán-jászokról – ami természetesen a gerinctől délre élőkre is
vonatkoztatható – nem lehetséges az alán-jászok közös történelmének mellőzésével.
Következésképpen, ha egyezik is a szerző véleménye arról, hogy az orosz
évkönyvekben tizenegy említés történik a jászokról, csak négy esetben (1377–1378 és
1319. évek) lehet olyan jászokat találni, akik Észak-Oszétia és Csecsen–Ingus
ASzSzR területén élnek. Ebből pedig egyáltalán nem következik az, hogy a többiek
tekintetében ki lehetne jelenteni, hogy 'nincsenek semmilyen viszonyban egymással...'
(Цит. раб., с.100).
3. Koszagi – adig törzsek elnevezése az orosz évkönyvekben, minden
valószínűséggel az oszét 'kjoszjog'-ból ered, ahogyan az oszétek ma is nevezik a
kabardokat.
Amennyiben Szvjatoszlávnak a jászokkal és kaszogokkal közvetlenül Bjeloj Vezs
elfoglalásáért vívott csatájáról van szó, a jászokkal való összetűzés valahol a Dontól
keletre, lehetséges, hogy a Kubán mentén zajlott le.
4. Jaropolk Vlagyimirovics eme hadjáratáról a Lavrentyev és az Ipatyev orosz
krónikák tesznek említést. Amint A. Szcipin megállapította, az évkönyvben említett
polovec városok – Szugrov, Sarukany és Balin hamarosan mindnyájan a jászokhoz
tartoztak, akiknek már hagyományai voltak a letelepült életformára, nem mint a
nomád poloveceknek. (Историко-археологические разыскания, с.75). G. V. Culaj
nézete szerint, itt 'a polovecek és az alánok kölcsönös asszimilációs folyamatának
kétségtelen visszhangjai' is megjelennek. (Lásd a cikket: Отрок Шарукан – Атрака
Шаганис-дзэ, КЭШ, VIII. М., 1984, с.200).
5. Andrej Bogoljubszkij – Jurij Bogoljubszkij apja, Tamara grúz uralkodónő első
férje. Jurij, Georgij Russzkij a grúz források szerint, saját apja meggyilkolása után
elrejtőzött az Észak-Kaukázusban a poloveceknél, ahonnan Grúziába hívták. Ebben a
gyilkosságban Anbala (oszétül 'barát, társ') jász nő, azaz oszét nő részvétele, az orosz
fejedelemségben a jász lakosság jelenlétére figyelmeztet.
6. Az első említés az orosz évkönyvekben a tatár-mongolok az Észak-Kaukázusba
való betöréséről. A jászokkal együtt szereplő 'obezek' alatt a grúzok értendők.
7. Az évkönyvekben szereplő Djedjakov lokalizációja kérdésének elég hosszú a
története (L.: Е. Г. Пчелина. О местонахождении ясского города Nо114, сс.
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152–159). A legvalószínűbb az a nézőpont, amely Dedjakovot a mai Dzaudzsikau
körzetében helyezi el, ezt támogatta Ju. Klaprot és később pedig V. F. Miller is. Erről
tanúskodnak elsősorban az elhelyezkedésére vonatkoztatható földrajzi tájékozódási
pontok is – Szevenc folyó, amely török-perzsa nevén Szunzsi néven szerepel, jobbá a
'Jász' (Ász) és a Cserkesz, és a Darjál-('Vas') kapu.
Szerintünk evvel kapcsolatban még meggyőzőbbnek látszik az, amit a Dedjakov
és Dzaudzsikau elnevezések tényleges fonetikai azonossága is bizonyít. Meg kell
jegyeznünk, hogy a 'Dedjakov a Dzaudzsikau név orosz átvétele... (L.: Аланы и
вопросы этногенеза осетин, с.194). Valóban, ha az oszét toponímia (oszét
Dzaudzsihau vagy Dzauadzsihau) Dzaudzsikau nevéből kiemeljük az oroszra
(óoroszra) nem jellemző zöngés affrikátákat a dz-ét és a dzs-ét, a torok-réshangot a hát, a gyenge magánhangzók a, i és az ua diftongusokat, és behelyettesítjük az orosz
megfelelőiket: d, e, ja és k, akkor majdnem száz százalékosan a 'Dedjakov'-ot
(variánsaiban – Titjakov) kapjuk. Következésképpen a Dzaudzsikau név, amelyet az
írásos források rögzítettek – azaz adatokkal dokumentált – több mint hétszáz éves
történetre tekint vissza.
8. Ha az idézett évkönyv dátuma – az 1278. esztendő – megfelel a valóságnak, akkor
lehetséges, hogy Dedjakovot kétszer is elfoglalták: 1277-ben és 1278-ban is.
9. A római katolikus dominikánus szerzetesnek, Julianusnak a volga vidéki
magyarok országába való utazása, amely során Alániát is meglátogatták, az 1235.
esztendőre datálható. E szerint az útleírás szerint a vereség, amelyet az alánok a tatármongoloktól szenvedtek el, a XIII. század húszas évinek kezdetére tehető, és az alán
államiság jelentős meggyengüléséhez vezetett. Azonban erre az elbeszélésre alapozva
aligha lehet következtetést levonni Alánia feudális szétdarabolásával és a megelőző
tatár-mongol invázió időszakával kapcsolatosan, mint ezt néhány kutató teszi.
10. Ugade(j) kán, a mongolok második Nagy kánja.
11. Böszörmények – 'buszurmane', a mohamedánok eltorzult neve, akiket ebben a
korban 'szaracén'-oknak is neveztek.
12. Ornasz – Urgencs, Horezm fővárosa.
13. Az alánoknak és az ásszoknak (azaz ászoknak) azonosítása a szerző által
megmutatja, hogy az alán és az ász identifikáció más források által is igazolt,
pontosan tudatosult a középkori nyugat-európai történetírásban is.
14. Plano Carpini missziója a mongol kánhoz az 1245–46-os években történt,
amiből következik, hogy az általa említett alán erősséget még az 1237–38-as téli
hadjárat előtt foglalták el, amelyet Batu vezetett.
15. Mongol hadvezér.
16. Kipcsakok – az orosz évkönyvek polovecei.
17. Guillome de Rubruk, az ismert minorita szerzetes mongóliai utazása IX. Lajos
francia király parancsára az 1253–1255-ös években történt.
18. Mongol hadvezér, Batu kán rokona.
19. Mint Plano Carpini (lásd. fentebb), Guillome de Rubruk szintén azonosítja az
alánokat és az ászokat.
19. a. A Krim-félsziget egyik övezete.
20. Kipcsat – kipcsakok – polovecek
21. Ebben az alakban Iszidor Szevilszkij (570–636) spanyol püspöknél, a középkor
kiváló tudósánál is előfordul. amint Rubruk szövegéből is kitűnik, a Fekete-tenger
északi partvidékén lévő, a Dunától a Donig terjedő Alániának az emléke még élő volt
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ebben az időben. A valani német alak valószínűleg az alánok nevének eltorzult
formája.
22. A Derbenti-átjáróra gondol
23. Szartah vagy Szartak, Batu fia, Dzsingisz kán unokája, apja halála után az
Arany Horda feletti hatalom örököse. Nyugaton elterjedt az a hiedelem, hogy Szartah
titokban a keresztény hitet vallja. Úgy tartják, hogy Szartak neve lényegében 'török
forma, a szanszkrit szarta 'kereskedő' származéka (L.: Путешествия в восточные
страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957, с.224, пр.27). Egyébként ez a név
elégé szokatlan a Dzsingisz és a török névkutatók számára.
Ezzel kapcsolatban figyelmet keltett a Szartah (Szartak) és az oszét Hszartag
'dicső, magasztos' elképesztő közelsége, amely a 'legméltóbb harcos' és 'kormányférfi'
jelentésű. Néhány adat szerint Szartah anyja keresztény volt. Ha ez megfelel a
valóságnak, akkor érthetővé válik az alán (oszét) 'keresztény' név jelentkezése a
dzsingiszek névjegyzékében. Szintén megemlíthetjük, hogy ezt az oszét nevet
'Ahszartan' alakban a Kjurikidák dinasztiájából a Kahetin királyság két uralkodója is
viselte a XI és XII. században.
24. Alánia és Albánia nevének keverése az antik történetírásban is előfordul. (Ennek
az okairól lásd: Ю. С. Гаглойти. Аланы..., с.28-29, 156-157).
25. Lehetséges, hogy Szakasszin város alakjában, amelyet a XV. sz. mohamedán
földrajztudósa Abd-al-Rasid említett; ezt a várost, a földrajztudós szavai szerint
elöntötte a Volga.
26. Derbent városra gondol.
27. A pápai követ által idézett jelentést R. Hennig 'Ismeretlen földek' c. könyvében
található, (Неведомые земли, т.Ш, М., 1962. г).
28. A Volgáról van szó. Más forrásokban Etil (Itil).
29. Alánia, Kumánia, Kazária – három terület, amelyek határait a szerző nem
határozza meg, az Azovi (Zabav) tenger körül helyezi el őket. Ezen leírás alapján
Alánia a keleti partvidékéhez tartozik, továbbá az Észak-Kaukázusra is kiterjed. Úgy
látszik ebben az időben a sztyeppei Krim lakosságának jelentős része még mindig az
alánokból állt.
30. Barbaro ezen közlése alapján ítélve a többi forrás alán és ász (jász) identitásszemlélete, amiről Rubruk is ír (13. fejezet, lásd fentebb), pontosan tudatosult a
nyugat-európai szerzőknél.
32. Olyan feltételezés is létezik, hogy a Kontebe elnevezés az ismert Kobjakovonak
felel meg, amely a Don vidékén található városka, ahol főleg szkíta-szarmata
lakossággal az antik időkben is létezett egy település.
33. Ez alatt az etnikai elnevezés alatt főleg az adigireket (kevertek–kabardok) és az
oszét (alán-ászok) törzseket értik, akik az északnyugati és a Középső-Kaukázusban
valamint az Észak-Kaukázus síkságain éltek.
34. Kaffa-szigetének vagy Kaffai-szigetnek nevezték az itáliaiak a Krim-félszigetet,
Olykor csak a keleti részét nevezték így, ahol a tulajdonképpeni Kaffa található (a
mai Feodoszia körzetben).
35. Jelen esetben Barbaro a Krim-félsziget (Tavrik) alán lakosságáról beszél, ás nem
az ősi Alániáról, amely az Azovi-tengertől keletre és az Észak-Kaukázus területén
volt található. Ez a 'krimi' Alánia a 'szigeten' volt található, azaz Barbaro
terminológiája szerint 'Kaffa szigetén'. Barbaro három részét határozza meg a
félszigetnek: keleten Kazáriát; távolabb Kaffa mögött, a Nagy (Fekete) tenger
partvidékén feküdt Gótia, mögötte az ország belsejében, nyugatabbra feküdt Alánia.
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E. CS. Szkrzsinszkaja véleménye szerint, ez nagyon alapos bemutatása Krim területi
felosztásának, jóllehet keleten Kazária és nyugaton Alánia között Barbaro leírásában
nem szerepelnek határok. (L. Barbaro Contarini Oroszországról., 1971, sz. 180,
пр..127).
36. A lengyel szerző utalásait arra vonatkozóan, hogy Russziát, azaz Rossziát
valamikor Roxolániának nevezték, az oroszok és Oroszország nevének magyarázatára
történt első kísérletek egyikeként kell tekintenünk. Későbben ilyen párhuzamot
teremtett M. V. Lomonoszov is, aki – hibásan – a roxolánokat szláv törzsnek
tekintette. Annak ellenére, maga a gondolat Rosszija és a roxolánok, azaz 'világos
(oszétül rohsz/ruhsz)' alánok neve közötti kapcsolatról, több mint valószínű.
Mindenesetre figyelembe véve a nyilvánvaló fonetikai és területi kapcsolatot a 'rusz'
és a 'rohsz/ruhsz' terminusok között – egyrészt Rossziját másrészt a Roxolánit –, ez a
koncepció inkább azzal indokolható, mint a (változataival együtt) Rosszija nevének a
skandináv 'Ruotszi'-ból való származását igazoló törekvés – a rossz név varjág/norvég
eredetének az elképzelésével..
37. Az alánok azon részéről van szó, amelyik a kipcsakokkal (polovecekkel →
kunokkal) a XII. század harmincas éveiben a tatár-mongolok nyomására
Magyarországra vándorolt. Magyarországon a jász (jazig vagy jazon) név alatt lettek
ismertek A jászok legfőbb letelepülési területe a Tisza folyótól nyugatra Jászberény
városával és a körülötte lévő településekkel, amelyek megőrizték származást
megjelölő jász jelzőt. G. Verner bizonyítékai alapján a magyarországi alánok a XVI.
század közepén még őrizték jász nyelvüket. (Lásd. Ю. Немет. Cпиcок слов на
языке ясов, венгерских алан. Пер. с немецкого и примечания В. И. Абаев.
Ордж., 1960, с.4–7).
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TARTALOMJEGYZÉK
Bevezetés
I. Görög és latin írók

• Sztrabón (i. e. 63—23): Geográfia
• Publius Ovidius Naso (i. e. 43—i. u. 17-18): Keservek; Pontusi
levelek; Ibis
• Iszigonosz (Niklai) (i. e. 1. sz. vége): Hihetetlen történetek
• Josephus Flavius (37-38—100 k.): A zsidók története; A zsidó
háboprúról
• Plutarkhosz (45 után — 120 után): Lucullus; Alexandriai
közmondások
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• Pompeius Trogus (kb. i. e. 1. sz. — i. u. 1. sz.): Justinianus;
Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi
• Marcus Annaeus Lucanus (i. u. 39—65): A polgárháborúról
• Lucius Annaeus Seneca (i.u. 1. sz.): Hírnök
• Jegyzetek
• Dionüsziosz Perighétész (i. u. 1—2. sz.): A lakott föld leírása
• Pomponius Mela (i. u. 1. sz.): A világ leírása
• Caius Plinius Secondus Maior (23-24—112): A természet
históriája
• Caius Valerius Flaccus Setin Balbus (?—i. u. 95): Argonautica
• Vitruvius Marcus Pollio (1. e. 1. sz.): Az építészetről
• Publius Cornelius Tacitus (kb. 55—kb. 120): Krónika
• Jegyzetek
• Publius Cornelius Tacitus (kb. 55—kb. 120): Historiae
• Suetonius Caius Tranquillus (69-75(kb. 55—kb. 120):160. k.):
Császárok élete
• Dión Khüszosztenosz (i. u. 40—120): Boriszfenoszi beszéd
• Arrianus Flavius (1. sz. vége—170-180): A földközi tenger
körülhajózása; Az alánok elleni csatarend; Taktika
• Appianosz (i. u. 1—2. sz.): Mitriddátész háborúi
• Lukianosz, Antiochiai (i. e. 120 előtt—180 után): Prométheusz
vagy a Kaukázus, Szkíta vagy a vendég; Tokszarisz vagy a
barátság
• Ptolemáiosz Klaudiosz (1. sz. vége—161-180 k.): Bevezetés a
földrajztudományba; Az európai Szarmátia helyzete; Az ázsiai
Szarmátia helyzete
• Jegyzetek

A „Historia Augusta” c. gyűjtemény szerzői

• Aelius Spartianus (?—?); Adrianus
• Iulius Capitolinus: Antonius; Marcus Antonius a filozófus; a két
Maximinius; Regalianus
• Flavius Vopiscus Siracusus
• Etropius (4. sz.): Beviarium a város alapításáról (Róma története)
• Euszebiosz Caesareal (265—339): Események
• Ammianus Marcellinus (330 k. —395 k.): Események
• Claudius Claudianus (4. sz. második fele—404 után): Rufinus
ellen; Stilicho consulságáról, Harc a gigászokkal
• Paulinus Pellaeus (376—460): Hálaadó imádság
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• Martianus Capella (i. u. 439 előtt):
• Névtelen szerző (Pszeudo Arrianus) (5. sz.): A Földközi-tenger
körülutazása
• Apollinaris Sidonius, Caius Sollius (433—479)
• Jegyzetek

Bizánci írók

• Prokopiosz, Kaiszareiai (500 k. —560 k.): Iustinianus
háborúinak története a perzsák, a vandálok és a gótok ellen
• Agathiasz (530—577-580): Iustinianus uralkodásáról
• Menandrosz Protiktor (4. sz.): Agathiasz történelmének a
folytatása
• Feovilakt Simokatta (7. sz.)
• Kandid Isavr (7—8. sz.)
• Feofan, Bizánci (752-819): Krónika
• Konstantin, Porphyrogennetos (908—959): A birodalom
kormányzásáról; A bizánci udvar szertartásairól
• Kedrénosz, Georgiosz (11—12. sz.): Történeti áttekintés
• Komnéné, Anna (1083—1153-1155): Alexiász
• Jegyzetek
•

Örmény írók

• Agafangel (5. sz.): Örményország története
• Faustos, Buzand (5. sz.): Örményország története
• Jeghise (5. sz.): Vardánról és az örmények háborújáról; A
Teremtés könyvének magyarázata
• Lazar Parbeci (5. sz.): Örményország története
• Korjun (5. sz. első fele): Szent Meszrup életének és halálának
története
• Movszesz Khorenaci (Choreni Mózes) (410-415—490 k.):
Örményország története
• Örményország megtérítőjének, Szent Gergelynek családfája és
Szent Nerszesznek, Örményország patriarchájának élete (5,
sz.)
• Örmény földrajz (7. sz.): Az ázsiai Szarmátia leírása
• Movszesz Kalankatuaci (újabban Daszkhunanci) (10. sz.):
Aghvanország „kaukázusi Albánia” története
• Sapuh Bagratuni (9—10. sz.): Krónika
• Foma Arcruni (9—10. sz.): Krónika
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• Stepanos Taronetsi (9. sz.): Egyetemes történelem
• Mhitar-Gos v. Mehitar Gos (—1213 k.): Isatakaran (emlékirat
1187. év)
• Vardan Areveltsi (13. sz.): Egyetemes történelem
• Sztepanosz Orbeliani (13. az.): Sziszakan területének története
• Kirakosz Tandzakenci (12. sz.): Örményország története
• Tovma Metsobetsi (15. sz.): Timur-Lenk története
• Jegyzetek

Arab és perzsa szerzők

• Tabari, Abu Dzsfar Muhhamad ibn Dzsafír (839―923): A
perzsák és az arabok története a szaszanidák korában
• Ibn Ruszta (9. sz. vége — ?): A drágakövek könyve
• Abu el-Kassim (10. sz.)
• Maszúdi, Abu’l-Hasszan (?—956 k.): Az aranymezők és
drágakőbányák könyve
• Hadud-al-Alam: Névtelen perzsa geográfia
• Ibn al-Aszír (1160―1233): Arról, hogyan bántak el a tatárok az
alánokkal és a kipcsakokkal
• Minhaj al-Siraj Juzjani (12―13. sz.): Naszír kormányszékek;
Bulgária, Alánország és Oroszország meghódításának elbeszélése;
A kelárokkal és basgirdokkal való háborúról; A bacsmánokról és
szétverésükről;
• Rasid-ad-Din (1247―1318): A krónikák gyűjteménye
• Hamdallah Kazvini (13―14. sz.): Válogatott történetek
• Abú’l-Fidá (1273―1331): Geográfia
• Ibn Fadlallah al-'Umari (14.sz.)
• Seref-ed-din Jezdi (?—1446): Győzelmek könyve
• Részlet egy ismeretlen kazár izraelita leveléből (10. sz.)

Kínai források
• Sze-ma Csien, Sima Qian A történetíró feljegyzései (Történelmi
feljegyzések a legrégibb időktől i. e. 98-ig)
• A legrégibb uralkodóház története, Cjánhansu (i. e. 202—25ig)
• Az újabb Han uralkodóház története, Hou Hansu (Keleti Han
történelem) (25—265-ig)
• Az északi udvar története, Bejsi
• Jegyzetek

Óorosz évkönyek
• 965. év
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•
•
•
•
•
•
•
•

1029. év
1116. év
1174. év
1223. év
1277. év
1278. év
1319. év
1380. év

Nyugat-európai szerzők
• Julianus dominikánus szerezetes jelentései
• Johannes de Plano Carpini: A mongolok históriája
• Guillaume de Roubrouck (1215 k. — 1270 k.): Utazás a keleti
országba
• Marco Polo (1254—1324): Utazásai
• Giovanni Marignoli pápai prelátus utazása Kínába (1338—
1359)
• Az alán fejedelmek levele a római pápának (1336. július 14.)
• Iosafat Barbaro (15. sz. 2. fele): Utazás Tanába
• Matvej Mahovszkij (1457—1523)
• Georg Werner
• Archangelo Lamberti
• Jegyzetek
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