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ELŐSZÓ 

 

 

 Az alánok – nomád törzsek nagy csoportja voltak –, akikről először a Kr. e. II. 
évszázadban a távoli keleten a kínai Han dinasztia évkönyveiben, valamint a klasszikus 
szerzők munkáiban a Kr. u. az I. évszázadban történik említés, a Római Birodalom 
északkeleti határainál tartózkodó barbár törzsek között emlegetik őket. Azonban a IV. és az 
V. századokban az alán törzsi szövetségek egyre messzebbre kezdtek el portyázni nyugatra, 
végül benyomultak Galliába, Észak-Itáliába, sőt még az Ibériai félszigetre is. Részben a 
rómaiak oldalára álltak; ehhez kapcsolható a megtelepedésük ezen provinciáknak több 
területén, amelynek következtében mind a mai napig nagyszámú helynév maradt fenn, 
amelyek az alánok vagy a szarmaták nevét őrzik. Galliában például hozzájuk kapcsolható az 
Alain, Allain, Alains, Allaine, Alaincourt, Allainville,  Sermaise, Szermauz (Sermoise) és a 
Szermez-le-Ben (Sermaize-les-Bains); Észak Itáliában — Alagna, Alano di Piave, Sarmato; 
Hispániában — Alanis és Alano. 
 Addig az ideig, amikor az alánok először kerültek érintkezésbe a rómaiakkal, már 
elfoglalták a Fekete-tengertől a Kaszpi-tengerig és az Aral-tengerig terjedő sztyeppét. Ezeken 
a területeken nemcsak szoros kapcsolatot alakítottak ki a szkítákkal, szarmatákkal, aorszokkal 
vagy a roxolánokkal, hanem néhány törzsüket az antik szerzők már határozottan azonosították 
is. Ez azt jelenti, hogy iráni származásúak, a nyelvük az iráni csoporthoz tartozik. Azonban 
ennek az alán nyelvnek az ismert bizonyítékai nagyon szegényesek, csak a nagymogul 
emlékművéről származó középkori feliratok, amelyeket a Kaukázus északi előhegyeiben 
találtak, két szövegsor (és a fordításuk) egy bizánci-görög poémában, és  a különböző nyelvű 
források jelentős mennyiségű szó- és névanyaga maradtak fenn. Ráadásul egyes vélemények 
szerint az alánt, vagy ahogyan olykor nevezik, óoszét nyelvet tekinthetjük az azt folytató mai 
oszét nyelv alapjának is.  A nyugat felé mozgó népek (kezdetben a hunok, később a mongolok 
és mások) nyomására az alánok idővel a Kaukázus hegyes vidékére szorultak, ahol 
mindmáig oszét név alatt élnek a Kaukázus gerince középső részének mindkét oldalán. 
 Valójában, az alánokról, kultúrájukról és a történelmükről szóló adatok eléggé terjedelmes, 
s változatos területet ölelnek át időben, amely keletről Kínától nyugatra az Atlanti-óceán 
partvidékéig húzódik, sőt Észak-Afrikába is átnyúlik, ahová a nagy népvándorlás 
(Völkerwanderung) korában a vandálokkal együtt kerültek el, s ahonnan az V. évszázadból 
néhány királyról is tudomásunk van, aki a rex Vandalorum et Alanorum titulust viselte. 
 Meglepő azonban, hogy mindeddig sem az ókori  sem a későbbi  különféle nyelvű források 
alapján nem állt rendelkezésünkre részletes áttekintés  az alánok kultúrájának és 
történelmének a különféle aspektusairól. Sőt mi több, egészen napjainkig csak két monográfia  
tekintett át egyes területeket és korszakokat: a Bernard Bachrach által írt «Az alánok 
Nyugaton: az antik szerzők általi  első említésüktől a korai középkorig» (Bachrach B. S. A 
History of the Alans in the West: From Their First Apperance in the Sources of Classical 
Antiquity, Through the Early Middle Ages, Minneapolis, 1973), és körülbelül száz esztendeje 
jelent meg a Julian Kulakovszkij által összeállított rövid vázlat az alánok történetéről, amely 
csak az antik és bizánci szerzők munkáinak az adataira támaszkodott (Кулаковский Ю. 
Аланы по сведениям классических и византийских писателей, Киев, 1899). Azonban 
szintén nagymennyiségű információt találhatunk az arab, örmény, kínai, grúz és egyéb, s nem 
utolsó sorban  — az iráni nyelveken írott szintén nagyszámú keleti forrásban. A források ilyen 
soknyelvű változatossága teljes mértékben megmagyarázhatja, miért az ilyen mindent felölelő 
kutatások készültek elsőkként. 
 Csak Agusti Alemany tűzte ki célul a disszertációjában (katalán nyelven) «Recull crític de 
fonts per a l’estudi de la historia, cultura i llengua dels alans» (az Universitat Autònoma de 
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Barcelonára nyújtotta be 1997 elején), hogy a témával kapcsolatos minden rendelkezésre álló 
írásos anyagot összegyűjtsön. Nemcsak a források összegyűjtésének a feladatát tűzte maga 
elé, hanem a lefordításukat, kommentálásukat, és az alánok történetében való elhelyezését is.  
 A történelmi áttekintés megírásához az ilyen teljes anyaggyűjtés elengedhetetlen 
követelmény, méghozzá a keleti források kevésbé ismert (és ezért nehezen magyarázható) 
adatai különösen az alánok eredeti letelepedési helyének a meghatározása szempontjából 
rendkívüli fontosságúak, csak tiszta szívből üdvözölhetjük, hogy most Alemany doktor 
disszertációja angol nyelven kiegészített változatban is megjelenhetett. Ez az összefoglalás 
megközelítően kétszáz szerző munkájának mintegy 600 részletét tartalmazza – az utána 
következő kutatók teljes áttekintést készíthetnek az alánok történetéről és az alán onomasztika 
minden vonatkozásáról. Például nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény, hogy 
kétségbevonhatatlan kapcsolat létezik a keletinek és nyugatinak nevezett alánok között. Ez a 
két csoport a valóságban ugyanannak az alán népnek a része, ami az onomasztikai 
kapcsolatok vizsgálatakor válik világossá. Ennek jól ismert példája Reszpendial (Respendial 
rex Alanorum) alán királyé, aki Toursi Szent Gergely szerint a 406. évben átkelt a Rajnán, így 
nevezték Ρησπιυδιαλος hadvezért is, akinek a nevét a Dnyepr torkolatánál fekvő Olbiában egy 
feliraton találjuk meg. 
 Ennek a műnek a megírásával Alemany doktor nagyon fontos érdemet szerzett az alánok 
kutatásának csodálatos világában.  Úgy vélem, hogy a könyve az alánokról szóló termékeny 
viták sokaságát kezdeményezi az orientalisztikai kutatásokban. 

                       
RÜDIGER SCHMITT 
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A SZERZŐ ELŐSZAVA 
 
 

duros aeterni Martis Alanos 
Luc. Civ. (, 223 

 
  6 ... vad és kegyetlen nemzet, amely messze földeket bejár, hogy elfoglalja mások 
 hajlékát. 
  7 ... Borzalmas és rettenetes nép, ereje szab neki törvényt és hatalmat.  
  8 ... Lovai gyorsabbak a párducnál, mérgesebbek az esti farkasoknál.  Lovasai 
 özönlenek,  lovasai messziről jönnek, repülnek,  mint a sas, amely lecsap a zsákmányra. 
  9 ... Fosztogatni jön valamennyi,  izzik az arcuk, mint a keleti szél, annyi rabot  ejtenek 
mint a fövény.. 
       10 ... Ez a nép gúnyt űz a királyokból, a fejedelmeket nevetségessé teszi; fittyet hány 
 minden erődre, töltést emel és beveszi őket.. 
       11 ... Aztán megfordul és elvonul, mint a szélvész. Bűnös, akinek ereje az istene! 
 

Habakuk, 1, 6–11. 
 
 A Habakuk próféta könyvéből kiragadott részletek a kaldeusokról mottóként szolgálnak az 
előszóhoz. Ezt használta fel René Grousset, hogy már az első oldalaktól megdöbbentse 
megrázó képszerűségével könyvének, «A sztyeppe birodalmának» (René Grousset. L’Empire 
des Steppes, Paris, 1939) az olvasóit. Valóban, ha nem tudnánk, hogy melyik népről esik szó 
ezekben a sorokban, könnyen azt képzelhetnénk, hogy a viharfelhőként fenyegető vérre és 
zsákmányra szomjazó északi nomádok, az éhes farkashoz hasonlatosan, meglepetésszerűen 
rázúdulnak a megtelepedett szomszédjaik lakóhelyeire. Szkíták, hunok vagy mongolok – 
lényegtelen, miként nevezzük őket, ugyanis minden korban rendszeres volt, hogy új 
zabolátlan hordák bukkantak elő a sztyeppéről, és amíg az idő le nem csendesítette őket, 
addig nem feledkeztek el róluk. Azonban a következmények mindig ugyanazok maradtak, s 
Észak kentaurjai egészen a tűzfegyverek elterjedéséig a legnyomasztóbb rémálmok maradtak 
az eurázsiai civilizáció számára. 
 Ezeken a kliséken kívül azonban az ókori világ ismert népeinek a határain túl számtalan 
történelem nélküli nép létezett, melyek a ló nyergéből irányított birodalmakat alkottak, 
amelyeknek alig maradt nyoma, hiszen a ténykedésük területe kívül esett a történészek 
szemhatárán. Kérész életű birodalmak voltak ezek, az egyik vagy a másik vezér szórványos 
sikereinek a termései, vagy a különböző népelemek könnyen bomló amalgámjai, amelyeknek 
gyakorta egy nemzedéknél tovább nem sikerült ellenállniuk a centrifugális erőknek, de 
legalább ráhagyták az utódokra az eltűnő nevük emlékét. 
 Ugyanezt lehet elmondanunk az alánokról is; akiknek a nevében a régmúlt idők mélye 
cseng vissza, szenvedéllyel fel lehet idézni az öntudatukat, vagy legalább az «árja» 
közösségben megnyilvánuló kulturális presztizsüket, meg azt, hogy nevük létezését eddig 
évszázadokra megszüntetve, az Atlanti-óceán vizétől a Japán-tengerig terjedő térségben 
másfélezer esztendőn keresztül változatos sorsot szenvedtek el, meg a Kaukázus és a Fekete-
tenger vidékének sztyeppjein «idegközpontként» kifejtett szakadatlan aktivitásukat, amely 
Lucanus szemléletes kifejezését használva, mindenkoron az örök Mars jegyében történt. 
Jóllehet más népek nagyobb hírnévre tettek szert, vagy még nagyobb hőstetteket vittek végbe, 
addig az alánok iránti érdeklődés azzal magyarázható, hogy néhány epizód kivételével aligha 
változtak a történelmük során, a kultúrájuk pedig közvetlenül a szkítákig-szarmatákig 
vezethető vissza, a közelmúlt indo-iráni nomád népe különböző életformáit képes 
megvilágítani, s archaikusságának köszönhetően segítségünkre szolgál a teljes indoeurópai 
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világ korábbi fejlettségi állapotának az értelmezésében, amelynek a tanulmányozásakor nem 
támaszkodhatunk az írott források bizonyítékaira. 
 Ennek a munkának az alapvető célja mindazoknak a számunkra elérhető szövegeknek  az 
összegyűjtése, osztályozása, lefordítása – ott, ahol ez lehetséges volt – összegezése és 
magyarázata, amelyek megemlítették az alánokat. A tudományos dolgozatomat két 
monografikus munka előzte meg, mégpedig egy bizantológusé és egy középkorkutatóé. Ezek  
J. Kulakovszkij (Аланы по сведениям классических и византийских писателей, Киев, 
1899) és   Bernard Bachraché (Bachrach B. S. A History of the Alans in the West: From Their 
First Apperance in the Sources of Classical Antiquity, Through the Early Middle Ages, 
Minneapolis, 1973). Amíg, az első az alánok egész történetének 72 oldalas rövid áttekintése, s 
alapjában véve a nyugati hagyományok szerint megírt válogatott forrásokra támaszkodik, a 
második csak a nagy invázió korszakát, és a feltételezésekre alapozott kétes kulturális 
reminiszcenciák sorát érinti, amelyek a túlságosan gyér források alapján születtek, ami arra 
késztette a szerzőt, hogy az európai alánok asszimililációja kérdésének a tárgyalására is 
mintegy ötven oldalt szenteljen. A véleményünk szerint azonban az alánok története megírása 
akár már most is bármelyik tudós számára lehetséges, aki objektíven képes közelíteni a 
kutatása tárgyához. 
 Könyvünk felépítése a következő1: 
 

I. Bevezetés IX. Grúz források [ B] 
II. Latin források [ A] X. Zsidó források [ A] 

III. Görög források [ A] XI. Iráni források [ A] 
IV. Középkori latin források [ A] XII. Mongol források [ B] 
V. Bizánci források [ A] XIII. Orosz források [ A] 
VI Arab források [ B] XIV. Szír források [ B] 

VII. Örmény források  [ A] XV. Kínai források [ C] 
VIII. Katalán források [ A] XVI. Kronológiai táblázat 

 
 Amint láthatjuk, a latin és a görög források (II–V. fej.), mint a legfontosabbak, kronológiai 
sorrendben készültek, a többi fejezet (VI–XV) az [angol] ábécé sorrendjét követi2. A fejezetek 
metodológiája — egyesek igen rövidek, s csak arra szorítkoznak, hogy a terjedelmet a 
lehetőségek szerint érzékeltessék — az egyes nyelvekben való jártasságom szerint 
behatárolva; azonban mindig törekedtem az alapismeretek megszerzésére ezekben a 
nyelvekben, még arra is, hogy beiktathassak néhány rövid idézetet az eredeti szövegekből, és 
a lehetséges legpontosabb átírás szerint mutassam be a személy- és a földrajzi neveket. 
Mindegyik fejezet, a rövid általános bevezető, az ábécé sorrend szerint tárgyalt szerzőkön és a 
műveiken kívül egy berekesztő Onomasztikont3 is tartalmaz, amely az adott fejezetben 

                                                 
 1 [A]  — idézve, lefordítva és magyarázattal ellátva; [A2] — idézve és magyarázva; [B] — összefoglalva és 
magyarázva; [C] — összefoglalva (hán források) vagy lefordítva (yuan források) és magyarázva. 
 2 A XV. fejezet  nem veszi figyelembe az angol ábécé sorrendjét, mert megőrizte a katalán eredeti felépítését 
(«Fonts Xineses»).   
 3 Ami az Onomasztikont illeti, amely mindegyik fejezet végén megtalálható, kis változtatásokkal az 
Iranisches Personennahmenbuch (IPNB, M. Mayrhofer és R. Scmitt kiad.) rendszerét követtük. Mindegyik cikk 
címeként a neveknek az a formája szerepel, amely véleményünk szerint legközelebb áll az eredetihez, s három fő 
részre oszlik: S — források; P — prosopográfia; és I — lingvisztikai interpretáció. A személynevek (PN) 
túlnyomó többsége csak egy családnévvel egészül ki (FN:§ 7.14 Araweleank ’) és egy ranggal (T:§ 6.27 ربغات   * 
Baġātar (§ 6.28), آرآنداج K.rk.ndāğ. A forrásokhoz fűzött magyarázatoktól elkülönítve vegyünk szemre néhány 
alán toponímát: 
 — gör.  Аρδάβα (§ 3.14); 
 — arab صغم *Maġas, újperzsa مكس Mks, منكس Mnks / Myks, mong. Meket /Meget, kín. Maigesi 

 (§§ 6.18.1, 11.4.c, 12.2, 15.15); 

 11



előforduló személynevekkel foglalkozik, a folyamatos számozást követve (pl., 1.1, 1.2, 1.3, 
stb.). A forrásoknak szentelt  paragrafusok, amelyeket rövid irodalmi kommentár előz meg, 
azután a vizsgálódásunk iránti érdeklődést felkeltő egyes munkák különféle  részletei 
követnek, mindig az alfejezeteknek megfelelő számozással (pl., 1.1.1, 1.1.2, 1.1.1.a, 1.1.1. b, 
stb.) és kísérő magyarázatokkal. Végül, a Kronológiai táblázat (XVI. fej.), a bibliográfia és a 
térképek átfogó képet adnak az olvasónak az alánok történelmi fejlődéséről, minden kérdés 
esetén a megfelelő szerzőhöz és helyre kalauzolják őt. 
 Nem foglalkozom alaposabban az alán nyelv három legfontosabb emlékével — a 
Zelencsuk folyótól való felirattal (X–XII. sz.), két sor a bizánci erudita, Iohannes Tzetzes 
(1100—1180 körül) a Teogoniához írt epilógussal, és az úgynevezett «Jász glosszáriummal» 
(1422), amennyiben az alánok kutatásának legszélesebben ismert aspektusát képviselik4.  
 Amikor 1989 nyarán egy baráti beszélgetés alkalmával Santiago Pérez ezt a témát ajánlotta 
nekem, gondolni sem mertem arra, hogy 12 esztendő megy rá az életemből. A legelején 
mindenek előtt a professzoromtól, igazgatómtól és barátomtól, dr. José Fortestől kaptam 
támogatást, aki buzdított ennek a kutatásnak az elvégzésére, amelyet ha eltekintünk minden 
bonyolultságától, gyakorta nem lehetett más komolyabb tudományok alternatívájaként 
tekinteni. Az alánok néhányszor elvezettek Németországba, Mainz, Frankfurt, Köln, Bonn és 
Saarbrücken könyvtáraiba és egyetemeire. Mainzi tartózkodásom (1990) Sabine Schäffer 
asszony kedvességének volt köszönhető. Azonban a kutatásom meghatározó fordulata akkor 
következett be, amikor dr. Javier Velaza megismertetett dr. Jürgen Untermann professzorral, ő 
pedig dr. Rüdiger Schmitt professzorral. Az Kölnben (1991) és Strasbourgban (1992, 1996, 
1998) való elkövetkező tartózkodásom ideje alatt olyan sokoldalú segítséget kaptam tőlük a 
kutatómunkám során, amelyről álmodni sem mertem. Mohammad Damadī professzor és 
Mehdi (Bizan) Fazlihan úr Firdauszi Sáhnáme poémája nagyobb részleteinek az 
áttekintésében segítettek; a kínai források fejezetét dr. Dolors Folch; a keresztény Kelet 
fejezeteit — dr. Sebastiŕ Janeras. A maga részéről dr. Manuel Balasch és dr. Jordi Cors 
készségesen elolvasták, és megfelelő megjegyzésekkel látták el az elkészült munkát. Dr. 
Adela Barreda és Raimon Blancafort úr pedig segítettek a befejezésekor az időrendi táblázat 
és a tartalomjegyzék összeállításában. Ez a munka került doktori disszertációként 1997. 
március 20-án a barcelonai egyetemen (Universitat Autònoma de Barcelona) Recull crític de 
fonts per a l’estudi de la història, cultura i llengua dels alans (Az alánok történetének, 
kultúrájának és nyelvének kutatására szolgáló források kritikai áttekintése) címen bemutatásra 
és megvédésre. Azután a «Brill» vállalta fel kiadóként ennek a könyvnek a kibővített 
változatát közlésre. Judith Holme asszony és Michael Dixon úr vállalták magukra az angolra 
való lefordítás munkáját, és minden erőfeszítést megtettek, hogy a fordítás minél hűbb legyen 
az eredetihez. Az utolsó változat, amely az előzőhöz hasonlóan a kínai források többségének a 
közvetlen fordítását tartalmazza, dr. Laureano Ramírez munkája, akinek a XV. fejezet 
sinológiai konzultációjáért is a lekötelezettje vagyok. Mindenekelőtt hálám illeti Pere Villalba 
doktort, aki attól a naptól fogva állandóan támogatott, amikor a segítségével a klasszikus 

                                                                                                                                                         
 — örm. Ardoz/Artaz (§§ 7.3, 7.5.3), Xaylandowrk‘ (§ 7.4 = újperzsa خيالن Haylān § 11.9.1) Sowkawēt (§ 
7.8); 
 — grúz C‘xavat‘i (§ 7.8); 
 — or. Сугровъ (§ 13.5), Дедяковъ / Тетяковъ (§ 13.8),  Бездежъ (§ 13.9); 
 — szír. Barsaliya (§ 14.7) 
 4Vö. L. Zgusta, The Old Ossetic Inscription from the River Zelenčuk, Wien. 1987; R. Bielmeier, R. «Das 
Alanische bei Tzetzes» W. Skalmowski & A. van Tongerloo (kiad.), Medioiranica (Orientalia Lovaniencia 
Analecta 48), Leuven 1993, p. 1–28; Gy. Németh, Eine Wörterliste der Jassen, der ungarländischen Alanen, 
Berlin 1959. A negyedik nyelvemlék létezéséről — a XIII. századból származó bizánci irodalmi manuszkriptura, 
amelyet S. Engberg  (Koppenhága) fedezett fel, s mintegy 30 glosszát tartalmaz, erről dr. A Ljubotszkij 
professzor volt szíves tájékoztatni három évvel ezelőtt Erlangenben. 
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filológia világába bemerészkedtem. Mindezeknek az embereknek végtelenül sokat 
köszönhetek.  
 

AGUSTI ALEMANY 
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ELSŐ FEJEZET 
 

BEVEZETÉS 
 
 

1.1 Az *al[l]ān-  népnév 
 

Kr. u. az I. évszázadtól kezdenek az antik források egy «barbár» népet eléggé állhatatosan 
emlegetni a római birodalom északkeleti határain, amelyet a latin szerzők Alānī-ként 1, a 
görögök pedig ’Aλανοί-nak neveznek  2. Ez a nép, amelyről, úgy látszik, Nyugaton korábban 
semmit sem tudtak, bár kapcsolatban volt a kínai Han dinasztia  évkönyvei Alánjával   (§ 
15.7) 3, ettől az időtől kezdve állandóan szerepelt az ebben a régióban lezajló eseményekben, 
részt vett a nagy népvándorlásokban, amelyek gyakran sodorták Európa és Ázsia határai 
szélére.  Emiatt sokfelé meglelhetjük a különféle civilizációkkal való kapcsolataik nyomait, 
jóllehet az alánok anyagi kultúrája majdnem mindig írás nélküli volt, és mindeddig semmiféle 
«alán» nyelvű feljegyzés nem maradt fenn a tevékenységükről.  

Az ókori forrásokban az alánokat szkítákként  (Σκύθαι) 4, szarmatákként   (Σαρµάται) 5 
vagy masszagétákként (Μασσαγέται) 6 emlegetik; azonban a tudósok az elmúlt évszázadtól 
kezdve  egyetértettek abban, hogy legalább a származásukat illetően a szarmata csoportok  a 
Közép-Kaukázusban élő mai oszéteknek is az elődei, akik következésképpen a közép-iráni  ág  
északkeleti csoportja nyelveinek egyikén beszélnek 7.  A fentebb említett görög, latin és kínai 
alakok mellett ez az elnevezés kerül megemlítésre I Sapur szaszanida király és főpapja, Kirdir 
feliratában középperzsa nyelven ’l’n’n BBA, párthusul ’l’nn TROA /dar-i Alānān/ «Alánok 
kapuja» (Darjal átjáró: §§ 11.3–4), az újperzsában megmaradt a többes számú االنان Alānān, 
amelynek az egyes számát  االن az arab szerzők is átvették, akik  megkísérelték leválasztani 

                                                 
 1 Több későbbi szerzőnél a Halānī (vö. TLL I 1479 s. v. Alānī). 

2 Változatai: Aλαΰνοι (Ptolemaiosz § 3.15), ’Aλαναϊοι (Euszebiosz  § 3.6), ’Aλαϊνοι (Ioannes Lyd § 3.9), 
’Aλανες (Vita Alexandri § 5.18) 

 3 Ugyancsak Alanliao alakban   (§§ 15.6–7) = Alan + Liu. 
4 Josephus Flavius (§ 3.10.2) τό δέ τών ’Aλανών  �θνος  ότι  µέν  έίσι Σκύθαι; Arrianus (§ 3.2.1) οί  δέ 
Σκύθαι / έπελαύνοντας  τούς  Σκύθας; Ptolemaiosz (§; 3.15) ’Aλαΰνοι / ’Aλανοί  Σκύθαι; Lukianosz (§ 3.11) 
κοινά  γάρ ταΰτα  [sc. öltözék és nyelv] ’Aλανοϊς  καί Σκύθαι. 

5 Markianosz (§ 3.12) τό τών  Aλανών Σαρµάτων  έθνος; vö. Tacitusszal (§ 2.12.1), aki Josephus alánjait 
Sarmatae-nak nevezi, és Martialis (2.5) nec te Sarmatico transit Alanus equo.  

6 Cassius Dion (§ 3.4.1) έζ  ’Aλανών (είσί  δέ Μασσαγέται); Ammianus Marcellinus ( 2.17.1–2) Halanos 
... veteres Massagetas. Ez az elnevezés néha a bizánci korszakban is használatos (a «masszagéta korszakkal » 
kapcsolatban lásd § 5.19; a Mazk‘owt‘k‘ örmény formáról, § 7.6.1). Ioannes Lyd kolhoknak vagy lazoknak 
nevezte őket (§ 3.9) Κολχοι ο καί Λαζοί λεγόµενοί  είσιν οί ’Aλαϊνοι, Procopius pedig — gótoknak 
’Aλανούς ... Γοτθικον  έθυος; mindkét esetben a zűrzavar a VI. évszázad perzsa (Lazica birtoklásáért) és 
vandál háborúiban való részvételükkel magyarázható. 

7 Az 1805-ben Adam Csartorijckij hercegnek bemutatott,  az orosz uralkodó szolgálatában álló lengyel 
arisztokratának, Jan Potockijnak a Kaukázus népeiről készült beszámolójában szó esett «les Ossètes ont été 
chretiens aous les empereurs grecs et formaient la diocèse d’Alanie» (Beauvois, 1978: 184). Később Potockij 
igazította útba Henrik Julius von Klaprotot (1783–1835) a Kaukázusba irányuló expedíciójakor, amelynek a 
termése a Reise in den Kaukázus und nach Georgien unternommen in den Jahren 1807 und 1808   (I–II, 
Halle és Berlin 1812–14); függelékében a Kaukasische Sprachen  címen elsőként találkozunk az oszétek 
szkíta–szarmata származásának a hipotézisével, egy későbbi munkájában , a «Mémoire dans lequel on 
prouve l’identité des ossètes, peuplade du Caucase, avec les Alains du moyen-âge» (Nouvelles annales des 
voyages 16, 1822, p. 243–256), pedig indítványozza a szkíta-szarmata > alán > oszét folyamatosságot, amely 
időnként a nyelvészek adatai révén is bebizonyosodott; vö. OЭ  III 39; OЯФ 248; 1979; Bielmeier 1979: 74–
76. 
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erről a szóról a névelőt, gyakran helytelenül használják, mint الالن al-Lān (§ 6.1) 8. Végül a 
szírben Alanāyē (§ 14.1) található, a klasszikus örményben Alank‘ (többes számú alanyeset § 
7.1), a grúzban az Alanet‘i (8 9.1 1. jegyzet)9 földrajzi névvel találkozunk, az ivritben pedig 
 Alanim, stb. (§ 10.2–4). Ramon Muntaner (XIV.  sz.) középkori krónikájában אלבײם Alan אלן
a katalán alak a los alans (< biz. ’Aλανοί : § 8.2) 10 használatos. 
 Néhány régi szerző megkísérelte hogy megállapítsa az alán név etimológiáját, például 
Ammianus Marcellinus (§ 2.17.1 Halani ... ex montium appelatione cognominati) és Isidorus 
(§ 4.16.3a Lanus fluvius ... a quo Alani dicti sunt). Marcellinus feltételezésétől kezdve, ami 
minden bizonnyal Ptolemaiosz «Alán hegyeitől» (τά ’Aλανά ὄρη) (§ 3.15.3.) származik, a név 
etimológiáját a «hegyet» jelentő török-mongol szóból eredeztették. 11 Más, mára már 
elutasított etimológiák közül megemlíthetjük azokat, amelyek a szanszkrit árana-   — 
«külföldi, távoli» 12 , népnévből erednek, amelyből az  indoeurópai *elen (óiráni *alan), 
valamint  a szláv * jelen’> or. олень 13 úgyszintén leszármaztathatók. Manapság azonban csak 
két változat – mindkettő szoros kapcsolatban van egymással – az elfogadott: (a) az *aryāna- 
melléknév, (b) és a többes számú birtokos esete *aryānām; mindkettőnek az óiráni 
melléknév, az *arya- «árja» 14 az alapja. Meg kell jegyeznünk, hogy itt sem lehetséges pontos 
megkülönböztetést tennünk, amennyiben mind a két forma ugyanahhoz a fonetikai 
eredményhez vezet, a kutatók többsége hajlik az *aryāna- eredeztetésre, mivel az adott 
szemantikai 15 helyzetben ez a legmegfelelőbb.  
 Ezt a feltevést kezdetben szkeptikusan fogadták, mivel az oszét-iron ir digor iræ, iron — 
melléknevet, a keleti oszétek nevét, az óiráni  *a(i)rya-  «árja» alakból származónak 
tekintették. Hasonló felfogás született az újperzsa Īrān < vö. a perzsa Ērān-šāhr < óiráni 
*aryānām xšaθram  «árják királysága» jelentős hatására. Azonban ezt az elméletet jelenleg 
teljesen elfogadottnak 16 kell tekintenünk, s ha nem merülünk bele az etnogenezis kérdéseibe, 

                                                 
 8 Más későbbi alakok: االالنيه al-Allānīyah (Tā’rīh Bāb al-Abwāb § 6.22.3), العالن  al-‘Allān vagy عالنيه 
‘Allānīyah  (Abū’l-Fidā‘ § 6.3 Baybars al-Mansūrī § 6.6.1, Ibn Abd az-Zahir § 6.10)  al-Lānīyah (Ibn  الالنيه 
Haldūn § 6.14.1.b). 
 9 Ritka alak a szokásos ógrúz Ovset‘i (6 1.2) helyett. 
 10  Egy sor más, kevésbé megbízható adat is létezik: [a] Alanmi  Bohar királysága fővárosának a kínai 
neve Tangshu-ban, amelyet Haussig  (1953: 423) és Altheim ( 1959—62 [I]): 56  *Alan-mēθ-ként 
«Alanensiedlung»-ként magyaráz (vö. Chavannes 1900: 331); Azonban Humbach  (1969: 37) felhívja a 
figyelmet, hogy a szogd. mēθ  “nap”, és nem “város” (szogd. és horezmi myθ, sugn. mēθ<*maiθa-; vö. CLI  
169); [b]  Bailey (1970: 70) megerősíti, hogy «a  886. évben datált kínai dokumentummal összhangban  az  a 
Turfanon túli  nem kínai Komul (Kamul, Kamil)  városban volt az  Alan az imádat tárgya»; [c] Humbach (1969: 
35—36) megkíséreli az alánok nevét a  görög-baktriai felirat <αλχαν[ν]ο> (§ 11.6)  al-  első elemében felfedezni. 
 11 W. Tomaschek (RE I1 [1893] 1282): «damit fällt die übliche alberne Herleitung des Wortes Alani von 
mandžur. alin, mongol. aola, achola ‘Gebirge’» (vö. Grønbech-Krüger 1976: 61 s. v. Mong.  aγula/n “hegy”);  a  
türk népnevek más etimológiai bibliográfiája szerint *al[l]ān- ebben a jelentésében (“Bergbewohner”) Bielmeier 
más összeállítása (1977:289 n. 53) szerint pedig “Sohn”. 
 12 W. Tomaschek, RE I1 [1893] 1282: «fern, abgesondert, in der Steppe lebende»; azonban hozzáteszi «doch 
fehlt die entsprechende Form den iranischen Dialekten». 
 13 R. Jacobson apud Vernadsky, 1943, 1943: 82, amely azt állítja: «le cerf jouait un rôle important la 
mythologie alaine et, par conséquent, on peut y voir une sorte d’emblème national des Alains» (vö. Humbach 
1969: 34 n. 5). 
 14 F. C. Andreas feltevése a Gauthiotban (1923: III; vö. Jacobsohn 1922: 324; Sköld 1925: 68 n.1; Cuny 
1926: 200; Szemerényi 1951: 75 n.1; Brandenstein-Mayrhofer 1964: 35 = § 32; Harmatta 1970: 78 n. 76; 
Bielmeier 1977: 288 n. 53 & 1989: 241; Back 1978: 188; Gnoli 1989: 115, 176. 
15 Így Gershevitch, 195: 486; ОЯФ 156; ИЭСОЯ I 47 s. v. allon; Осн.  281; ; Humbach 1969: 34; Bielmeier, 
1977: 289 n. 53 & 1989: 241. 
 16 Az oszét ir < óiráni (aveszta) *airya-, vö. Hübschmann 1887: 41 és Miller 1903: 17 sub 4.2 képest; 
azonban Abajevvel összhangban (ОЯФ 245—47; ИЭСОЯ I 545—46 s. v. ir/iræ), a megszokott  óiráni *arya-, 
*aryāna-, az újperzsa Īrān megközelítés annyi komoly fonetikai nehézséggel jár, hogy el kell utasítani: [1] az 
airya- epentetikus alak szókezdő i hangjára vonatkozó magyarázat, az oszét epentézisről való feltételezés ebben 
az esetben önkényes (vö. oszét dælæ “lent, alul, alatt” < óiráni *adari és oszét wælæ “fölött” < óiráni *upari, -ri- 
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szemmel látható, hogy az alánok egy sor észak-iráni csoport egyesülésével heterogén törzsi 
konföderációként jöttek létre, a közös «árja»  származás («Ariertum») jegyében 17. Az oszétek 
mind  mai időkig megőrizték ezt a népnevet, azonban csak a folklórban, az allon  < óiráni 
*aryāna- 18 esetében. A mingrélek a türk nyelvű karacsájokat alani-nak nevezik, valószínű, 
hogy azért, mert ma ez a nép foglalja el a régi alán területet. Ugyanakkor a mingrel alani 
k’oč‛i «hős» jelentésű (vö. ingus alæ «fejedelem») és alanuroba, «verseny»19. Másrészről az 
Alan oszét személynév – a nagy népvándorlás idejéből származó20 – angol Alan és a francia 
Alain < lat. Alanus névből lett visszahozva. 
 
 
 1.2. Az *ās- népnév 
 
 A Középső-Kaukázusban mind a mai időkig él egy nép, amelyik a rendelkezésünkre álló 
adatok szerint a középkori alánoktól származik — ők az oszétek. A lakosság 1979. évi 
összeírása szerint körülbelül 480 ezer ember beszél ezen a nyelven, az iráni nyelvek 
északkeleti alcsoportjához tartoznak, és az ókori szkíta-szarmata nyelv utolsó maradványait 
őrzik. Két fő dialektusa létezik: a digor vagy nyugatoszét (oszét-digor nyelven Digoron 
                                                                                                                                                         
> -l- fejlődéssel és epentézis nélkül; [2] ha a szókezdő i az ai diftongus epentéziséből származna, a digor 
tájszólásban az *er- (vö. az oszét-iron preverbium īv- digor ev- < óiráni *aibi- és oszét-iron mīdæg digor medæg 
“bent, belül” < óiráni *maidyaka-): [3] ha a szókezdő i az ai diftongusból származna, akkor az iron szó 
hangsúlya, az oszét prozódiával (az első hosszú szótag mindig hangsúlyos) *íron kellene legyen; a valóság 
pedig, hogy a hangsúly a második szótagra esik (irón), azonban nem hagy kétséget, hogy a szókezdő i — ősidők 
óta rövid, és diftongusból nem származtatható; [4] a -ry- hangcsoport az oszétben -l[l]- lesz, következésképpen 
az *arya- alakból az oszétben al- várható, és nem pedig ir-; [5] az óiráni *aryāna- normális fejlődése esetén az 
oszétben allon,  az óoszétben *al[l]an  feltételezhető. Az *al[l]ān <*aryāna- hipotézissel ellenben Zgusta 1955: 
264 (a kritikájának az alapja az ’Aλαϋοι alak, amely hapaxként jelenik meg Ptolemaiosznál [§ 315.1], aki szintén 
’Aλαυοί-ról beszél, lehetséges, hogy a kelta népnév, az ’Aλαϋνοι hatására) valamint Harmatta 1970: 79& 105. 
Gershevitch kompromisszumos megoldást javasolt (1955: 486 n.1), aki feltételezte az ősi *arya- megőrzését, az 
*ala- fejlődésen kívül, a későbbi *ira- fejlődésében a kezdő a miután a -ry-> -l- változás produktivitása 
megszűnt; vö. Bailey 1959: 98 «a different umlaut development or possibly a word from a different group of 
speakers» és Bielmeier 1977: 12. 
 17 Az «árja» szóra vonatkozó bizonyítékokat és jelentéseket lásd H. Bailey ennek a kérdésnek a kifejtését 
tárgyaló nemrég megjelent munkájában (Elr II [1987] 681—83 s. v. Arya; valójában az alánokról. 682a o.); az 
alánok nevének a tövében fellelhető *arya- népnév az aveszta Airiinəm Vaēĵō “árja terület”-hez kapcsolódik, az 
Ahuramazda által alkotott első ország neve, amelyik gyakran került kapcsolatba az ősi Horezmmel, az Oksz—
Amu-darja alsó folyásánál levő területtel (Christensen 1943: 75—76). Gershevitch (1955: 486) F. K. Andreas 
nyomán megerősíti: «it would even seem possible that the tribal name Alani = ăryna reflects a connection of the 
tribe with inhabitans, or former inhabitans, of Aryana Vaēĵō». Al-Bīrūnī (§ 6.7) mondja, hogy az alánok az 
Amu-darja alsó folyásától jöttek, s a nyelvük a horezmi és a pecseneg keveréke. Harmatta adatai alapján 
(1970:65) délkelet Türkmenisztán türkménjei között még napjainkban  is létezik törzs, amely az alán nevet 
viseli, amely megőrizte a Mangislak-félszigetről – a Kaszpi-tenger északkeleti részéről, ahol az ismert Alankala 
erőd  Alānāndež Firdusi  (§ 11.8.1) feküdt – hajdani átköltözése legendáját.  
 18 Vö. ОЯФ 245—47; ИЭСОЯ I 47—48 s. v. allon, Gershevitch, 1955: 486. Ez a kifejezés van jelen abban a 
mondatban, amelyeket az oszét mondából ismert emberevő-óriás fogalmaz meg, amikor észleli a saját házában 
elrejtőző «alán» hősnek a szagát (pl. oszétül am allon-billony smag cæwy  “itt allon-billon szaglik”); ahol a 
billon egyszerűen az  allon variánsa.  
 19 Zgusta, 1955: 54—55; ИЭСОЯ I. 47 s. v. allon; Bailey 1959: 99 & EIr I [1958] 803 s. v. Alans. A mingrél 
(vagy mergel) nyelv (margaluri mina) a kartveli (vagy dél-kaukázusi) csoportjához tartozik, és Mingréliában 
(Samegrelo), a régi Kolhidában terjedt el, azaz a Rioni folyó, Szvanétia és Abháziat, a Chenisz-Ckali folyó jobb 
partja és a Fekete-tenger között. A türk nyelvű karacsájok Szvanétiától északra, a cserkeszek és kabardok között, 
az Elbrusz hegy vidékén, az oszétekhez közel élnek (a karacsájok és a balkárok őseire gyakorolt alán hatásról l. 
Pritsak 1959: 341, 356—7). az oszéteket keletről az ingusok határolják, akik nah nyelven beszélnek (a nah-
dagesztáni vagy északkelet-kaukázusi csoporthoz tartoznak). 
 20 Vö. Fritz, 1983: 10, amely Alanbeg, Alanbi ”Alán fejedelmek“ oszét személynevek -beg, -bi ”nemzetség 
vagy törzs vezére“ türk elemeire összpontosít; mindezek a nevek mintha «in direkten Zusammenhang mit der 
Entwicklung eines gewissen ‘Geschihtsbewußtseins’ bei den Osseten» lennének. 
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ævzag) és az iron vagy keletoszét (oszét-iron Iron ævzag). A többség az iron dialektust 
beszéli, azonban a digor az ősibb, és emiatt főleg ez használható fel az alánok nyelvének a 
rekonstruálásához; mindkét dialektus a kaukázusi (délről a grúzok, északról és nyugatról a 
kabardok-cserkeszek, keletről az ingusok és csecsenek) valamint a török (északról és 
nyugatról a nogáj, karacsáj és balkár) nyelvek környezetében él 21. 
 Az Ossetian angol népnév az orosz Осетия, осетин és осетинский származéka, amely a 
grúz Oset‘i és Osi, a még ősibb Ovset‘i és ovsi alakokra megy vissza, amelyek a «Kartlis 
Chovreba» (§ 9.1) krónikában szereplő bizonyítékok 22. Azonban az utóbbi a maga részéről 
nem más, mint az *ās- népnév változata, amelyről bőséges adat szerepel az arabban és az 
újperzsában. Ās/Ā�  (§§ 6.1 és 11.7) 23, a mongolban a többes száma Asud, a mellékneve 
Asutai (§ 12.1), a kínaiban Asu  (Jüan korszak § 15.9), és úgyszintén a középaltáji 
alakokban As, Aas, Assi, Azzi (§ 4.30). Hasonlóképpen jelent meg az óorosz évkönyvekben az 
első magánhangzó palatalizációjával többes számban a ясы, egyes számban a ясинъ, 
melléknévként a яс(ь)кий (§ 13.1), ennek megfelelően a magyar Jász, tb. Jászok 24. Minden 
bizonyára ez a népnév jelenik meg már az ’′Aσιοι, ’Aσαιοι (Sztrabón, § 3.18.3; Ptolemaiosz § 
3.15.2) görög alakokban, a lat. Asiani (§ 2.7) 25, és úgyszintén az Aš-Tigor (Ašχarhac‘oyc‘), 
D.h sās = *Ruhs-Ās és �ūlās = *Tuwal-Ās (Ibn-Rustah § 6.15.2 és Hudūd § 11.9.2.1) 26, 
ugyanígy Konstantin Porfhyrogenetosnál (§ 5.3.2) Ázsia archonjának a megnevezése 
(αρχοντες ’Aζίας), az ivritben אםיא Asia (§ 10.4), és úgyszintén az Aslar (§ 4.37), Astraχán < 
*Ās-Tarχan 27. Az oszét-ironban ma is asiag, Asy, az oszét-digorban æsson, As(s)i a 
«balkárok, Balkária» neve, amely az adott népnévből származik, mivelhogy a XIII–XIV. 
században a korábbi alán területeket a türk nyelvű balkárok foglalták el  28.  
   Az *ās- népnévnek az alánokra való vonatkoztatásával kapcsolatosan a bizonyítékok 
eltérők 29. 
 (a) A Kartlis Chovreba (§ 9.3.6) grúz krónikával egybehangzóan Bazuk és Anbazuk oszét 
királyok (Ovst‘a  mep‘eni) Kartli/Ibéria arsakida királyainak, Azorknak és Armelnek a 
szövetségeseiként léptek fel az örmény Artasan (örm. Artašēs) királlyal szemben; azonban 
Movszesz Khorenaci az «Arménia történetében» ezzel kapcsolatban az alánok (Alank‘) 
betöréséről beszél, amelyet «Ibéria egyik fele» támogatott (kēs Vrac‘ ašxarhin); 
 (b) Josephus Flavius «A zsidó háborúról» (7,244) részlete τό δέ τών ’Aλανών  έθνος ότι 
µέν είσι Σκύθαι περί τόν Tάναϊν καί τήν Μαιώτιν λίµνην κατοικοϋντες óorosz nyelvű 

                                                 
 21 L. Thordarson, 1989: 456—57. 
 22 L. Tshenkéli, 1970: 984. A középkori grúz forrásokban az «oszét» az «alán» szinonimájaként szerepel.  
 23 Az arab forrásokban اآلس al-Ās (Abū’l-Fidā‘, § 6.3; Al-Bīrūnī § 6.7) és اآلص al-Ā�  Baybars al-Mansūrī § 
6.6.2, Ibn Ba��ū�ah 6.13, Al-‘Umarī § 6.23), és a perzsa történészeknek a mongol korszakról szóló 
munkáiban آس Ās Ğūveinī, Rašīd al-Dīn § 11.14) vö. Vullers 1855[I] : 34 s. v. Ās; W. Barthold- [V. Minorsky] 
EI2  I. [1960] 354. 
 24  L. Németh, 1959: 10, gyakorta a Jász-kunok kapcsolatban szerepel; a Jász a jazyx és Jassones  a középkori 
magyar szövegek latin  alakjából származik (§ 4.37), mint a Jászság is, amely a Tiszától nyugatra fekvő terület 
magyar neve, ahol az alánok a XIII. évszázad közepén telepedtek le. Ezt a népnevet úgy is magyarázták, mint a 
magyar íj, és íjász szóból származót; származásának a helyes magyarázatát (< orosz Ясы “alánok”) azonban  V. 
I. Lamanszkij adta a XI. Régészeti Kongresszuson Kijevben (1899). 
 25  Vö. W. Tomaschek RE II2, [1896]  1605 s. v. Asioi. Alighanem ezt kell látni a kínai Wusun  alakban 
is (ennek a feltételezésnek a kritikáját a §§ 15.5 & 7 alatt olvashatjuk).  
 26 Ennek az összetett szónak a többi elemére vonatkozóan l. § 1.3.a (*Ruhs) és § 1.4 (Digor, *Tuwal).  
 27 Minorsky 1937: 451, Vernadsky 1956: 591 «Asztrahán (As-Tarhan) valószínűleg  hajdanában a Kazár 
kaganátus ász (alán) csapatainak a  vezéri szállása volt».  
 28 ОЭ III. 7; Vasmer, 1971 [I]: 122; ОЯФ 157; ИЭСОЯ I 79—80 s. v. Asy/Asi, Assi; vö. ugyancsak a mingrél 
Alani (§ 1.1). Balkária körzeteiben és a Karacsáj folyó területén mindmáig rengeteg oszét földrajzi név maradt 
fenn (vö. ОЭ III 7—11). 
29 ОЭ  III 40—42; Bleichsteiner 1918: 8—9; Vasmer, 1971 [I]; 127, 188; Zgusta 1955: 53—55; ezeket a 
vonatkozásokat G. J. von Klaprot  részben áttekintette.  
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fordításban (XII–XIII. sz.) a következő: «языкъ җe яський вѣдоям ecть, якo oтъ 
печенежьскaго poдa poдиcя, живущa подлѣ  Тaни  и  Меотьскaго  моpя»;  a яський 
melléknév ( τών ’Aλανών) a Ясы népnévből keletkezett, az *ās- népnév alakját megőrizve. 
 (c) Johannes Scylitzes (§ 5.28.1) közli, hogy ’Aλδή  alán hercegnő, «Avaszgi Georgi  
király» özvegye és bizonyos Dimitrij anyja Anakopija várát kapta hűbérbirtokként III. 
Romános Argyros bizánci császártól 1033-ban. A Kartlis Chovrebával összhangban (§ 9.5.4),  
Dimitrij (grúzul Demetre) anyja az oszét király lánya és I. Georgi (1014—1027) grúz király 
második felesége volt; 
 (d) végül «az alánok és ászok» sokoldalúan adatoltak Al-Bīrūnī  (§ 6.7) جنس الالن واالس 
ğins al-Lān wa’l-Ās, Plano Carpini (§ 4.33.c) Alani sive Assi, Wilhelm von Rubruk  (§ 4.34.b) 
Alani sive Aas, C. de Bridia (§ 4.32.1.c) Alani qui dicunt se Azzos, és Iosafat Barbaro Alaniae 
nomen a populis descendit Alanis, qui lingua patria et vernacula dicti sunt As 30 néhány 
munkájában. 
 Az *ās- terminus származása nem világos 31. Az  os- grúz alak talán ugyanolyan eredetű 
lehetett, mint az *ās- is, noha az ovs- alakból származik, amennyiben az egyes alakokban 
megnyúlt magánhangzóval (arab és újperzsa Ās/Ā� , lat. Aas), másokban pedig a sziszegő 
hangok megkettőzésével (lat. Assi, Azzi) találkozhatunk, az *aws-/*ows-> ās-/ōs- 
hangfejlődést tételezi fel; pl. az örm. *Awsowrk‘ / Ōsur-/, a mai Grúzia határához közeli 
Magrán-Dvaleti területén lakó alán törzs neve (Ašxarhac‘oyc‘ § 7.3), vö. azonban az abház 
waφs «oszét» szóval. Ami a lehetséges etimológiákat illeti, rendszerint az aveszta āsu- 
«gyors» szóra vezetik vissza, ami aligha meggyőző 32 Még kevésbé meggyőző a skandináv 
mitológiából az Aesir, esz. Áss (lehetséges, hogy Snorri Sturluson népetimológiája) 33, nem 
jobb az Aς ergo tsz. Aντες formula sem, amelyik ezt a népnevet az antok 34 keleti szláv törzs 
nevéhez törekszik hozzákötni. 
 
 
1.3. A korai alán törzsek 
 
 A «korai alánok» alatt a szarmaták azon csoportjait értjük, akik az első alánok kortársai 
voltak, és akiket az ókori források ezek alkotóelemeiként az *aryāna- (rokszolánok, aorszok) 
és * aruša- (aorszok) népneveken emlegetnek. 
 (a) A roxolánok (lat. Rhoxolāni, gör. ‘Ρωξολανοί)35, akiket először a Dnyepertől keletre a 
Kr. e. II. és a Kr. u. IV. évszázad között említettek, későbben a Dnyeper és a Duna között, 
végül a római Dácia és Moesia határain 36, úgy tűnik, hogy az elnevezésük második része az 
alánok nevét tartalmazza, az első ‘Pωξ-/Rhox- 37 elemre különféle etimológiákat javasoltak, 

                                                 
 30 Barbaro munkájának tanúsága szerint (Itineris, quod … ad Tanaim et in Persiam suscepit et perfecit, 
descriptio)  amelyhez  csak Zgusta 1955: 53. művén keresztül férhettünk hozzá.   
 31 L. Abajev, ИЭСОЯ I 80 s. v. Asy / Asi. 
 32 Vasmer, 1971: 125, 132; ОЯФ 157;  ИЭСОЯ I 80; Осн. 281. 
 33 V. de St. Martin, idézés Charpentiertől (Charpentier 1917: 364); vö. Morgenstierne 1977. 
 34 Vernadsky 1943: 83. 
 35 Fő változatai: ‘Pευξίναλοι (IOSEPE I2  352 = § 3.21a), ‘Pακάλανοι v. l. ‘Pευκαναλοί (Ptolemaiosz § 
3.15.1d) és Roxulani (Tabula Peutingeriana § 2.11), és úgyszintén mint Pευσιναλος személynevet (IOSPE II 
862, 4 = § 3.21e); vö. Strabón szövegváltozatával (§ 3.18.1, 70. megjegyzés), az első szerző, aki említi őket. 
 36 A roxolánokkal kapcsolatosan vö. Strabón (3.18.1), Plinius (§ 2.6.1), Tacitus (§ 2.12.4) Ptolemaiosz (§ 
3.15.1b—d), a Historia Augustában (§ 2,8.a.c.f.g), Ammianus Marcellinusnál (§ 2.17.1.a) és Jordanes (§ 
4.17.1.a) úgyszintén a CIL V. 32 (§ 2.43.a); egészében l. E. Diehl RE S VII [1940]  1195—97 s. v. Roxolani. 
 37 L. Charpentier, 1917: 360 Rhox-alani “Alanen an der Wolga” ennek a folyónak az ókori nevéből (aveszt. 
Raŋhā-, gör. ’Pα, lat. Rha; vö. Ptolemaiosz Geog. 6.14, 1.4, Amm. 22.8,28 és Christensen 1943:56); azonban 
meg kell jegyeznünk, hogy a <x> = /ks/  a Rhox-ban, azonban a <h> = /x/ a Raŋhā-ban. N. Marr “Pferde-
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amelyek közül a mindmáig az a legelterjedettebb, amelyik az aveszt. raox-šna- «fényes, 
pompás», oszét-iron rūxs oszét-digor roxs «fény, fényes» jelentésének felel meg. Ily módon a 
roxolánok neve valószínűleg  «fényes/pompás alánok»38. Ibn-Ruszta középkori arab szerző (§ 
6.15.1) megemlíti a törzset is دحساس D.�sās  (=  Ruhs-Ās roxolánok?), akik közül az*  رخساس
alán királyokat választották 39; 
 (b) Ptolemaiosz (§ 3.15.3 b.d) kétszer említi az ’Aλανoρσοι (hapax) vagy «fehér alánok» 40 
nevét, lehetséges, hogy az alánok és az aorszok valamiféle konglomerátuma Szkítiától északra 
intra Imaum (a Volgától keletre) és az «alánoknak-szkítáknak» közelében (’Aλανοί Σκύθαι), 
vö. az  Ūrstwalltæ «fehér tualok» (§ 1.4.b); mai oszét népnévvel. 
 (b) Az aorszok (gör. ’Άορσοι, lat. Aorsi)41 a Kr.e. I. évszázadtól a Kr. u. I. évszázad 
folyamán az Alsó-Don és a Kaszpi-tenger északnyugati partvidéke közötti területet 
népesítették be 42. Őket már egybevetették a kínai források Jencájával (Yancai)  (§ 15.4), 
az a körülmény azonban, hogy ez a nép Kr. u. az I. évszázadban Alánra változtatta a nevét 
(Alan ), azt feltételezi, hogy ’Άορσοι / Yancai  volt az alánok eredeti neve (ennek az 
elképzelésnek a kritikáját l. § 15.6). Ezeket ugyanúgy a  tohár Ārśi 43 népnévhez kapcsolták, 
azonban az általánosan elfogadott etimológia ezt a nevet az aveszta auruša-, oszét-iron ūrs, 
digor orsz «fehér» 44 szóból eredezteti. A X–XII. században Al-Mas’ūdī (§ 6.18.2) említést 
tesz az  ,Arsā-ról tesz említést  ارسا ī (§ 6.4) bizonyos�āmid al-Ġarnā� Arsīyah-ról, Abū ارسيه 
amely hasonlít az aorszok ókori nevéhez 45

 
 
1.4. Az óoszét törzsek 
 

                                                                                                                                                         
Alanen”, a kaukázusi nyelvek közül való (vö. Vasmer, 1971:147), kevésbé hihető; Vernadsky, 1959: 63—64 
“orosz és alánok”, egyenesen képtelenség.  
 38 Miller (ОЭ III 86) “fényes alánok”, Vasmer 1971: 147, Vernadsky, 1943: 83—84; ОЯФ 156, 177; 
ИЭСОЯ II 437 s.v. rūxs/roxs;  Осн.  281, 300; Zgusta 1955: 265; Courtois 1955: 41. E. Pirar szerint (személyes 
beszélgetésünkkor), ha ez az etimológia igaz, akkor a roxolánok elnevezése egy vallásos kultusz  aspektusaihoz 
vagy természetfelettihez  kapcsolódhat(l. Pirart 1995: 59 n. 5 «ceux don’t le culte est purement diurne»); vö. az 
oszét-irón rūxs[s]ag dior roxsag képzett melléknévvel a halotthoz intézett rūxsag ū!  “légy áldott (a túlvilági 
életben)” szólásban (ИЭСОЯ II 437 s. v.); iszét-iron Wacyrūxs, Acyrūxs d. Waciroxs < óiráni *vāčya-rauxšna- 
“divina lux”, hősnő neve a nart mondában (Gershevitch 1955: 487; ИЭСОЯ IV 32 s. v.), szogd rwxšn ’γrδmn 
“paradicsom, éden”, aveszta raoxšna-garōdəmāna- “fényes éden” (Benveniste 1979: 310). Vasmertől kezdve 
azonban a ‛Pευξίναλοι  és ‛Pακάλανοι / ‛Pευκαναλοί, régi változatok folytán lehetőség adódik az alánok 
neveinek az addig létező népnevek közé való sorolására, hogy a népi etimológiák ismeretében újragondolhassuk 
őket; vö. Holzer 1989: 202: «etymologische unklar», legalább, hogy ne legyenek összefüggésben a «szociális 
szerepekkel» J. Dumézil.  
 39 Vö. Minorsky, 1937: 445 n. 5 & 1958: 169; az Ās elemeiről, l. § 1.2. 
 40 W. Tomaschek RE  I1 [1893] 1285 s. v. Alanorsoi; Vasmer 1971: 130; ОЯФ 156, 158; ИЭСОЯ IV 19 s. v. 
ūrs/ors; Осн. 281—282 «fehér alánok»; vö. «fehér hunok» (λευκοι Ουννοι) vagy eftalitok V–VI. sz., «fehér 
oroszok» (beloruszok), «fehér horvátok», stb. Lehetséges, a «fehér» = «nyugati»; l. Schmitt 1985 b: 411. 
 41 Fő változatok: Avorsi, Adorsi, Advorsi (Tacitus § 2.12.2); vö. Utidorsi Pliniusnál (§ 2.6.2) = Uti, Aorsi. 
 42 Az aorsokról (Aorsi), Strabon (§ 3.18.2), Plinius (§ 2.6.1); Tacitus (§ 2.12.2), Ptolemaiosz (§ 3.15.1.c & 
3.b.) és a Manguki publikálatlan felirat (§ 3.21.b); egészében vö. W. Tomaschek RE I2 [1894] 2659—60 s. v. 
Aorsoi. Másrészt, Pliniusnál (§ 2.6.2) szintén  bizonyos Utidorsi (hapax) említése történik, bizonyára a hibás 
olvasás miatt, az Uti, Aorsi helyett (H. Treidler RE IX A1 [196] 1180—84 s. v.). 
 43 Maenchen-Helfen úgyszintén, id. Harmatta, 1970: 66—67. 
 44 Millernél úgyszintén (vö. Vasmer, 1971: 131), W. Tomaschek RE I2  [1894] 2660; ОЯФ 158; ИЭСОЯIV 
19 s.v.  ūrs/ors; Осн. 282; Harmatta 1970: 82—85; contra Zgusta 1955: 263—64 az αo /ao = *au kettőshangzó 
és az Auorsi latin alak miatt. Azonban az avesta auruša/aruša = ved.  aru�á-, tehát az au hamis diftongusnak 
bizonyul, amelyet epentézisként szükséges magyarázni (vö. CLI 44 sub 2.1.2.8). 
 45 Vö. Minorsky 1958: 147 n. 1, amely túlságosam messzire ment el az Aorsi > Ās  fejlődés feltételezésében. 
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Óoszét törzsek alatt az alánoknak azokat a késői csoportjait értjük, amelyeket a források  a 
ma is használatos dygūr / digor és twal46 nevek alatt említenek.  
 (a) Az Ašχarhac‘oyc‘ (§ 7.3) anonim örmény földrajz már említi a «az alánok aš-tigor 
népét» (azg Alanac‘ Aš-Tigor) 47 vagy egyszerűen «dikor [nép]et» (esz. birt. e. Dik‘ori-n), 
azaz a mai nyugati oszétek elődeit (oszét-iron dygūr, digorul digor, a melléknévi alakja 
digūron / digoron. A dig- tő az a-dəğ-e «cserkesz» népnév -dəğ- elemével vethető egybe. 
Ebben az esetben az –úr / -or végződés lehet a többes szám jele, amennyiben az oszét digūr / 
digor csak többes számban használt főnév, azonban néhány kaukázusi nyelv a többes számot 
az -r, -l 48 segítségével képezi. 
 (b) A Twaltæ (esz. twal, mellékneve twallag) oszét törzs, amely az Ardon felső folyásánál 
él a Középső Kaukázus lejtőin, a VII. évszázadtól kezdve a Dowalk‘  alakban adatolható 
(Ašχarhac‘oyc‘ § 7.3) és طوالس �ūlās = *Tuwal-Ās  (Ibn Rustah § 5.15.2 és Hudūd al-‘ālam, 
§ 11.9.2.f), a «Tual úton» (gza Dvalet‘isa = Darjal átjáró) a Kartlis Chovreba (§ 9.3.7) és 
Duelli formában Johannes de Galonifontibusnál (§ 4.35). Ez a népnév, amelynek a 
etimológiája ismeretlen, a zöngétlen foghangjával bizonyára grúz alakhoz vezethető vissza, 
figyelembe véve azt a feltételezést, hogy az alánok valamilyen ága a *Dval- kaukázusi néppel 
szomszédos területet népesített be, és kölcsönvette annak a nevét 49. Dél-Oszétiában a Nagy 
Liahva felső folyásánál mindmáig élnek oszétek, akik Ūrstwaltæ «fehér tualok» 50 néven 
ismertek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 46 Ezeknek a később törzsneveknek a közös vonása az, hogy úgy magyarázzák őket mint azoktól az ókori 
kaukázusi népektől származókat, akiket a területeikre letelepedett alán csoportok kebeleztek be. Vö. azonban 
Bielmeier 1977: 11—13. Az ir/iræ népnév, az iron melléknév, amelyet ma a keleti oszétek elnevezésére 
használnak (§ 1.2), úgy tűnik, hogy az alán korszakban nem volt rögzítve; lehetővé téve az *arya- etimológiát (§ 
1.1 n. 16), Abájev (ОЯФ 105, 246; ИЭСОЯ I 546 s. v. ir/iræ) ajánlja az összevetését az Oszétiától dél-nyugatra 
grúz területen  fekvő  Heret‘i helynévben megőrződött [h]er- > [h]ir-, és a csecsen-ingus hir, tsz. hirij, az avar és 
dido hiri  “oszét” egybevetését  (contra Bailey 1959 n. 1; Harmatta 1970:  11—12. vö. R. Bielmeier a  
Knoblochban  1991: 35 oszét ir < aveszta vīra- “[Krieg]smann”.  
 47 Az Aš- kezdő eleme számára, lehetséges, hogy az *ās- népnév (Minorsky 1937: 445; Hewsen 1992: 115) l. 
§ 1.2; rekonstrukció S. T. Eremian (vö. bevezetés a § 7.3.-hez) az *Āš- Digor, *Digorin alakot adja meg.  
 48 ОЯФ  105; ИЭСОЯ I 379—80; a kaukázusi nyelveken: grúz. digoreli, tsz. digor-ni, szván (tsz.) digor-al, 
digwer-al, balk.-kar. (tsz) düger-lə, kab. dəgor, dəgor-qoəśxa. A dig-or < a-dəğe feltételezést , amelyik más 
etimológiákhoz vezet, Bilmeier (1977: 12—13), többek között D. G. Bekojev oszét-iron tygyr “csoport” 
etimológiáját, kritikának vetette alá; hasonló módon  O. Maenchen-Helfen (vö. Harmata 1970: 66) a tohár névvel 
hasonlítjaössze ezt a népnevet; mindkét hipotézis kevésbé valószerű. 
 49 ОЯФ  105; ИЭСОЯ III. 326—27 s. v. twal; vö. Bielmeier 1977: 13. grúz Dvalet‘i — a nép országának a 
neve *Dval-, hasonló mint az Ovset‘i — az ovsz-ok országának a neve (§ 1. 2); a grúz források  azonban nem 
ismerik ezt a népnevet. Ezek *Dval- az Ούάλοι -ra vonatkoznak, amelyeket Ptolemaiosznál (Geog. 5,9,21) a 
Keravni hegyek és a Volga közé helyez el (µεττξύ δέ Kεραυνί  όρέων  καί τού ‛Pά  ποταµού), vö. Valli (Plin. 
NH 8, 30) és Divali (Tab. Peut. Seg. 11. 2/3); Sköld 1925: 68 n. 2 szintén lehetőnek tartja a Dula (§ 4.43) 
személynévvel való kapcsolatát. 
 50 ИЭСОЯ IV 19. s. v. Ūrstwaltæ. 
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HATODIK FEJEZET 
 

ARAB FORRÁSOK 
 
 

 6.1. Az alánok és az iszlám 
 
 
 Amikor a VII. sz. közepén az első arab hódítók elérték a Kelet Kaukázusontúlt, a 
Kaukázus választóvonal volt északról a nomádok és délről a rég megtelepült civilizációk, 
ugyanúgy a nyugatról a görög kultúra és keletről az iráni között. Az iszlám terjedésének 
útjába az egyik oldalról ― a zsidó-kazárok hatalmas türk birodalma, másik oldalról ― a 
Bizánc támogatta Örményország és Grúzia keresztény királyságai kerültek. Ily módon a 
Kaukázus évszázadokig állt, s maradt a mai napig is a legnagyobb monoteisztikus vallásoknak 
egyik legfőbb csatamezeje és a muzulmán világnak az északi határa. Alighogy létrejött az 
arab állam a mai Azerbajdzsán és Derbent (Bāb al-Abwāb “a Kapuk kapuja ”) város-erődje 
területe felett, az arab kutatók, kereskedők és misszionáriusok, minden nehézség ellenére 
elkezdték az iszlám világ (mamlakat al-Islām) biztonságos határainak az átlépését, 
közösségeket alapítottak a hitetlen országokban, és eljuttatták az első ismereteket az addig 
ismeretlen távoli északról. A III–VIII./ IX–XIV. századból 1 származó arab irodalmi források 
gazdag anyagot tartalmaznak az alánokról (الالن al-Lān) hibásan az (االن Alān;االس al-Ās,اآلص  
al-Ā�) helyett)2, amelyek Darjal Bāb al-Lān (“Alán kapu”) bevehetetlen erődjéről, az első 
évezred végi hatalmas s néha agresszív alán királyságról, majd a mongolok csapásai alatt 
történő fokozatos hanyatlásáról mesélnek. 
 
 
 

ARAB IRODALMI FORRÁSOK 
 
 

 6.2. Az alánok a III–IV/IX–X. századi arab földrajztudományban 3
 
 Az araboknál a határokon túlról szóló «geográfia» megjelenését (arab �ūrat al-ar� = gör. 
γεωγραφία) a korán hermeneutikája határozta meg, az indiai, perzsa és görög tudósok 
munkáinak arab nyelvre való fordítása eredményeként jött létre, Abu Dzsáfár Al-Manszúr 
(135―158/753― 775. évek) abbaszida kalifa uralkodása idejétől támogatva. Ez lehetővé tette 
a képzett embereknek, hogy megismerkedjenek Ptolemaiosz (§ 3.15) munkájával, amely 
Mukhammad ibn Musa Al-Khorezmi különféle fordításainak és adaptációinak (Kitāb Sūrat al-
ard) szolgált tárgyául, s az arab geográfia alapja volt, – valamint görög klíma (gör. κλίματα, 
arab aqālīm, egyes szám iqlīm) és az iráni  kesvar (kešvar) rendszerével. A III./IX. sz. 
közepétől már gyakorlati irányú munka alkotására használták fel (főként Kitāb al-Masālik 
wa’l-mamālik “Az utak és országok könyve” vagy Kitāb al-Buldān “Országok könyve” cím 

                                                 
1 A ketős keltezés ebben a fejezetben az első helyen mindig a hidzsra napjától (Kr. U. 622. szeptember 20-

tól) vagy évszázadától számított időt mutatja, utána pedig a keresztény időszámítás következik, az adott esetben 
pl. a III–VIII. a hidzsra, a IX–XIV. pedig a mi időnk szerinti. 

2 Cp. W. Barthold-[V. Minorsky] EI2 I [1960] 354 s. v. Alān. 
3 Áttekintésként vö.: F. Taeschner EL2 [1965] 575―84 s. v. Djughrāfiyā; Miquel 1967―88 [I] passim. Ami 

a a Kaukázus tanulmányozásának az adatait illeti, ezeket a szerzőket illetően  a TAVO B VIII 16 (“Armenien 
und Georgien im 10. und 11. Jahrhundert”) majdnem teljesnek tekinthető.  
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alatt) az összegyűjtött tudást, amelyek az Abbaszidák államának (mamlakat al-Islām) az 
útjairól és topográfiájáról meséltek az utazóknak, és két fő iskola szerint osztályozhatók: 

― az iraki iskola, amely az ismert világ tanulmányozásával foglalkozott, jóllehet sokkal 
részletesebben írta le a muzulmán világot, amelyet Ibn Chordadhbeh, al-Yaqubi, Ibn Ruszta 
(§ 6.15), Ibn al-Fakih, al-Maszudi (§ 6.18) és az anonim perzsa geografia �udūd al-‘ālam  (§ 
11.9) mutattak be 4; 
 ― Abu Zaid Ahmad ibn Sahl al-Balchi iskolája kizárólag az iszlám világgal foglalkozott, 
és csak mellesleg ― a vele határos régiókkal; maga al-Balchi és a követői, al-Isztahri, Ibn 
Haukal és al-Mukaddaszi képviselték 5. 
 6.2.1. Részletek az alánokról az iraki arab iskola szerzőinek a műveiből: 
 (a) A hegyi átjárókkal megerősített Kaukázus (ğabal al-Qabq), 360 «kapuja» (abwāb) 
között találjuk a Bab Szult (Derbent), a Bab al-Lant (Darjal), a Bab al-Sabirant, a Bab 
Ladikát, a Bab Barikát, a Bab Szamszahit, a Bab Szahib al-Szarirt, a Bab Filansahot, a Bab 
Karunant, a Bab Tabarsaransahot, a Bab Larinsahot és a Bab Anusirvant (ezeknek a kapuknak 
az eredetéről l. al-Baladuri § 6.5.1) 6. 
 (b) al-Wāthiq bi-'llāh abbaszída kalifa (227―232/842―847) tudomást szerzett róla, hogy 
«az Alexandrosz által közénk, valamint Góg és Magóg (binā’ �ū’l-Qarnayn bainnā wa-bain 
Yāğūğ wa-Māğūğ) közé emelt falban rés van, ennek a sérülésnek a megvizsgálására (al-
turğumān» Szallamot küldte ki, aki harminc nyelvet beszélt. A kazár király udvaráig 
(Tark�ān malik al-�azar) való vándorút idejére a kaukázusi földeken való átutazáshoz, 
amelyek Iszhak b. Ismail igazgatása alatt állottak, aki akkor Örményország kormányzója 
(�ā�ib al- Armīnyah) és Tbiliszi (Taflīs) helytartója volt, továbbá az avar uralkodók (�ā�ib 
al-Sarīr) uralma alatt  álló földekre, az alánokéra (malik al-Lān) és a  filansahéra (Fīlān šāh) 
Szallam menlevelet kapott: ami a Fīlān-t  & ‘illeti, lehetséges, hogy a örmény Lp‘ink   فيالن
Plin. Nat. 6, 29 Lupenii metatézise, vö. Minorsky 1937: 100―101; Miquel 1967―88 [II]: 262 
n. 3) 7. 

                                                 
4 Az iraki iskola szerzői (Ibn Rusztát, al-Maszudit és �udūd al-‘ālamot lásd fentebb): 
― Ibn Chordadhbeh; Abu al-Kaszim ‘Ubaid Allah b. ‘Abd Allah (var. Ahmad); M. J. de Goeje kiad. Kitāb 

al-Masālik wa’l-mamālik (= BGA VI), Leiden 1889; vö. M. Hadj-Sadok, EI2 III [1971] 839―40. 
― al-Yaqubi, Ahmad ibn Abu Ya'qub ibn Ja'far ibn Wahb Ibn Wadih al-Ya'qubi; M.J.de Goeje kiad. Kitāb 

al-Buldān (= BGA VII), Leiden 1892; vö. C. Brockelmann, EI1 IV [1934] 1215―16. 
― Ibn al-al-Faqih Hamadhani; M. J. de Goeje kiad. Kitāb al-Buldān (= BGA V), Leiden 1885, vö. Masse EI2 

III [1971] 761―62. 
5 Al-Balchi iskolája szerzői (a �uwar al-aqālīm “A régiók képei” című müve nem maradt fenn).  
― al-Isztahri, Abu Iszhak Ibrahim b. Muhammad al-Fariszi al-Karhi; M. J. de Goeje kiad. Kitāb al-Masālik 

wa’l-mamālik (= BGA  I), Leiden 19272; vö. A. Miquel, EF2 IV [1978] 222―23. 
― Ibn Haukal, Abu l-Kászim ibn Alí Haukal ibn an-Naszíbí; M. J. de Goeje kiad. Kitāb al-Masālik wa’l-

mamālik (= BGA  II), Leiden 1872 (Kitāb �ūrat al -ar�-ként ismertebb); franc. ford. J. H. Kramers és G. Wiet, 
Ibn Hauqal. Configuration de la terre, I–II, Beirut-Paris 1964; vö. A. Miquel, EI2 [1971] 786―88. 
 ― al-Mukaddaszi, Muhammad ibn Ahmad Shams al-Din Al-Muqaddasi; M. J. de Goeje kiad. Kitāb A�san 
al-taqāsīm fī ma’rifat al-aqālīm (“A tartományokra vonatkozó ismeretek legjobb felosztása” = BGA III), Leiden 
19062; az ang. ford. G. S. A. Ranking és R. F. Azoo Bibliotheca Indica 1―4, 1897―1910 (reprint kiad. F. 
Sezgin, Frankfurt. M. 1989); vö. Miquel, EF VII [1991] 492―93. 
 Al-Balchi iskolája többnyire a térképekhez fűzött megjegyzések alapján; H. Mžik, Al-I��akhrī und seine 
Landkartem im Buch �uvar al-a�ālīm, Wien 1965, az Österreichische Nationalbibliothek Cod. Mixt. 334 
térképének elemzése (al-Isztahri perzsa fordítása); az Allān megtalálható a “Karte I”-en (“Weltkarte”) sub 45 és 
a “Karte VII”-en (“Meer von Rūm”) sub 14 (vö. 22, 47. p.); l. még az “alánok területe” (nawā�ī al-Lān) és a 
távoli észak a 15 térképen sub 5 Ibn Haukala fordításából Kremers-Wiet (�ūrat Armīnīyah wa-Adarbayğan 
wa’l-Rān) = TAVO B S 2. 

6 Ibn �urdadbih Kitāb al-Masālik wa’l-mamālik 106 (BGA VI, 123―24) ismertetését l.: Ibn al-Faqīh Kitāb 
al-Buldān (BGA V, 286―88. p.); vö. A. Miquel 1967―88 [II]: 271. 

7 Ibn �urdadbih Kitāb al-Masālik wa’l-mamālik 138 (BGA VI, 163. o.); Ibn al-Faqīh Kitāb al-Buldān (BGA 
V, 301h p., hivatkozással Ibn Hordadbeh részletére); a szöveg Ibn Rusztánál (§ 6.15.2d) és al-Muhaddaszinál 
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 (c) A dagesztáni avarok királysága az alánok és Derbent között található (mamlakat �ā�ib 
al-Sarīr bain al-Lān wa-Bāb al-Abwāb) 8. 
 (d) Az Alán Kapu elfoglalását  Yazid b. Usayd al-Sulami vitte végbe; vö. al-Baladuri (§ 
6.5.2)  9. 
 (e) A Kaukázus hegyén (ğabal al Qabq), amelyik Grúzia mellett található (bilād al-Rūm) 
húzódik a kazárok (�add al-�azar), az alánok (al-Lān) határa és vannak a szlávok területei 
(bilād-al-�aqālibah), csak az örmények (Arman) és egyes szláv népek laknak 10. 
 (f) Derbenten túl ― a szabirok és a leszgek uralkodója, Filana a maszkutok királya (المسقط 
= örmény Mazk‘owt‘k‘, l. § 7.6.1), az avarok uralkodója és Szamandar kazár város (wa-hāriğ 
al-Bāb malik S(u)wār wa’l-Lakz wa-malik al-Lān wa-malik Fīlān wa-malik al Masqu� wa-
�ā�ib al-Sarīr wa-madīnat Samandar) 11. 
 6.2.2. Részletek az alánokról az al-Balchi iskola szerzőitől: 
 (a) A bizánci birodalom (mamlakat al Rūm) a szlávok (al-�aqālibah), a szomszédaik, az 
oroszok (al-Rūs), a dagesztáni avarok (al-Sarīr), az alánok (al-Lān), az albánok (al-Rān), az 
örmények (Arman) és minden keresztények (dān bi’l-na�rānīyah) határaiig nyúlik el. 
Másrészt a kalifátustól északra (mamlakat al-Islām) a Bizánci birodalom és a szomszédos 
népek ― örmények, alánok, albánok, avarok, kazárok (al-�azar), oroszok, bolgárok (Bulġār) 
és szláv népek vannak, valamint néhány török törzs (�ā’ifat min al-Turk) található 12. 
 (b) Azerbajdzsan, a Kaukázus, az alánok és a Bizánci birodalom hegyei (ğibāl Adarbayğān 
wa’l-Qabq wa’l-Lān wa-balad al-Rūm), másokkal együtt az egyetemes hegyrendszer részét 
képezik, amely Kína országától (balad al-�īn) Awdaġus� afrikai területének határáig és az 
Óceánig terjed 13. 
 (c) azokat a muzulmánokat, akik Szajmur indiai városban élnek (صيمور = Ptol. 7, 1, 6 
Σημύλα,  a mai Csaul, Kolabában, Mumbai kerülete; vö. Minorsky 1937: 245) a helyi 
uralkodó megbízásából az egyik embere irányítja ― ez olyan szokás, amelyet más országok 
muzulmán közösségeiben, amelyekben hitetlenek élnek Ibn �awqal szintén megfigyelt, olyan 
országokban, mint a kazároké, a dagesztáni avaroké, az alánoké, és úgyszintén négy afrikai 
terület (mulk al-kufur ka’l-�azar wa’l-Sarīr wa’l-Lān wa-Ġānah wa-Kūġah) 14. 
 (d) Örményország, Albánia és Azerbajdzsán földrajzi egységet képeznek, amely nyugatról 
és északról az alánokkal határos 15. 
 (e) Derbent város (Bāb al-Abwāb) a Kaszpi-tengernél (ba�r al-�azar), a dagesztáni avarok 
(al-Sarīr), az alánok  (al-Lān), Tabarisztán minden vidékének, Gurgánának, hitetlenek által 
lakott területeknek (buldān al-kufur), és Dejlemnek a kikötője 16. 
 (f) al-Mukaddaszi munkája, amelyet csaknem kizárólagosan az iszlám világának szentelt, 
azonban mégis tartalmaz érdekes közléseket: az alánok országában nincs egyetlen ismert 
város sem (fī bilād al-Lān bilā mudun ma‘ūrufat) 17. 
                                                                                                                                                         
idézve ― Kitāb A�san al-taqāsīm (BGA III. 362. o.); vö. A. Miquel 1967―88 [II]: 498―503 (különösen a 499. 
o. n. 3). 

  8 Ibn al-Faqīh Kitāb al-Buldān (BGA V, 291. o.). 
  9 Ibn al-Faqīh Kitāb al-Buldān (BGA V, 294. o.). 
10 Ibn al-Faqīh Kitāb al-Buldān (BGA V, 295. o.);  
11 Ibn al-Faqīh Kitāb al-Buldān (BGA V, 297―8); Minorsky 1937: 454―56. 
12 Al-I��a�rī Kitāb al-Masālik wa’l-mamālik (BGA I, 4―5. o.);  Ibn �awqal Kitāb �ūrat al-ar� 9―11 

(BGA II, 9―10. o.; Kramers-Wiet ford. 9―10. o.)  
13 Ibn �awqal Kitāb �ūrat al-ar�  169 (BGA II, 110a o.; Kramers-Wiet, 166. o.). 

 14 Ibn �awqal Kitāb �ūrat al-ar�  320 (BGA II, 227. o.; Kramers-Wiet, 313. o.). 
 15 Al-I�ta�rī Kitāb al-Masālik wa’l-mamālik (BGA I, 181. o.); Ibn �awqal Kitāb �ūrat al-ar� 331 (BGA II, 
237. o.; Kramers-Wiet, 332. o.). 
 
 

16 Ibn �awqal Kitāb �ūrat al-ar�  339 (BGA II, 242d o.; Kramers-Wiet, 332. o.). 
17 Al-Muqaddasī Kitāb A�san al-taqāsīm (BGA II, 61. o.; [Ranking Azoo]-Sezgin ford. 102. o.). 
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 6.3. Abū‘l-Fidā 18

 
 A szíriai herceg , történész és geográfus, Abū‘l-Fidā (672/1273―732/1331) munkái között  
van egy leíró földrajzi mű, a «A vidékek felmérése» (Kitāb Taqwīm al-buldān), amelyet 
megközelítően 721/1321-ben fejezett be, amely a korábi források alapján készült kompiláció, 
főként Ptolemaiosz (Kitāb al A�wāl) al-Baruni (§ 6.7) és Ibn Said al-Maghribi általi arab 
fordításából.   
 A föld északi részének a leírására szentelt fejezet, az egyéb «frankok» (al-Faranğ) és 
«türkök» (al-Atrāk) által lakott területek mellett közli, hogy Ibn Saiddal összhangban, 
Abháziától keletre volt egy alán város (madīnat ‘Allānīyah), amelyet alánok laktak (qaum min 
al-‘Allān), és a közelében egy türk nép (qaum min al-Turk), amelyet al-Asznak neveztek (al-
Ās), amelyik ugyanúgy élt és egyazon volt a vallása, mint az alánoknak 19. 
 Abháziának ( االبخاز  al-Abhāz, ms.  االنجاز al-Anğāz) Grúziát lehetett nevezni; vö. W. 
Barthold- [V. Minorsky] EI2 I [1960] 100b. Az سآلا al- Ās, népnév a valóságban egyáltalán 
nem valamiféle türk népet jelent, hanem az alánok egy részét العالن al-‘Allān), lehetséges, 
hogy a nomadizáló életmódjuk miatt, amely hasonló a türkökéhez; vö. Marquart 1903: 165 
(«offenbar sind unter den Ās hier speziell die in der Steppe zurückgebliebenen Alanen zu 
verstehen, im Unterschiede von denen im Kaukasus», úgyszintén Minorsky 1937: 456 n. 1; 
Lewicki 1976: 32 n. 18 «cette dernière transcription serait celle du nom médiéval des Aorsoi, 
à savoir *Ors». 
 
 
 6.4. Abū �āmid al-Ġarnā�ī 20

 
 Abū �āmid al-Ġarnā�ī (473/1080―565/1169―1170), aki hosszú életének a nagyobb 
részét észak-afrikai, közel-keleti és az európai sztyeppei utazásokkal töltötte, két munkát írt 
erről: a «Nyugat országai néhány csodájáról szóló világos beszámolót» (al-Mu‘rib an ba‘� 
‘ağā’ib al Maġrib)  és  «A szívek ajándékát» (Tu�fat al-albāb wa-nuhbat al-a‘ğāb). 
 Az al-Mu‘rib egyik részletében a szerző megemlíti Abúl Kászimot, Derbent emírjét, 
akinek megközelítően 524/1130-ban élt a házában, és aki a türk mellett perzsául és arabul, 
valamint a kaukázusi nyelveken is beszélt, amely népek nyelvei között az al-Lakzan, a 
Taballan, az al-Filan, az al-Zikalan, az al-Hajdak, az al-Gumik, az al-Szarir, az al-Lan, Ars és 
az al-Zakhakaran szerepeltek 21.  
                                                 

18 Abū‘l-Fidā‘, Ismā‘īl b. (al-Af�al) ‘Alī b (al-Mu�affar) Ma�mūd b. (al-Man�ūr) Mu�ammad b. Taqī al-
Dīn Umar b. Šāhanšāh b. Ayyūb, al-Malik al-Mu’ayyad ‘Imād al-Dīn; J. T. Reinaud & MacGuckin de Slane 
kiad., Géographie dAboulféda, Paris 1840; vö. H. A. R. Gibb EI2 I [1960] 118―119. 

19 Abū’l-Fidā‘Kitāb Taqwīm al-buldān (Reinaud-MackGuckin de Slane kiad., 203. o.). 
20 Abū �āmid (vagy Abū ‘Abd Allāh) Mu�ammad b. ‘Abd al-Rah�mān (vagy al Ra�īm) b. Sulaymān b. 

Rabī al-Māzinī al-Qaysī al-Andalusī al-Ġarnā�ī al-Uqlīsī b. Tamīm al-Qayrawanī; szerk. és ford. fol. 96 v-114v 
al-Mu’rib egyetlen kéziratásból (az arab kézirat Gayangos gyűjteményéből való n. XXXIV. Real Academia de la 
Historia) C. Dubler, Abū �āmid el Granadino y su relación deviaje por tierras euroasiáticas, 1953 Madrid, vö. 
E Lévi-Provençal EI2 I [1960] 122. A korszerűbb kiad. és ford. amivel Dubler (vol. 1v-95v2) nem foglalkozott: 
I. Bejarano (1991 Madrid).  

 
 

 
 

 
21 Abū �āmid al-Ġarnā�ī al-Mu’rib fol. 96v (Dubler kiad., 3―4. o.). 
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 Ezeknek a nép- és országneveknek a többsége, gyakran perzsa származék (a többes szám 
-ān végződésével ellátva), a Keleti-Kaukázus Derbenttel szomszédos területein található: a 
lezgek vagy lakzok (al-Lakzān, m. s.  al-Kazān), tabaszaranok (Tabbalān) és a titokzatos  الكزان
hercegség, al-Fīlān (az adott kérdésről l. § 6.2.1b), a kajtakok (al-Haydāg), a kazok-kumükök 
(al-Ġumīq), a dagesztáni avarok (al-Sarīr) és a «páncélkészítők» (الزقهكاران al-Zaqhakārān = 
újperzsa زرهَكران Zerehgārān) = Kubacsi falu lakói (türk. köbeči “páncélkészítő”, vö. 
Minorsky 1958: 155 n. 3). Mindezek a népek (a türk kajtakok kivételével) a naho-dagesztáni 
nyelvet beszélték, az olyanokat, mint az avar, a didó, a tabaszarán vagy lak. Ettől a zónától 
nyugatra találjuk az alánokat (al-Lān) és a Fekete-tenger közelében a cserkeszeket (الزعقالن al-
Zi‘qalan = gör. Ζίγχοι, Ζίχοι). Ami a  ارسا Arsā (hapax) nevet illeti = gör. Ἄορσοι, l. Al-
Mas‘ūdī (§ 6.18.2); egészében vö. Dabler fordításával, 254―58. o. 
 
 

  6.5 Al-Balādurī 22

 
 «Az országok elfoglalásának könyve» (Kitāb Futū� al-buldān), amelyet al-Balā�urī 
(279/892 körül) írt, egy bővebb munka rövidebb változata, az eseményeket Mohamed 
háborúitól kezdve és az arab törzseknek a próféta halála utáni hitehagyástól (al-riddah) Szíria, 
Mezopotámia (al-Ġazīrah), Örményország, Egyiptom, Zapada (al-Maġrib), Irak és Perzsia 
muzulmán meghódításának a históriájáig; az a fejezet, amely Örményország (Futū� 
Armīnīyah) néhány részben az Alán Kaput is megemlíti. 

6.5.1. A kazárok Örményországba történő rablótámadásai miatt, akik Dinavárig eljutottak, 
Kubad b. Firuz király tizenkétezer harcos élén elküldte egyik hadvezérét, aki elpusztította 
Albániát (bilād Arrān) és elfoglalta az al-Rasz és a Sirvan közötti területet. Ezután maga 
Kubad alapította meg al-Bajlakan, Bardaa és Kubalah városát Albániában, és «téglagátat» 
(sudd al-libn) emelt Sirvan és a Darjal (Bāb al-Lān) közé. E fal mentén Kubal 360 várost 
épített, amelyek Derbent (al-Bāb wa’l-Abwāb) a fia és utódja, Kiszra Snusirvan által történt 
felépítése után váltak rommá, aki egy sor más hellyel együtt megerősítette Bab al-Lānt 23. 

Qubā� b. Fīrūz al-Malik (az újperzsa Qobād-e Fīrūz arabosított alakja) ― I. Kavad 
szaszanida sah (488―531), Peroza fia, és I. Hoszrov Anusirvan (531―578: arabul) 
Anūširwān Kisra) apja; Derbent megerősítéséről az utóbbi által l. al-Mas'udi (§ 6.18.3.a) és 
Firdauszi (§ 11.8.5). Armīnīyah Al-Balā�urīnál szintén magában foglalja Albániát és Grúziát, 
ahol különféle «kapuk» (abwāb, e.sz. bāb) találhatók, amelyek között van az «Alán Kapu» 
(Bāb al-Lān), azaz a Darjál-szoros, amely a Kazbek hegyétől keletre helyezkedik el, és délre a 
mai Vlagyikavkáztól. Ami a Kavad által alapított városok számát illeti, Ibn Hurdadbih 
(6.2.1.a) szintén 360 kaukázusi abwāb-ról beszél. 

 6.5.2. Al-Balā�urī műve rövid megjegyzéseket is tartalmaz, amelyek a két arab 
uralkodó Örményországban, Darjalban (Bāb al-Lān) kifejtett tevékenységére vonatkoznak. 
Marvan b. Muhhammad 119/737-ben indította hadjáratát Kazária (ar� al-�azar) ellen, 
átkelvén a Darjalon, hogy Aszid b. Zafir al-Szulami Abu-Jazid örményeivel és a «hegyi 

                                                 
22 Al-Balā�urī, A�mad b. Ya�yā b. Ğābir b. Dāwūd; M. J. de Goeje kiad. Liber expugnationis regionum, 

Leiden 1863 és �alā� al-Din al Munağğid Kitāb Futū� al-Buldān, Cairo 1956; p. K. Hitti ford., The Origins of 
the Islamic State, New York 1916 (reprint. Beirut 1966); vö. C. H. Becker- [F. Rosenthal] EI2 I [1960]  971―72. 

23 Al-Balā�urī Kitāb Futū� al-Buldān 227―28 (de Goeje kiad. 194―95. o. és al-Munağğid, 231―32. o.; 
Hitti ford., 305―7. o.) A szöveg az Anusirvan által épített városokkal (madīnah) al-Sabirannal, Maszkattal és al-
Bāb wa’l-Abwābbal kapcsolatos; Albániában (Arrān), Abwab Sakkan, al Kamibaran, Abwab al Dudanija és al-
Durdukija; Grúziában  (Ġurzān) pedig Szugdabilja városa, Bab Firuzikubad, Bab Ladika és Bab Barikah várak 
(qa�r), és Bab-al-Lan, Bab Szamszahi, al-Dzsardaman, valamint Samsulda erősségek (qal’ah). 
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királyokkal» (mulūk al ğibāl) egyesüljön, akik Derbentből (al-Bāb wa’l-Abwāb) érkeztek 24.  
Jazid b. Uszajd al-Szulami későbben, 141/658 körül elfoglalta Darjalt, és lovas őrséget 
helyezett el benne reguláris pénzellátással 25. 

Marvan hadjáratáról vö. Al-�abarī (§§ 6-21.2.h; 3c); mindkét esemény időpontjával 
kapcsolatosan D. M. Dunlop EI2 I [1960] 837a s. v. Bāb al-Lān 26. 

 
 

6.6. Baybars al-Man�ūrī 27 
 
Baybars (725/1325 körül) mameluk hadvezér és történész Al-Manszúr Kalávún szultán rabja 

volt; innen származik az al-Man�ūrī ragadványnév. Később, amikor Egyiptom helytartója 
lett, írta meg az iszlám történetét 1324-ig, «A hedzsra évkönyvek elmélkedésének a legjava» 
(Zubdat al-fikrah fī ta’rī� al-Hiğrah). 

6.6.1. A 698/1298―99. évben a mongol Nogaj győzedelmeskedett Tokta, az Arany Horda 
törvényes kánja fölött, elküldte az unokáját, Aktadzsit hogy gyűjtse be az adót Krím 
városaiból (bilād Qirim). Azonban, amikor Aktadzsi megérkezett Kaffába (Kafā), amely a 
«genuai frankokhoz» (al-Faranğ al-Ğanawījah) tartozott, azonban orvul megölték, Nogaj 
bosszúból erős sereget küldött, amely feldúlta a várost, sok lakóinak a többségét elpusztította, 
és börtönbe csukta a «muzulmán, alán és frank kereskedőket» (tiğār al-Muslimīn wa’l-’Allān 
wa’l-Faranğ), akik ott tartózkodtak abban az időben 28. 

Az arab Nūġayah, Toq�ā, Aq�āğī = mong. Noγai, Toqtāi, Aqtači szavakról l. Pelliot 1949: 
67―71, 7374, Moravcsik 1943: 183. 267 s. v. Νογας, Τουκτάϊς. A Nogaj és a törvényes 
kán, Tokta (1291―1312) közötti, a Horda fölötti ellenőrzés gyakorlásáért vívott belháborúról 
l. Vernadsky 1953: 187―89; Spuler 1965: 75―77. A krími alán kereskedőkről l. § 4.38 és 
Ibn ‘Abd al-�āhir (§ 6.10). 

6.6.2. A 700/1300―1. évben, Nogajnak a Kukanlik melletti csatában Tokta orosz harcosa 
kezétől történt pusztulása után, az idősebb fia, *Dzseka, aki az Arany Hordától délre elterülő 
birtokait örökölte, megölte a fivérét *Tekát, és összeveszett az egyik emirjével, Tunguzzal és 
a sógorával, Tazzal, aki rátámadott és az «alánok földjére» ( آص بالد  bilād Ā�) való 
menekülésre kényszerítette őt; de annak ellenére, hogy ott Dzsekának sikerült tízezer harcost 
összegyüjtenie (tumān), az ellenségei szétzúzták 29. 

Az arab جكا Ğ.kā, تكا T. kā = a mongol Jöge, *Tüge l. Pelliot 1949: 79―81, Moravcsik 1943: 
261 s. v. Τζαχᾶς  [3] és a § 6.6.1-hoz készült bibliográfiát. Az alánok, akik Dzsugát 
(Ddzsekát) támogatták a XIII. század közepén Moldvába érkeztek, lévén az apja 
szolgálatában, és elfoglalták a Duna torkolatának a vidékét. A Nogajidák 1302-es veresége 
miatt néhányan a Bizánci birodalom szolgálatába mentek át (vö. Geórgiosz  Pachimérosz § 
5.25.2). 

                                                 
24 Al-Balā�urī Kitāb Futū� al-Buldān 242 (de Geoje kiad. 270. o. és al-Munağğid, 244. o.; Hitti ford. 325. 

o. 
25 Al-Balā�urī Kitāb Futū� al-Buldān 245 (de Geoje kiad. 209―10. o. és al-Munağğid, 246. o.; Hitti ford. 

328―29. o. 
26 Második részlet (Al-Balā�urī Kitāb Futūh al-Buldān 247; de Geoje kiad. 202―3. o. és al-Munağğid, 239. 

o.; Hitti ford. 318. o.) megemlíti a  Bāb al-Lāl nevű helyet  (v.l.  Bāb al-Lān-t de Goje és al-
Munağğid  ignorálja) a grúz Qalarğit, Taryālīt, �ā�it és �ū�īt grúz területekkel kapcsolatban (grúz Klarjet‘i, 
T’rialet‘i, Kaxet‘i, Kuxet‘i). Minorsky 1930: 111―12. Bab al-Lalt s Lalvar heggyel azonosítja, Szomhetiben 
(«Arménie géorgienne»); a Darjáltól délre elterülő grúz terület a Hevi.  

27 Baybars al-Man�ūrī; kiad. és az orosz ford. Tizenhausennak az Arany Horda… c. könyve alapján, 1884: 
76―123; vö. E. Asthor EI2 I [1960] 1127―28. 

28 Baybars al-Man�ūrī Zubdat al-fikrah Tysenhausen 1884: 88―89 (kiad.-ban), 111―12. (ford.); vö. 
Grekov-Iakoubovski 1939: 87. francia ford.-val. 

29 Baybars al-Man�ūrī Zubdat al-fikrah Tysenhausen 1884: 92―93 (kiad.-ban), 116―17. (ford.  
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6.7. Al-Bīrūnī 30 

 
Az iszlám középkor egyik legnagyobb tudósa, az iráni al-Bīrūnī (362/973―442/1050 körül) 

mintegy száznyolcvan művet hagyott hátra a saját korának minden tudományában. «A 
vidékek határainak a bemutatása a települések közötti távolságok meghatározásához» 
(Ta�dīd nihāyāt al-amākin lita��ī� masāfāt al-masākin), amelyet 416/1025 között fejezett 
be, kisebb geográfiai próbálkozás a különböző országok földrajzi hosszúságainak és 
szélességeinek a meghatározására. 
 E munka előszavának egyik részletében al-Bīrūnī az «alánok és az ászok» (ğins al-Lān 
wa’l Ās) törzséről beszél, akik a volt «pecsenegek földjén» (ar� al-Bağnākīyah) telepedtek le 
az Amu-Darja alső folyásánál, Horezm és Gurgan között, de a folyó medrének a helyváltozása 
miatt a pecsenegekkel együtt a Kaszpi-tenger parvidékére (ba�r al-�azar) települtek át. Al-
Bīrūnīval összhangban a nyelvük akkor a horezmi és a pecsenyeg keverékéből állt (wa-
luġathum al-lān mutarakkibat min al-�wārimīyah wa’l-Bağnākīyah) 31. 
 Egyike a ritka feljegyzéseknek az alánok jelenlétéről a Kaszpi-tengertől keletre; vö. 
Firdauszi polemikus közlésével az Alānāndež-ről (§ 11.8.1). A pecsenegek (Bağnāk) törzse, 
amely egykor a nyugati türkökkel lépett szövetségre (630 körül bomlott fel), Az Aral-
tengertől délre települt a karlükök nyomására, és, későbben a Volga és az Ural közé, ahol 
megállapodtak, amíg a kazárok és az oguzok nem kényszerítették őket 889-ben még egyszer a 
nyugat felé való áttelepülésre (Grousset 1965: 238―40; Miquel 1967―88 [II]: 216―17; 
Harmatta 1952: 10―11; 1970: 64). Ami az alánok nyelvével kapcsolatos megállapítást illeti, 
akkor ez az információ (bizonyosságon alapul-e vagy csak átvétel?) iráni nyelvet feltételez 
erős türk hatás alatt; a szerző Kata város külvárosának (bīrūn) volt a szülötte, Horezm 
fővárosának, és a horezmi és az alán középiráni nyelvek voltak, az észak-keleti csoportból 
valók. 
 
 
 6.8. Al-�ahabī 32

 
 «Az Iszlám története» (Ta’rīh al-Islām)c. műből vett részlet, amelyet Al-�ahabī 

(673/1274―748/1348) történész és teológus írt, arról tájékoztat bennünket, hogy a 105/724. 
évben al-Dzsarrah b. Abd Allah al-Hakami a Darjál (Bāb al-Lān) úton benyomult Kazáriába, 
és hogy a következő esztendőben adót szedett az alánoktól, mind fejadót (ğizyah), mind 
földadót (harāğ). Ennek a közleménynek a forrása, mint al-�ahabī munkája az első résznek is 
(I–III. sz./VII–X), bizonyára Al-�abarī (vö. § 6.21.2.d) 33.  

 
 

                                                 
30 Al-Bīrūnī  (Bērūnī) Abū Ray�ān Mu�ammad ibn A�mad; P. Botscakoff kiad., Ta�dīd nihāyāt al-

amākin li-ta��ī� masāfāt al-masākin, Cairo 1964; vö. D. J. Boilol EI2 I (1960) 1236―38.  
31 Al-Bīrūnī Ta�dīd nihāyāt al-amākin (P. Botscakoff kiad. 46―47. o.; Zeki Validi Togan által értelmezett 

részlet 1936: *28*; vö. Minorsky 1937: 481). 
32 Al-�ahabī, Šams al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Mu�ammad b. ‘Utman b. Qāymā� b. ‘Abd Allāh al-Turkumānī 

al-Fāriqī al-Dimašqi al Šafiī. Ta’rī� al-Islām (Cairo 1367/1947 kiad.; vö. Moh. Ben Cheneb-[J. de Somogyi] EI2 

II [1965] 214―16) amely számunkra nem volt hozzáférhető. 
33 Ennek a részletnek a rövid összefoglalását l.: D. M. Dunlop EI2 I [1960] 837a s. v. Bāb al-Lān (=al-Dahabī 

Ta’rīh al-Islām kiad. Cairo IV, 88.). 
34 Al-Dimašqī, Šams al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muhammad b. Abī �ālib al-An�ārī al-�ūfī; A. F. Mehren 

kiad., St Petersburg 1866; francia ford. A. F. Mehren, Manuel de la Cosmographie du Moyen Age, Copenhagen 
1874 (reprint Amsterdam 1964);vö. D. M. Dunlop EI2 II [1965] 291. 
 35 Al-Dimašqī Nu�bat al-dahr (Mehren kiad., 21. o.; Manuel, 18―19. o.). 
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6.9. Al-Dimašqī 34

 
Al-Dimašqīnak, (a Damaszkusz melletti) al-Rabva sejkjének és imámjának «A kor 

szemelvényei a szárazföldek és a tengerek csodáiról» (Nu�bat al-dahr fī ‘ağā’ib al-barr 
wa’l-ba�r) című munkája kritikátlan kompiláció, amely a geogáfiának abban a szélesebb 
értelemben van szentelve, amely ennek ellenére mégis olyan mennyiségű adatot tartalmaz, 
amely más munkákban nem található meg. 
(a) A Kaszpi-tengertől nyugatra (bahr al-�azar) a hatodik éghajlati zóna (iqlīm) az alánok, a 
dagesztáni avarok, a dunai bolgárok, Grúzia, a Krími-tenger és Szugdaj földjét foglalja 
magába (ar� al-Lān wa’l-Sarīr wa-ar� Burğān wa’l-Kurğ wa-ba�r Qirim wa Srdāq), قسردا  
 Sūdāq, gör. Σουγδαία, a mai Szudak, amely a Krím partvidékén található Alusta és* سوداق =
Feodoszija között 35. 

(b) Kubada b. Firuz gátja Sirvan földjétől az alánokig húzódik (min ar� Širvān ila ’l-Lān) 
több mint száz farszah (farsah) hosszan; vö. Al-Balādurī (§ 6.5.1) 36. 

(c) a Kura folyó (nahr al-Kurr), az alánok országában (bilād al-Lān) ered, átszeli az 
abházok országát (bilād al-Ab�āz) a Tbilisi határszélig (taġr Tiflīs) és a الساوردّيه al-
Sāwardīyah hegyekig (örmény Sewordik‘, gör. Σάβαρτοι ἄσφαλοι; Marquart szerint 1903: 
36―40; ByzTurc II 261―62: magyarok). Itt forrásként bizonyára Murūğ al Maszudi II 
74―75 szerepel (Pellat kiad. alapján § 506), aki azonban nem említi az alánokat, vö. Ibn 
Rustah (§ 6.15.2.a); Al-Qazwīnī § 6.20.a) 37. 

(d)  al-Dimašqī a Fekete –tengerről szólván, megemlíti a nyugati és a keleti Cserkesziát, a 
dunai bolgárok és az alánok földjét (bilād al Azkašīyah wa-bilād al-Tarkašīyah wa-ar� 
Burğān wa’l-Lān), akik mindig keresztények voltak. Azonkívül  az Azovi tenger partjait 
(ba�r *Sūdāq [a kéziraban Srdāq] wa-Saqsīn wa’l Qibğāq) türk törzsek (�awā’if min al-
Turk), nyugati cserkeszek (al-Azkaš), alánok (al-Lān), finn nyelvű mordvinok (Bur�ās), és 
 fat al-ġarā’ib) című�al-K.lābīah-nak nevezett népek lakták. A «Csodák ajándéka» (Tu الكالبّيه
könyv szerzőjével összhangban az alánok földjén (ard al-Lān), ettől a tengertől északra, 
ezüstbányák vannak, amelyekhez hasonlók az egész világon nem találhatók 38. 

(e) a tatárok, a Fekete-tenger partvidékén (ba�r al-Rūm) előretörve megsemmisítették az 
alánok törzseit, a nyugati cserkeszeket, az oroszokat, magyarokat, baskírokat és kipcsakokat 
(Allān wa-Azkaš wa’l-Rūs wa’l-Hunkar wa’l-Bašġird wa’l-Qiğāq); vö. Ibn al A�īr (§ 6.11) 
39. 

(f) az alánok és a dunai bolgárok (al-Lān wa’l-Burğān), úgyszintén mint a nyugati 
cserkeszek (al-Azkaš), az oroszokkal is határosak,, mint tartják, hittestvérek; mindannyian 
keresztények 40. 

(g) az alánok (al-Lān) ― együtt a bizánciakkal, örményekkel és oroszokkal (al-Rūm wa’l-
Arman wa’l-Rūs) szintén az ötödik éghajlati öv alatt találhatók, amely rendkívüli hideg 41. 

(h) Végül Al-Dimašqī a kipcsák törzset األرس al-Ars említi meg, amely nevet Levickij 
(Lewicki 1976: 33) *al-’Urs/*al-’Ors “Aorsoi”-nak tart 42. 

 

                                                 
 36 Al-Dimašqī Nu�bat al-dahr (Mehren kiad., 32. o.; Manuel, 31. o.). 
 37 Al-Dimašqī Nu�bat al-dahr (Mehren kiad., 107. o.; Manuel, 131. o.). 
 
 
 

38 Al-Dimašqī Nu�bat al-dahr (Mehren kiad., 145―46. o.; Manuel, 192―94. o.). 
39 Al-Dimašqī Nu�bat al-dahr (Mehren kiad., 189. o.; Manuel, 255―56. o.). 
40 Al-Dimašqī Nu�bat al-dahr (Mehren kiad., 262. o.; Manuel, 378. o.). 
41 Al-Dimašqī Nu�bat al-dahr (Mehren kiad., 275. o.; Manuel, 399. o.). 
42 Al-Dimašqī Nu�bat al-dahr (Mehren kiad., 264. o.; Manuel, 382. o.). 
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6.10. Ibn ‘Abd al-�āhir 43 
 
Egyiptom mameluk szultánjának személyi titkára, a kairói Ibn ‘Abd al-�āhir 

(621―92/1223 ―92) megírta I. al-Malik al-�āhir Baybars életrajzát (Sīrat al-sul�ān al-
Malik al-�āhir Baybars), aki 658/1260 és 677/1277 között uralkodott. Ez a munka csak 
részlegesen, kéziratban, a British Múzeumban, Párizsban és Isztambulban maradt meg.  
 660/1261-ben al-Malik al-�āhir mameluk szultán levelet küldött Berkének, az Arany 
Horda muzulmán uralkodójának, hogy szent háborúra (ğihād) biztassa az unokafivére, 
Hülegü, Irán uralkodója ellen, aki megsemmisítette a bagdadi abbászida kalifátust. Az 
üzenetet egy megbízható embernek, egy «alán kereskedőnek» (min tuğğār al-‘Allān) adta át 
44. Későbben, 662/1263―64-ben, az Arany Hordához küldött újabb követség beszámolójában 
említés történik a kipcsakok, oroszok és az alánok jelenlétéről a Krímben 45. 
 Az Egyiptom és az Arany Horda közötti diplomáciai kapcsolatról ebben az időben l. 
Grousset 1965: 475; vö. Baybars al-Man�ūrī (6.6.1), aki szintén említést tesz az alán 
kereskedőkről ebben az időszakban Kaffában (Krím). 
 
 

6.11. Ibn al-A�īr 46. 
 

Ibn al-Atīr [Ibn al-Aszír] (555/1160―630/1233) legismertebb műve – a «Teljes 
világtörténet» (al-Kāmil fī al-Tā’rī�) – analisztikus történet a világ kezdetétől 628/1230―31-
ig. ennek az irodalmi műfajnak a magas fejlettségéről tanúskodik.  
 619/1222-ben, a leszgek megámadása után, a tatárok az alánok területére vonultak. 
Értesülvén erről, azok a kipcsakokhoz fordultak segítségért, s velük együtt fogadták az 
ütközetben a betolakodókat. Azonban az egyik félnek sem sikerült győznie. Akkor a tatárok 
hírnököket küldtek a kipcsakokhoz, aki a türk-mongol testvériségre hivatkozott, s felajánlotta 
nekik a korábbi zsákmány egy részét annak fejében, ha hitszegők lesznek: «Mi egy 
nemzetségből valók vagyunk veletek, ezek az alánok pedig nem rokonaitok, sőt még a 
vallásuk is keresztény, ti pedig más hiten valók vagytok»  (na�nu wa-antum ğins wā�id wā-
hā’ūlā’ al-Lān laysū minkum �attā tan�urūhum wa-lā dīnukum mitla dīnihim). Így meg nem 
támadási egyezség született közöttük, és megkapták a portékát, amelyekről szó volt, a 
kipcsakok eltávoztak. Ezután a tatárok rögtön rátámadtak az alánokra, és szétverték őket, 
mindenféle gaztettet véghezvittek rajtuk, raboltak és foglyokat ejtetek. Azonban nem tartották 
be a szavukat, és kegyetlenül rárontottak a kipcsakokra, akik bízva az egyezségükben, 
szétszéledtek, rajtaütés áldozataivá lettek, kénytelenek voltak a hegyekben és a mocsarakban 
keresni menedéket 47. 
                                                 

43 Ibn ‘Abd al- �āhir, Mu�yi’l-Dīn Abū l-Fa�l ‘Abd Allāh b. Rašīd al-Dīn Abū Mu�ammad ‘Abd al- 
�āhir, b. Našwān b. ‘Abd al- �āhir b. Nağdah al-Sa‘dī al-Raw�ī; kiad. és orosz ford. fejezetek az Arany 
Hordáról Тизенгаузен 1884: 1884: 46―64; vö. J. Pedersen EI2 III  [1971] 679―80. 

44 Ibn ‘Abd al-�āhir Sīrat al-Malik al- �āhir, vö.: Тизенгаузен 1884: 47 (kiad), 55 (ford.); vö. Grekov-
Iakoubovski 1939: 25 n. l; Vernadsky 1953: 162, Amitai-Preiss 1995: 81 n. 17. 

45 Ibn ‘Abd al- �āhir Sīrat al-Malik al-�āhir l.: Тизенгаузен 1884: 54 (kiad.), 63 (ford.); vö. Spuler ném. 
Ford. 1968: 218. 

46 Ibn al A�īr, ‘Izz al-Dīn Abu’l-�asan ‘Alī; C. J. Tornberg kiad., Ibn-el Athiri Chronicon quod 
Perfectissimum inscribitur, I–XII, Leiden 1851―76 [reprint Beirut 1965―67]; fejezetek az Arany Hordáról 
(orosz ford.) l.: Тизенгаузен 1884: 1―45; vö. F. Rosenthal EI2 III [1971] 723―25 sub (2). Ezenkívül a jól 
ismert a részlet, amelyet áttekintünk, az al-Kāmil más adatokat is tartalmaz az alánokkal kapcsolatosan a korábbi 
szerzőktől: pl. Tornberg. Kiad. I, 414, 441. o. = Kubad és Anursivan a Kaukázusban (al-Balā�urī § 6.5.1), V, 
155.o. = Maszlam hadjárata a 110/728―9. évben (Al-�abarī § 6.21.2.f), stb. 

47 Ibn al-A�īr, al-Kāmil, Tornberg kiad. XII, 252―53. o.; Тизенгаузен ford. 1884: 25―26: vö. 
Кулаковский 1899: 57; Grekov-Iakoubovski 1939: 54; Ayalon 1963: 49; Grousset 1965: 307; Spuler 1965: 12. 
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 A türkök-kipcsakok (arab. �ifšā�, Qifğāq; görög Κούμανοι; orosz Половцы) a XI. sz. 
közepén érkeztek Dél-Oroszország sztyeppjére, idővel az Arany Horda etnikai alapját 
képezték (újperzsa dašt-e Qipčāq). A megtörtént eseményeknek ez a leírása nagyon érdekes 
dolog, mert kortárs által történt, kezdve a mongolok első nyugati portyázásától (1220―1223-
ban), – Dzsebe és Szübötej hadvezérek vezetésével – amely Ibn al-A�īr életének utolsó 
éveiben zajlott le.  
  
 

6.12.  Ibn al-Azraq 48

 
A British Múzeum Or. 5803. és Or. 6310. számú kézirata őrizte meg Majjafarikin város 

történetét, amely Amidtól 70 km-re észak-keletre található (Dijarbakr, Tigranokert, 
Örményország régi fővárosa környékén), Ibn al-Azraq munkája nem sokkal 572/1176 után 
íródott.  

A szerző elmondja, hogy 548/1153-ban Tbiliszibe ment s I. Demeter (1125―1154) grúz 
király szolgálatába ált, és hozzáteszi: «továbbá elmentem vele és kb. hetven napig együtt 
utaztam vele az országában (wilāyah). Azután elment al-Lān felé, Derbent irányába és 
Abházia országa (wilāyah) felé» 49. A szöveg egy későbbi fejezete megerősíti ezt a tényt: 
«voltam a kurdzsok (Grúzia) országában (wilāyah), az abházok királyának, Demeternek, 
Dávid fiának, minden országok királyánaka szolgálatában. 548/1153-ban érkeztem Tbiliszibe, 
és a király szolgálatába léptem, vele utaztam a-Lān és Abház országba és Derbentbe» 50. 
Dávid, Demeter apja, II. Dávid néven volt grúz király (1089―1125). Az arab forrásnak a 
Bagratida dinasztia királyai és al-Lān közötti viszonyról szóló információja nagy érdeklődésre 
tart számot, mert szemléletesen tükrözi azokat a házassági kapcsolatokat, amelyek a grúz 
krónikában, a K‘art‘lis C‘hovrebában (§ 9.7) vannak dokumentálva. Abhāz ennek a 
korszaknak a forrásaiban Grúziával azonos, azonban Minorsky (1949: 33 n. 2) feltételezi, 
hogy nem szabad az بخازاال  al-Abhāz és az الاليجان al-Lāyğān közötti zűrzavar lehetőségét 
kizárni, mint terület nevének Sirvanban «amennyiben Demeter király a Kaukázus keleti 
részében tevékenykedett, Lajzant… a hadjárata földrajzi határaként lehet tekinteni. Még 
fontosabb Derbent és az alán terület említése, ami Demeter ténykedésének széles 
amplitúdójára jellemző». 
 
 

6.13. Ibn Ba��ū�ah 51

 
Az Ibn Ba��ū�ah (703/1304―770/1368―9 vagy 779/1377) által írt útikönyv (rihlah), 

«A szemlélők ajándéka az országok csodáiról»(Tu�fat an-nu��ār fī ġarā’ib al-am�ār wa-
‘ağā’ib al-asfār) [az 1964-ben megjelent magyar kiadás címe: Ibn Battúta zarándokútja és 
vándorlásai] a 725―754/1325―1353 közötti, az akkor ismert világ nagy részén szerzett 
élményeinek a gyűjteménye, az általa meglátogatott nagyszámú ország bemutatását 
tartalmazza. Az Arany Hordában való tartózkodása (734/1333 körül) leírásában, amelyet 

                                                 
48 Ibn al-Azraq al-Fāriqī, A�mad b. Yūsuf b. ‘Alī; Minorsky  által összegyűjtött részletek (1949) a Kaukázus 

világával kapcsolatos [publikálatlan] munkájából. 
49 Ibn al-Azraq, ms. Or. 5803 British Museum, fol. 161b, Minorsky 1949: 33. 
50 Ibn al-Azraq, ms. Or. 5803 British Museum, fol. 176, Minorsky 1949: 35. 
51 Ibn Ba��ū�ah, Šams al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Mu�ammad b. ‘Abd Allāh b. Mu�ammad b. Ibrāhīm b. 

Mu�ammad b. Ibrāhīm b. Yūsuf al-Lawāti al �anği; kiad. és a franc. Ford. C. Defrémery és B. R. Sanguinetti, 
Voyages d’Ibn Batoutah, I–IV, Paris 1853―59, ang. Ford. H. A. R. Gibb, The travels of Ibn Ba��ū�ah, I–III, 
Cambridge 1958―71, orosz ford. fejezetek az Arany Hordáról, l. Тизенгаузен 1884: 278―314, vö. A. Miquel 
EI2 III [1971] 735―36.  
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akkor Üzbek kán (13131341) irányított, Ibn Ba��ū�ah a Horda fővárosáról, al-Sarā-ról 
(Szaraj Berke vagy Új Szaráj) mesél nekünk.  Hat különféle nép él ott: mongolok (al-Muġul), 
akik az ország és a szultánja lakosai, némelyek közülük – muzulmánok; alánok (al-Ā�), akik 
muzulmánok; kipcsakok (al-Qifğaq), cserkeszek (al-Ğarkas), oroszok (al-Rūs), akik 
mindnyájan – keresztények. Mindegyik nép a saját lakónegyedében él külön, ott saját 
bazárjaik is vannak 52. 

A �awā’if szó “népek, emberek csoportjai” (többes szám a �ā‘ifah-ból) «seregeket» 
jelenthet; ami feltételezi, hogy némelyek ezen népcsoportok közül nem voltak mások, mint 
katonai kontingensek. Az utolsó négy nép – a keresztények (nasara “nazarénusok”), ami pedig 
a mongolokat illeti, az csak «némelyek közülük – muzulmánok» (wa-ba’�hum muslimūn); az 
alánok, úgy látszik, az egyetlen teljesen muzulmán nép al-Szarában, ami valószínűtlen; vö., 
mégis, al-Mas‘ūdī (§ 6.18.2). Figyelembe véve, hogy Üzbek kán volt az iszlám hit egyik 
legnagyobb védője és terjesztője a Hordában, ez az alánoknak a hatalomhoz való közelségre 
enged rámutatni (vagy inkább a kiváltságos helyzetére). Az említett népeket Al-‘Umarī (§ 
6.23) írta le.  

 
6.14. Ibn Khaldūn 53

 
A tuniszi Ibn Khaldūn (732/1332―808/1406) világtörténete  «Az arabok, perzsák, 

berberek történetének kezdetei, híreinek gyűjteménye és példái» (Kitāb al-‘Ibar wa-dīwān al-
mubtadā’ wa’l-�abar fī aiyām al-’arab wa’l-‘ağam wa’l-barbar), gyakran nem a 
legmegbízhatóbb forrás, a bevezetésének (al-Muqaddimah) köszönhetően vált ismertté, amely 
a kulturális és metodológiai ismeretek enciklopedikus szintézise, és amely idővel önálló művé 
vált, elengedhetetlen a valóban tudományos történeti kutatás  folytatása szempontjából.  

6.14.1. A Muqaddimah földrajzi kitérője néhány információt tartalmaz az alánokról: 
(a) A Kaaszpi-tengertől északra (bahr Ğurğān wa-Tabaristān) fekszik a kazárok és az 

alánok földje (ard al-Hazar wa’l-Lān) 54. 
(b) hatodik klimaöv (iqlīm)ötödik szekciójához (ğuz’) tartozik az alánok országa, a fő 

településétől, Szavtalitól (Sawtalī), amely a Fekete-tengernél található (bilād al-Lānīyah wa-
qā ‘idathā Sawtalī ‘ila ba�r Nītaš), északra, ugyanannak a klímaövnek a hatodik 
szekciójában van az alánok országának (baqīyat bilād al-Lānīyah) a többi része, amelyik itt 
kiszélesedik, elnyúlik északra 55 . Ami a نيطش Nītaš-ra vonatkozik, ismert elromlott forma a 
 us < görög Πόντος helyett. A beyruthi kiadás szerint az alánok fővárosának a�Bun بنطس
neve َسْوَتلى Sawtalī, azonban Rosenthal és Monteil mint «Szinop»-ként említik (görög 
Σινώπη, a mai Szinop). 

(c) a világ északi részén egyes népek és népes törzsek találhatók, amelyeket különféle 
néven emlegetnek: türkök, szlávok, toguz-oguzok, kazárok, alánok, a «frankok» többsége, és 

                                                 
52 Ibn Ba��ū�ah Tu�fat an-nu��ār (kiad. és francia ford. Defrémery-Sanguinetti, vol. II, 448. o., ang. 

Ford. Gibb, kiad. II, 516. o.; orosz ford.  Тизенгаузен 1884: 306; vö. Grekov-Iakoubovski 1939: 137; Vernadsky 
1953: 198; W. Barthold-V. Minorsky EI2 I [1960] 354b; Spuler 1965: 268; 1968: 237. 

53 Ibn Haldūn, Walī al-Dīn ‘Abd al-Rahmān b. Mu�ammad v. Mu�ammad b. Abū Bakr Mu�ammad b. al-
�asan; kiad. Kitāb al-‘Ibar, I–XIV, Beirut 1981; ang. Ford. F. Rosenthal, The Muqaddimah. An Introduction to 
Hístory, I–III, New-York 1958; franc. Ford. V. Monteil, Al-Muqaddima. Discours sut lhistoire universelle, I–III, 
París 19782 (következetes oldalszámozás); orosz kiad. és ford. fejezetek az Arany Hordáról, l. Тизенгаузен 
1884: 365―394, cf. M. Talbi, EI2 III [1971] 825―31. 

54 Ibn �aldūn Muqaddimah (kiad. Beirut, vol I, 80. o., ford. Rosenthal, vol. I, 101. o.; ford. Monteil, 97. o. 
55 Ibn �aldūn Muqaddimah (kiad. Beirut, vol I, 134―35. o., ford. Rosenthal, vol. I, 160. o.; ford. Monteil, 

158―59. o. 
56 Ibn �aldūn Muqaddimah (kiad. Beirut, vol I, 146. o., ford. Rosenthal, vol. I, 172. o.; ford. Monteil, 170. o. 
57 Ibn �aldūn Kitāb al-‘Ibar (kiad. Beirut, vol. III. 285―86, 1101). 
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valamint Gog és Magog (al-Turk wa’l-�aqālibah wa’l-�uġuġuz wa’l-�azar wa’l-Lān wa’l-
katī min al-Ifranğah wa-Yāğūğ wa-Māğūğ) 56. 

6.14.2. A Kitāb al-‘Ibar Kitāb al-‘Ibar harmadik könyve szintén tartalmaz rövid közléseket 
Marvan b. Muhammad (l. § 6.5.2; 6.21.2.h; 3.c) hadjáratáról és a mongoloknak az alánok 
országára (balad al-Lān) való támadásáról; Ibn Khaldūn  forrása itt Ibn al-A�īr (§ 6.11), aki a 
maga részéről a körábban történt események lejegyzésénél Al-�abarīt (§ 6.21) követi 57.  A 
szöveg másik része leírja, hogy amikor a mongol *Dzsaka b. Nogajt (Ğakā b. Nūġāy) Tunguz 
(�unġuz) és Taz (Tāz) támadták, akkor az alánok és az oroszok országa (bilād al-Lān wa’l-
Rūs, a kéziratok الالز al-Lāz) ellen indult hadjáratra, azután elment a moldvai alánokhoz (bi-
bilād Ā�; v.l. bi-bilād  اموق Umūq P, bi-bilādhu B). Baybars al-Man�ūrī (§ 6.6.2) 
eseményváltozata hihetőbbnek tetszik 58. 

 
6.15. Ibn Rustah 59

 
Az iráni Ibn Rustah által 290/903―300/913 körül írt «Értékes drágagyöngyök könyvének» 

(Kitāb al-A‘laq al-nafīsa) csak a hetedik része maradt meg. Ez a munka mind matematikai, 
leíró és etnikai földrajzi szempontból, éppen úgy, mint történeti és egyéb vonatkozások 
tekintetében a saját korának kis enciklopédiája volt. Ibn Rustah könyvének a legfőbb forrása, 
úgy tűnik, az elveszett «Az utak és birodalmak könyve» (Kitāb al-Masālik wa’l-mamālik), 
amelyet a számánida vezír (wazīr) Abu Abd Allah al-Dzsajháni írt, aki Ibn Hurdadbih (§ 
6.2.1.) munkájának a folytatója. 

6.15.1. Bal felé (nyugatra) utazva, a dagesztáni avarok (mulk al-Sarīr) királyságától három 
napig a hegyek és mezők között vándorolsz, amig eljutsz az alánok országáig (mulk al-Lān). 
Az alánok királya (malik al-Lān) – a szívében keresztény (fī nafsa na�rānī), azonban a 
királyságának minden lakója – pogány, bálványokat imád (wa-‘āmmat ahl mamlukathu kuffār 
ya‘budūna al-a�nām). Azután tíz napig folyók és erdők között halad az utad, amikor egy 
erődhöz (qal‘at) érsz el, amelyet «Alán kapunak» (Bāb al-Lān) neveznek. Egy hegy tetején 
áll, amelynek a lábánál halad az út, az erődöt magas hegyek veszik körül. A lakói közül 
tízezren őrzik a falait éjjel-nappal. Az alánok népe négy törzsből (qaba’il) áll, azonban a 
nemesi származás és a cári hatalom (al-ašraf wa’l-mulk) a D.�sās törzset illeti meg. Az 
alánok királyának a neve B.ġāy.r (§ 6.28), ezt a nevet viseli minden királyuk (ism li-kull min 
mulk ‘alaihum) 60.  

Ez a részlet hasonlóságot mutat (a bálványimádás és a tizezer harcosból álló helyőrség) 
�udūd al-‘ālam (§ 11.9.1) anonim perzsa geográfiája adataival. A másik információ azonban 
egyedi, például a négy törzs, a دحساس D.�sās (lehetséges *رخساس *Ru�s-Ās = gör. 
Ῥωξολανοί, vö. Bleichsteiner 1918: 15; Minorsky 1937: 445 n. 5, 1958: 169) és a királyi 
titulus megnevezését بغاير B.ġāy.r a Mas‘ūdī (§ 6.18.1; 4.b) szerinti  آرآنداج K.rk.ndāğ helyett. 
A másik alán törzs, valószínű, a �ūlās (§ 6.15.2.c) volt.   

6.15.2. Még négy szakasz szolgál rövid magyarázattal: 
(a) «A folyók leírásában» (�ifat al-anhār) Ibn Rustah szól a Kuráról (al-nahr al-Kurr, 

görög Κῦρος, grúz Mtkavari), amelyik az alánok országában (bilād al-Lān) ered, keresztül 

                                                 
 58 Ibn �aldūn Kitāb al-‘Ibar, Тизенгаузен kiad. 1884: 370, 383 (ford.).  
 59 MIbn Rustah, Abu Ali Ahmad b. Umar; M. J. de Goeje kiad. Kitāb al-A‘lāq al-nafīsa, BGA VII, Leiden 
1892; francia ford. G. Wiet, Les autors precieux, Cairo 1955; angol ford. és a IV. könyvnek a Kaukázusról szóló  
fejezeteinek a részletes jegyzetei: Minorsky 1958, vö. S. Maqbul-A�mad, EI2 III.[1971] 920―21. 
 60 Ibn Rustah Kitāb al-A‘lāq al-nafīsa (de Goeje kiad., 148. o.; ford. Wiet, 167. o.; vö. Marquart 1903: 
Minorsky 1958: 169). 
 
 

61 Ibn Rustah Kitāb al-A‘lāq al-nafīsa (de Goeje kiad., 89. o.; ford. Wiet, 99. o.). 
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folyik Tbiliszin (Taflis)   és Bardaán és távolabb belefolyik a Kaszpi-tengerbe (bahr 
�abaristān). Ezek az adatok nem valósak, amennyiben a Kura eredete Délnyugat-Grúziában 
található, amíg eljut Tbiliszibe, csak északkelet irányban kanyarodik; azonban, ha az alánok 
itt nem szinonimikusak a titokzatos északkal, fel kell tételeznünk a Dvaletiától délre történő 
expanziójukat, például Sidakartlin – helyesebben al-Kazvinin (§ 6.20.a) keresztül 61. 

(b) Ennek a hét éghajlati övnek (aqālim) a határain túl, az ismert lakott föld messze északi 
részéig – keletről nyugatra – Góg országa (bilād Yāğūğ), toguz-oguzok országa (bilād al-
Tuġuz-ġuz), a türkök földje (ar� al-Turk), az alánok országa (bilād al-Lān), az avaroké (al- 
Abar), a bolgároké (Burğān), a szlávoké (al-�aqālibah) és végül, az Atlanti óceán (ba�r al-
Maġrib) terülnek el 62. 

(c) A kazárok országát az egyik oldalról hatalmas hegyek határolják, amelyek Taflisz 
(bilad Taflisz) országáig érnek, ennek a végétől legtávolabb (fi aqsahu) a �ulas és Lug.r  
laknak, akiket �udūd (§ 11.9.2.f) szintén megemlít. A طوالس Tūlās (vagy توالس Tūlās = * 
Tuval-Ās) – valószínűleg Twaltæ vagy dél-oszétek, lehetséges még egy az alán törzsek közül 
(qabā’il: vö. 6.15.1).  Ami a لوغر Lūġ.r-re vonatkozik, az nyilván hibás az اوغز *Awġaz 
“abházok” helyett, amelynek a javítása, Tbiliszi közelségét figyelembe véve, szintén lehetővé 
teszi a جرز *Ğurz “Grúzia” olvasatot a خزر �azar “kazárok” helyett; vö. Marquart 1903: 31, 
164—76; Minorsky 1937: 445, 456—58 63. 

(d) Beszámoló Szallam = Ibn Hurda�bih (§6.2.1.b) tolmács vándorlásáról 64. 
 
6.16. Al-Marwazī 65

 
Al-Marwazī természettudós, a hatalmas szeldzsuk szultán I. Malik Sah (485/1092 körül) 

udvari orvosa írta a «Az állatok tulajdonságai» (�abā’i‘ al-�ayawān) c munkát, amelyet a 
zoológia és a botanika kérdéseinek szánt. Ennek a munkának az előszava az emberi rasszról 
szól, etnográfiai adatokat tartalmaz, amelyeket a III–IV / IX–X. századi szerzők munkáiból 
vett át. A Bizánci birodalomnak (Bāb al-Rūm) szánt fejezetben olvassuk, hogy a keresztények 
különféle nemzetségei közül a frankok (al-Ifranğ) bátorságukkal és vitézségükkel emelkednek 
ki: «és hozzájuk [Bizánchoz] tartozik  Grúzia (al-Kurğīyah), Belső- és Külső-Örményország 
(al-Arman al-dā�il / al-�āriğ), az alánok (al-Lān) és Tron lakói (ahl al-Sarīr = Észak-
Dagesztán avarjai)» 66. Vö. Minorsky 1950: 468: « a szerző a Rūmba belesorolva a frankokat 
és a kaukázusi törzseket  a Bizánci birodalom palástját minden keresztény népre kiterjeszti». 

 
6.17. Mas‘ūd  b. Nāmdār 67

 
A Bibliothèqe Nationale, n° 4433. számú arab kéziratának 185 x 140 mm-es 269 lapja, 

mindegyiken 10―15 sorral, 643/1246-nál korábbról származik (részletesebben l.: Minorsky-
Cahen 1949: 94). A kézirat egyenként 12 lapos füzetek sorozatából áll, előre megállapított 
sorrend nélkül összevarva, amelyek poémákat, leveleket, személyes vagy közösségi 
feljegyzéseket és az Arranban (régi Albánia) található Bajlakan város krónikáját tartalmazzák, 
a VI. / XII. század elején élt Mas‘ūd b. Nāmdār kurd költő és történész munkáját, akinek a 
teljes neve az  episztoláris rész kezdetén tűnik fel (fol. 91. v°). 
                                                 

62 Ibn Rustah Kitāb al-A‘lāq al-nafīsa (de Goeje kiad., 98. o.; ford. Wiet, 109. o.). 
 63 Ibn Rustah Kitāb al-A‘lāq al-nafīsa (de Goeje kiad., 139. o.). 
 64 Ibn Rustah Kitāb al-A‘lāq al-nafīsa (de Goeje kiad., 149. o. Ibn Hurdadbihre vonatkozik, ford. Wiet, 
168.o.). 
 

65 Al-Marwazī, Šaraf al-Zamān �āhir; a válogatott paragrafusokat Minorski ford. és adta ki 1950= (1982: 
VIII). 

66 Al-Marwazī �abā’i‘ al-�ayawān 26b (kiad. és ford. Minorsky 1950: 463). 
67 Mas‘ūd  b. Nāmdār. Publikálatlan kéziratban történt leírását l.: Minorsky-Cahen 1949 (= 1982: X). 
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A kompiláció egyik poémája az alánokat említi meg: «dans ce poème, la même dont le 
premier vers conservé nous fait connaître le nom Farīburz, Mas’ūd énumère les conquêtes de 
ce prince: outre le Širwān propement dit, il possédait, dit notre auteur, le Mūqān jusqu’à la 
mer, Ġumīq et Sulwār (?) jusqu’aux Alains; il a soumis les Ab�āz, c’est-à-dire les Géorgiens 
(?), et il a conquis l’Arrān et Ğanzah, où l’auteur est mušrif» 68. 

A «jusqu’aux Alains» szavak klissé lehettek (vö. § 11.4). Farīburz b. Salār Sirvansah volt, 
aki 455/1063-tól kezdett uralkodni az V / XI. század végéig. (ennek a személyiségnek a 
leírását l.: Minorsky 1958: 64―69). A Sirván királyság a maga nagyságának idejében az 
Orosz Azerbajdzsán területének nagy részét magába foglalta; ami a Mūqān-t vagy 
Mūqānīyah-ot illeti, ez a terület a Kaukázus és a Kura folyó között, abban az időben 
Sirvannak volt alávetve (Miquel 1967―88 [II]:262; Kónsztantinosz Porphürogennétosz § 
5.3.2 Σαρβᾶν,  Μωκᾶν). Ġumīq, kaukázusi nyelvű és keresztény vallású, a mai kazi-
kumükök vagy lakok elődei, a folyóvölgyekben telepedtek meg ugyanezen név alatt, amely a 
Koj-szu mellékfolyójáé; a سلوار Sulwār-t Minorszkij (Minorsky 1958: 102) شندان *Šandān-ra 
javította, – ez volt a neve az iszlámmal ellenséges viszonyban levő területnek, amelyik 
Derbenttől valahol északra vagy észak-nyugatra volt található. A « les Ab�āz, c’est-à-dire les 
Géorgiens (?)» tekintetében vö. § 6.3; itt felmerülhet annak a kétsége, hogy ennek a 
terminusnak az ilyen használata Mas‘ūd idejében már anakronikus vagy pontatlan volt. جنزه 
Ğanzah megfelel az újperzsa َآنجه Ganğe-nak, a Sahdadih dinasztia fővárosa volt (vö. § 
6.22.3). 

 
6.18. Al-Mas‘ūdī 69

 
Al-Mas‘ūdī (345/956) «Az aranymezők és a drágakőbábányák könyve» (Murūğ al-�ahab 

wa ma‘ādin al-ğawhar) című munkája igazi történeti és földrajzi enciklopédia, a szerző 
gondolkodásának a nyíltsága és érdeklődése következtében, amely mind a régi, mind a 
korabeli, mind az iszlámhoz tartozó vagy nem iszlám népekkel szemben egyaránt 
megnyilvánul, nagy értéket képvisel. A Murūğ egész fejezetet tartalmaz (XVII = II 1―78 = 
§§ 442―508), amely a Kaukázusnak van szentelve (ğabal al Qabh) két fontos részlettel: al-
Lān és al-Arsīyah (00 6.18.1―2), és ugyancsak apró kiegészítő adatok sokaságát, amelyek az 
egész műben vannak elszórva (§§ 6.18.3―4), amelyek al-Mas‘ūdīt a legfontosabb arab 
szerzővé avatják az alánokról szóló vizsgálódásunkban. 

6.18.1. Az alánok birodalma (mamlakat al-Lān) a dagesztáni avarokéval (al Sarīr) határos. 
Királya (malikhā) a K.rk.ndāğ rangot viseli, a fővárosát (dār mamlakat al-Lān) pedig 
Magasznak (*Maġa�) nevezik, ami (al-�ubbānah) ― “legyet” jelent. A városon kívül a 
királynak várai (qusūr) és birtokai (muntazahāt) vannak, ahová időről időre kiutazik. [Az 
alánok királya] és az avarok uralkodója (�ā�ib al-Sarīr) nemrég váltak szövetségessé, 
kölcsönösen vették el feleségül egymás nővéreit. Az iszlámnak az Abbaszídáknál történt 
elterjedése után az alánok királyai (muluk al-Lān), akik idáig pogányok (ğāhilīyah) voltak, 
felvették a kereszény hitet (dīn al-na�rānīyah), azonban 320/931 után elhagyták azt és 
elűzték a püspökeiket és papjaikat (al-asāqifah wa’l-qusūs), akiket a bizánci császár (malik 

                                                 
68 Ms. nº 4433 de la Bibliothèque Nationale, fol. 150 vº (a leírását l.: Minosrky-Cahen 1949: 119). 
69 Al-Mas‘ūdī, Abul-Hasan Ali b. al-Husayn; kiad. és ford. Ch. Pellat, Murūğ al-dahab wa ma‘ādin al-

ğawhar, I–V, Beirut 1966―74 –[+ arab index, I–II, 1979 Beirut] és Les prairies dor, I–III, Paris 1861―77); cö. 
Ch. Pellat EI2 VI [1990] 784―89; angol ford. és a XVII. fejezet tudományos magyarázata az Annex III 
(“Mas‘ūdī ont he Caucasus”) Minorsky 2958. Ch. Pellatnak ehhez a fejezethez fűzött megjegyzésével 
egyetértésben “indépendamment de quelques ouvrages cités au passage, les sources de Mas‘ūdī sont 
diffisilement identifiables. Sans doute a-t-il mis à profit les notions gèographiques dont disposaient alors les 
Arabes, mais il y a ajouté des informations personelles et des posaient alors les Arabes, mais il y a ajouté des 
informations personelles et des traditions orales qui font de ce chapitre l’un des plus intéressants des Murūğ”. 
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al-Rūm) küldött hozzájuk. Az alánok királysága és a Kaukázus (a Darjal-szorosban) között 
van az úgynevezett Alán kapu vára (qal‘at Bāb al-Lān) és egy híd a nagy folyón (Terek). Ezt 
az erősséget Iszbandijar b. Bistaszf perzsa király építtette, aki helyőrséget hagyott benne, 
hogy megakadályozza az alánoknak, hogy eljussanak a Kaukázusig (vö. az Iszfandiarról, Kej-
Gostaszp fiáról szóló legendával, § 11.8.3). Semmiféle más út nincs a számukra, csak a vár 
alatti hídon át; a meredek sziklán álló erősség bevehetetlen, és nincs más lehetőség oda 
bejutni, csak az őrsége beleegyezésével; azonkívül az édesvizű forrás, amely a szikla tetejéről 
folyik le, a vár közepén ered. Világszerte ismert az elérhetetlenségéről (almana’ah), gyakran 
említik meg a perzsa poémákban, olyanokban, mint a Kitab al-Baykar (*Paykar-name 
“Csaták könyve”?), amelyet arab nyelvre Ibn al-Mukkafa fordított (vö. bev. a § 11.8-hoz). 
Atól az időtől kezdve, amikor Maszlam b. Abd al-Malik b. Marvan ebbe az országba érkezett 
és meghódította a népét, ez a hely megmaradt arab garnizonnak, amelybe az élelem a tbiliszi 
határőrségről (�agr Tiflis) jut el, amelyig öt nap az út a hitetlenek között. Azonban ha 
mindössze csak egyetlen ember szolgálna ebben az erősségben, egymaga képes volna elzárni 
a hitetlenek minden uralkodója (al-mulūk al kuffār) számára az utat, mert ez a vár szinte a 
levegőben lóg (lita‘allughā fī al-ğaww), és uralkodik az út, a híd és a folyó felett.  Az alánok 
uralkodója (�ā�ib al-Lān) – hatalmas, igen erős és befolyásos a királyok között (�ū 
mana’ah wa-bās šadīd wa-�ū siyāsah bain al-mulūk), 30.000 lovast (fāris) képes kiállítani. A 
birodalma a települések (‘amā’ir), szakadatlan lánca, amelyek olyan közel vannak 
egymáshoz, hogy ha a kakasok kukorékolnak, akkor átkukorékolhatnak egymásnak a 
királyság egyik végétől a másikig 70. 

Al-Balā�urīval (§ 6.5.2) összhangban, Darjalt nem Maszlam b. Abd al-Malik hódította 
meg, hanem Yezid Usaid ibn al-Sulami Al-Manszura kalifa idejében (141/758 körül). Ibn 
Rustah (§ 6.15.1) az alánok uralkodóját بغاير B.ġāy.r –nak nevezi a آرآنداج K.rk.ndāğ  helyett 
(§ 6.28). Ami az alán birodalom fővárosának a nevét illeti, különbözik a qal‘at Bāb al-Lān-
tól, ugyanúgy mint a مغص *Maġa�  alak (mss. معص Ma‘a�) l. újperzsa مكس Mks,  
Mnks/Myks  (§11.14), mongol Meket/Meget (§ 12.2), kínai Maigesi   (§ 15.15). A népi 
etimológia Al-Mas‘ūdī-nál avval magyarázható, hogy az újperzsa magas “légy” és ennek a 
városnak az alán neve azonos hangzású (vö. Minorsky 1952: 232―35). 

6.18.2. A kazárok (al-�azar) között előtérbe kerülnek a muzulmánok, mivel belőlük állt a 
királyi hadsereg (ğund al-malik). Az al-Arsiyah néven ismertek Horezm környékéről (min 
nahw bilād) származnak, ahonnan hamarosan az iszlám keletkezése után érkeztek, az éhségtől 
 és a pestistől menekülve, amely az országukat (”arb “háború� حرب .ğadb, v.l  جدب)
(bilādhum) pusztította. Ők, a hatalmasok és bátrak (�awū ba’s wa-nağdah), a kazárok 
uralkodjának a támaszai (mu’awwal), csatlakoztak az államához, követelték, hogy engedjék 
meg nekik hogy szabadon gyakorolják a vallásukat, mecsetjeik legyenek, és imára hívják 
őket,  és hogy őriztessék meg a királyi vazir (wizārat al-malik) tisztsége, amelyet a szerző 
idejében Ahmad b. Kūyah (§ 6.26) töltött be. Szintén megadták nekik a jogot, hogy 
kimaradhassnak a háborúból, amelyet az uralkodó más muzulmánok ellen visel, és csak a 
hitetlenek (al-kuffār) ellen voltak kötelesek harcolni. Hétezer körül voltak közülük az 
uralkodó lovas íjászai (wa-yarkubu ma’ al-malik… nāšib, akik “az uralkodóval lovagolnak… 
íjjal vannak felfegyverezve”), páncélban, sisakban és  páncélingben, közöttük, mint általában 
a muzulmánoknál kopjával (rāmi�ah) ellátottak is szintén voltak 71. 

Az úgynevezett االرسّيه al-Arsīyah (v.l. الالرسّيه al-Lār[i]-sīyah), akiket nagy valószínűséggel 
az Abū Hāmid nál (§ 6.4)szereplő ارسا Arsā-val lehet azonosítani, a görög  Ἄορσοι‐ra 
emlékeztetnek bennünket (§ 1.3.c). Az Aorsi > Ās hangtani fejlődést             például Minorsky  

                                                 
70 Al-Mas‘ūdī Murūğ II 42―45 (kiad. és ford. Pellat §§ 479―80; vö. Marquart 1903: 165―67; Minorsky 

1958: 156―57; Miquel 1973―80 [II] 266―67). 
71 Al-Mas‘ūdī Murūğ II 102―12 (Pellat § 450―52; vö. Dunlop 1954: 206; Minorsky 1958: 146―47). 
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1958: 147 n. 1 (vö. Marquart 1903: 332, Dunlop 1954: 206 n. 197 = Ās; Minorski 1958b: 129 
Ās /Aorsoi, Lewicki 1976, aki *’Orsīyah-ként olvassa) feltételezte. Ezeknek az al-Arsīyah-nak 
a horezmi eredete egybevág  al-Bīrūnī (§ 6.7) közlésével a pecsenegek és a Kaukázuson túli 
alánok nyugat felé történő migrációjáról. Lehetséges, hogy az alán-muzulmánok (al-As), 
akiket Ibn Ba��ū�ah (§ 6.13) az Új Szarájban talált 734/1333 körül, ezeknek voltak az 
utódai.  Dubler 1953: 255. feltételezi az oroszok (Rus) االرثانّيه al-Artānīyah-ként nevezett 
törzseivel való kapcsolatukat, akiket al-Balhi követői emlegetnek (lehetséges, hogy a finn-
ugor mordvin nép), azonban ez a feltételezés alaptalan. Miquel (1967―88 [II]: 294 n. 2), 
jóllehet, nem jártas al-Bīrūnī szövegében, úgy tartja, hogy az al-Arsīyah «Alains convertis» 
voltak, vagy «une tribu sœur del Alains», azonban elveti a horezmi eredetüket. 

6.18.3. Ugyanúgy mint a főbb részek, a Kaukázusról szóló fejezet többi része is gyakran 
tesz rövid említést az alánokról: 
 (a) A Kaukázus és a Kaszpi-tenger között (ba�r al-�azar) Kiszra Anusirvan szaszanida 
király felépíttette Derbent várost (al-Bāb wa’l-Abwāb) és a tengertől a várig tartó falat, 
amelyet *Tabarszarannak neveznek (*�abarsarān, kézir. �abaristān), hogy áthatolhatatlan 
akadályt emeljen a kazárok, alánok, a különféle türkök, avarok és más hitetlenek (al-�azar 
wa’l-Lān wa-anwā‘ al-Turk wa’l-Sarīr wa-ġairuhum min anwā‘ al-kuffār) betörései ellen, vö. 
§§ 6.5.1 és 11.8.5 72.   

(b) A Ġumīq nép (későbben Ġāzī- vagy Qādī-Qumūh, a mai lakok) – keresztények, akik 
nem engedelmeskednek semmiféle uralkodónak, de vezéreik vannak és békében élnek az alán 
birodalommal (ahl mamlakat al-Lān) 73.  

(c) az alánok birodalmával (mamlakat al-Lān) szomszédságban, a Kaukázus és a Fekete-
tenger között (ba�r al-Rūm), élnek a cserkeszek (Kašak); az alánok hatalom tekintetében 
(musta�hirah ‘alā) fölülmúlják ezt a népet, amely nem lenne képes megbirkózni (lā tanta�if 
min) az alánokkal, ha nem lennének a tengerparton a védelem számára erődítményei. Az 
alánokkal szembeni gyengeségük oka, hogy nem akarnak (tark) királyt választani, hogy 
uralkodjék fölötük; másképpen sem az alánok, sem valamiféle más nép nem lenne képes 
megállni előttük 74. 

(d) a kazárok és az alánok országától nyugatra (bilād al-Hazar wal-Lan) négy türk nép 
található, mindegyiknek külön uralkodója van, akik békében élnek a kazárok (malik al-Hazar)  
és az alánok  (�ā�ib al-Lān) uralkodójával; a neveik: َبْجَني Bağna (csapni oguz), َبْجِغْرد 
Bağġird (baskírok, vagy ami valószínűbb, magyarok) بْجناك Bağnāk (pecsenegek) és نوآرده 
Nūk.rdah (v.l. بوآبرده Būk.b.rdah, lehetséges, hogy *Nūk.b.rdah “lombardok”, azonban vö. 
Marquart 1903: 66). ولندر W.l.nd.r (lehetséges, hogy Δεβελτός  a Fekete-tengernél) város 
görög (yūnānīyah) ostromzára idejében ez a négy uralkodó összehívta a muzulmán 
kereskedőket, akik a kazárok országából, Derbentből és Alániából (min na�w bilād al-�azar 
wa’l-Bāb wa’l-Lān) érkeztek, akik az ostrom előtt megkísérelték az iszlám ellen fordítani a 
bizánci hadsereget, azonban sikertelenül 75. 

(f) az alánok országa (bilād al-Lān) mellett él az abházok (al-Abhāz) népe, amelyik 
keresztény, és saját uralkodója van; a területük egészen a Kaukázusig terjed, azonban nem 
kellőképpen erősek, hogy az alánokkal megküzdjenek 76. 

(g) A tbiliszi határszél (taġr Tiflīs) és a Darjál erőd (qal‘at Bāb al-Lān) között  található 
 .anārīyah (gör. Τζαναρία  § 5.3.2, örm. Canark‘ § 7.3) királyság 77�al- الصنارّيه

                                                 
72 Al-Mas‘ūdī Murūğ II 2-3 (Pellat § 442; vö. Minorsky 1958: 143). 
73 Al-Mas‘ūdī Murūğ II 40 (Pellat § 477; vö.  Minorsky 1958: 155). 
74 Al-Mas‘ūdī Murūğ II 45―47 (Pellat § 481―82; vö. Marquart 1903: 1; Minorsky 1958: 158). 
75 Al-Mas‘ūdī Murūğ II 58―59, 61 (Pellat § 493―95; vö. Marquart 1903: 60―74; Minorsky 1937: 

469―70; 1958: 160; Dunlop 1954: 212; Miquel 1967―88 [II]: 214―24). 
76 Al-Mas‘ūdī Murūğ II 65 (Pellat § 498; vö. Minorsky 1958: 161). 
77 Al-Mas‘ūdī Murūğ II 67 (Pellat § 499; vö.  Minorsky 1958: 161). 
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(h) Ha az Isten nem ösztönözte volna Perzsia királyait Derbentnek és ezeknek a falaknak a 
felépítésére, ugyanúgy mint a többi erődítmény a Kelet-Kaukázusban, semmi kétség, hogy a 
kazárok, alánok, avarok, türkök (muluk الخزر al-�azar [a kéziratban الجرز al-Ğurz “Grúzia”] 
wa’l-Lān wa’l-Sarīr wa’l-Turk) és más népek eljuthattak volna Bardaa, al-Ran, Bajlakan, 
Adarbajzsan, Zandzsan, Abgar, Kazvin és Hamadan, sőt még Dajnavar és Nihavand (a 
Kufától és Baszrától való helyzetüknek megfelelően) területéig, egészen Irakig 78. 

6.18.4. Befejezésül, az adott mű többi részében az alábbi adatokat tartalmazza:  
(a) a különféle népek, amelyek a Kaukázus hegyei között élnek, Ar’ū-ból érkeztek és Amur 

b. Tubil b. Jafit b. Nuh (bibliai geneológia) leszármazotai: lezgek (Al-Lakz), alánok (al-Lān), 
kazárok (al-�azar), abházok (al-Ab�āz), avarok (al-Sarīr) és cserkeszek (al-Kašak) 79. 

(b) az alánok uralkodóját (malik al-Lān) K.rk.ndāğ–nak nevezik (vö. 6.18.1) 80. 
(c) az alánok (al-Lan), minden más északon (garbi) lakó néphez hasonlóan Jafet 

leszármazottjai (vö. § 4.a) 81. 
(d) Ibrahim al-Fazar  (II/VIII. sz. vége) szerint, aki aszrtonómiai táblázat (zīğ) és a 

csillagokról valamint a szféráról szóló közismert poéma szerzője, a kazárok és az alánok 
országának (‘amal al-�azar wa’l-Lān) területe 700 szor 500  farsa� volt 82. 

 
 
6.19. Al-Nadīm 83

 
A bagdadi Al-Nadīm (380/990―1 körül) által írt enciklopédia (Kitāb al-Fihrist) felsorolja 

a népeket, amelyeknek nincs írásbeliségük: türkök, bolgárok, blaga’, burgaz, kazárok, llan 
(=al-Lān “alánok”) és kisszemű valamint világosszőke törzsek; vö. azonban Chronicon ad 
annum 1234 (§ 14.5) 84. 

 
 
6.20. Al-Qazwīnī 85

 
Al-Qazwīnī (meghalt 682/1283), a késői kompilátor műve «Az országok emlékei és a 

hívők hírei» (Ā�ār al-bilād wa-a�bār al-‘ibād) földrajzi szótár, hat részre oszlik, 
mindegyike egy különálló klímához (iqlīm) tartozik.  
                                                 

78 Al-Mas‘ūdī Murūğ II 72―73 (Pellat § 504; összhangban Minorsky 1958: 163 n. 3, ez a részlet néhány 
olyan adatokat is tartalmazhat, amelyek a kazárok inváziójával kapcsolatosak, például, al-Dzsarrah halála után 
112/730-ben; vö. § 6.21.2.g). 

79 Al-Mas‘ūdī Murūğ I 287 (Pellat § 311). 
80 Al-Mas‘ūdī Murūğ I 371 (Pellat § 412). 
81 Al-Mas‘ūdī Murūğ III 66 (Pellat § 910). 
82 Al-Mas‘ūdī Murūğ IV 38 (Pellat § 1366). 
83 Al-Nadīm Abū’l Farağ Mu�ammad ibn Is�āq ibn Mu�ammad ibn Is�āq. ang. ford. B. Dodge, The 

Fihrist of al-Nadīm. A Tenth-Century Survey of Muslim Culture, I–II, New York―London 1970. 
84 Al-Nadīm Kitāb al-Fihrist I (ford. Dodge, 36―37 n. 82), Dodg véleménye szerint, Blaġā = “Vlachs or 

Blakia, the Walachia of Rumania” and Burġaz = “Bolgária része, bizonyára régi törzsi név”.  
85 Al-Qazwīnī, Zakariyyā’ b. Mu�ammad b. Ma�mūd Abū Ya�yā: az Ātār al-bilād Kaukázusról szóló 

részeinek kiad. és ném. ford. Dom 1840: 486―505 & 533―544; vö. T. Lewicki EI2 IV [1978] 865―67. [Al-
Qazwīnī fő forrásaJakuta al-Rumi Mu‘ğam al-buldān c. munkája. Ez a mű későn vált hozzáférhetővé a 
számunkra ― és csak a francia fordításán keresztül (C. Barbier de Meynard, Dictionnaire géographique, 
historique et littéraire de la Perse et des contrées adjacentes, Paris 1861) ― hogy ide beiktathassuk. Az alánokkal 
kapcsolatos részletek többségét korábbi szerzőktől van kölcsönözve, a legfontosabb közülük (s.v. al-Lan, ford. 
Barbier de Meynard 5152. o.) ― Al-Mas‘ūdī rövidített változata úgyszintén (= § 6.18.1) Azonban meg kell 
említenünk a rövid kiegészítést, amely nem található meg más helyeken: jóllehet az alánok között muzulmánok 
is voltak, a többségük keresztény volt, és nem engedelmeskedtek egyetlen uralkodónak, mert minden törzsnek 
megvolt a maga külön vezére. A tbiliszi kádi fia mesélt Jakutnak az alán vezérrről, aki lépgyulladásban  (�u�āl) 
szenvedett; erős fájdalmat érezvén,a saját kezével nagy vágást csinált az oldalán, rögtön elpusztult a sebétől]. 
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Al-Qazwīnī következő két részlete említi meg az alánokat: 
(a) a Kura folyó (nahr al-Kurr), amely Grúziában (bilād Ğurzān) ered, az alánok országa 

mellett átszeli Abházia területét (bilād al-Abhāz min nā�iyat al-Lān), mielőtt Tbiliszi (T.flīs) 
felé folyna; vö. Ibn Rusztah (§ 6.15.2.a) 86. 

(b) az alánok erődje (qal‘at al-Lān) – erődítmény az alánok országában (ar� al- Lān), egy 
hegy csúcsán helyezkedik el, és megközelíthetetlenségéről ismert; «Alán kapunak» (Bāb al-
Lān) nevezik. Az beszélik, hogy ha mindössze egyetlen ember akarná feltaróztatni a föld 
összes uralkodóját, megtehetné, mivel ez az erősség megközelíthetetlen magaslatok között  
helyezkedik el. Az erősségnek gyönyörű építésű nagy hídja van, amely elképeszt a 
látványával. Nincsen megfelelő szó, ennek a csodának a leírására. Az erődöt Szinbád (hibásan 
az *Iszbandijar helyet) b. Kustafsz b. Luhraszf emelte, és egy kopár sziklás helyen áll, 
amelynek a legközepén édesvizű forrás tör föl (vö. al-Mas‘ūdī leírásával § 6.18.1) 87. 

 
 
6.21. Al-�abarī 88  
 
Al-�abarī (megh. 310/923-ban) az arab irodalom egyik legnagyobb történésze  írta meg a 

«Próféták és királyok könyvét» (Ta’rī� al-rusul wa’l-mulūk), amelyik a patriarchával 
kezdődik és az Abbaszídák koráig (915) jut el időben. Ez a munka nagy dokumentális 
értékkel bír Perzsia Szaszanida korszakának és az iszlám első három évszázadának a 
tanulmányozásában. 963-ban Abu Ali Muhammad al-Balami szamanida vezír perzsa nyelvre 
írta át és fordította le al-�abarī munkáját; jóllehet ennek során az eredeti megrövidült, az 
összefoglalása más források adataiból is merített, amelyek gyakran még alaposabbá teszik ezt 
a munkát. 

6.21.1. A Szászánida dinasztiából származó I. Huszrau Anósírván (531―38) kénytelen 
volt az északi népek szövetsége: Abházia, †Bandzsar, Balandzsar és al-Lan Örményországba 
(Armīnīyah) történő inváziójával foglalkozni 89. Marquart (1903: 16) a خزر *�azar “kazárok” 
olvasatot javasolta az ابخز Ab�az helyett (kétségbe vonhatóan; valójában az ابخاز Ab�āz a 
várható), és a بنجر *Banğar-t helytelen olvasatnak tekintette pehlevi nyelvű Burgar 
“bolgárok” helyett, tekintettel a brgl és a bngl homografikusságára a pehlevi írásban. Ami a 
 Balanğar-t illeti, (későbben – ez a név a Kaukázustól északra levő első kazárok két بلنجر
fővárosa nevének egyike; a másik várost Szamandarnak hívták), itt etnikai névként 
szerepelhet; vö. W. Bathold – P. B. Golden EI2 IV [1978] 1173; vö. Firdauszi (§ 11.8.5). 

6.21.2. Más részletek al-�abarī munkájából, amelyek az I–II/VII–VIII. században az 
alánokkal kapcsolatosak, krónikus közlemények, főképp I. Omár (634―644) I. Muávija 
(661―680), II. Jazid (720―724) és Hisám (724―743) kalifák uralkodásának az idejére 
vonatkozóan. 

(a) 22/642-ben Hudaifa b. Aszid elsőként érte el az alán hegyeket (ğibāl al-Lān) 
(6.21.3.a)90. 

(b) 42/662―3-ban a muzulmánok rátörtek az alánokra (ġazā al-Muslimūn al-Lān) 91. 

                                                 
86 Al-Qazwīnī Ātār al-bilād: Dom 1840: 486 (kiad.), 533 (ford). 
87 Al-Qazwīnī Ātār al-bilād: Dom 1840: 503 (kiad.), 541―42 (ford). 
88 Al-�abarī, Abū Ğa‘far Muhammad b. Ğarīr. Kiad. M. J. de Goeje és mások, Annales quos scripsit Abu 

Djafar Mohammed Ibn Djarir at-Tabari cum aliis, I–III, Leiden 1879―1901; ang. ford. E. Yar-Shater (kiad.), 
The History of al Tabarī, New York 1987 ff.; részleges ném. ford. Th. Nöldeke, Geschichte der Perser und 
Araber zur Zeit der Sassaniden aus der arab. Chronik des Tabari, Leiden 1879. franc. ford. Al-Balami perzsa 
előadásai (vö.: H. Zotenberg, Chronique de… Tabari, traduite sur la version persane d’Abou-‘Ali Mo‘hammed 
Bel‘ami, I–IV, Paris 1867―74 [reprint Paris 1958]; kiad. és ném. ford. fejezetek a kazárokról al-Balaminál vö.: 
Dorn 1840: 445―599 («Tabary’s Nachrichten über die Chasaren»); vö. R. Paret EI1 IV [1934] 607―608. 

89 Al-�abarī Ta’rī� (De Goeje kid. I, 895. o.; ford. Nöldeke, 157. o. és n. 3). 
90 Al- �abarī Ta’rī� (De Goeje kid. I, 2666). 
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(c) 103/721―2-ben a türkök behatoltak az alánok országába (iġārat al-Turk ‘ala al-Lān) 
92. 

(d) 105/723―4-ben al-Dzsarrah b. Abdallah al-Hakami hadjáratot indított az alánok ellen, 
áthaladva az országukon a Balandzsar (vö. 6.21.3-b; al Dahabi § 6.8) kazár enclave mögött 
fekvő városaik és erődjeik felé 93. 

(e) 106/724―5-ben al-Haddschādsch b. abd al-Malik folytatta a hadjáratot az alánok ellen 
(ġazā… al-Lān). Békét kötött a lakossággal (ahlā) és dzsizje-t gyűjtött (fejadó, amelyet a nem 
muzulmánoktól szednek) 94. 

(f) 110/728―9-ben Maszlam b. ab dal-Malik hadjáratba kezdett a türkök ellen (al-Turk), a 
Darjal átjárón jutva el hozzájuk (Bāb al-Lān). A csata után, amely majdnem egy hónapig 
tartott, legyőzte �āqān vezérüket és Du’l-Karnajn mecseten keresztül hazatért (Mcheta, a 
grúz királyok rezidenciája) 95. 

(g) 112/730―1-ben al-Dzsarrah b. Abdallah al-Hakakmit a benyomuló türkök (alk-Turk), 
akik az alánok országából (min al-Lān) érkeztek leverték és megölték, azután pedig 
elfoglalták Ardabilt 96. 

(h) 117/735―6-ban Marvan b. Muhammad Örményország (Armīnīyah) uralkodója 
hadsereget küldött, amely három erődöt (�u�ūnā) foglalt el az alánok (al-Lān) országában; 
vö. § 6.21.3.c. 97. 

A 105 ―117/723―736-os évek (második arab-kazár háború) eseményeiről vö. Dunlop 
1954: 66―70; 81. 

6.21.3. Al-Balami perzsa kompendiuma három helyen említi az alánokat: 
(a) I. Omár kalifa korában (634―644), Azerbajdzsán elfoglalása és a «kazár áthaladás» 

(darband-e �azarān) idején, a hadvezére, Szuraka b. Amru elküldte Hudajfu b. Aszaádot 
22/242-ben «azokhoz a hegyekhez és városokhoz, amelyek az alánok átjárójával szemben 
fekszenek» (bedān kūhhā va šahrhā… ke barābar-e darband-e al-Lān būd), és «megerősítette 
a kazárok és az alánok összes átjáróját» (va darbandhā-ye �azarān va al-Lān hame ostovār 
kard). Szurak halála után, az utóda, Abd al-Rahman, «átment az egyik átjárón» (bedarbandī 
andar šod), bizonyára a Darjálon, eljutott Balandzsarig (vö.§ 6. 21.2.a) 98. 

(b) II. Jazid kalifa (720―724) nagyszámú hadsereggel, amelyet Szíriában és Dzsazirban 
gyűjtöttek össze, elküldte Tabit al-Hahranit, hogy harcoljon az alánok és a kazárok ellen, 
azonban Mardzs al-Hadzsarahnál vereséget szenvedett. Ez a vereség lett az oka 105/723―4-
ben az al-Dzsarraha b. Abdallah al-Hakami vezetése alatti új hadjáratnak (vö. § 6.21.2.d) 99.  

(c) Marvan b. Muhammad 117/735―6. évi hadjáratáról közli, hogy «hadat gyűjtött és a 
völgyön át, amelyet Alán kapunak neveznek (Bāb al-Lān) benyomulva, öldökölt és mindent 
felégetett, amíg Szamandarba el nem ért» 100. 

                                                                                                                                                         
91 Al- �abarī Ta’rī� (De Goeje kid. II, 16. o., ford. Yar-Shater XVIII, 20. o.). 
92 Al- �abarī Ta’rī� (De Goeje kid. II, 1437. o., ford. Yar-Shater XXIV, 167. o.). 
93 Al- �abarī Ta’rī� (De Goeje kid. II, 1462. o., ford. Yar-Shater XXIV, 192. o.). 
94 Al- �abarī Ta’rī� (De Goeje kid. II, 1472. o., ford. Yar-Shater XXV, 8. o.). 
95 Al- �abarī Ta’rī� (De Goeje kid. II, 1516. o., ford. Yar-Shater XXV, 45. o.). 
96 Al- �abarī Ta’rī� (De Goeje kid. II, 1530. o., ford. Yar-Shater XXV, 96. o.). 
97 Al-Tabarī Ta’rī� (De Goeje kid. II, 1573. o., ford. Yar-Shater XXV, 111. o.). 
98 Al-Bal‘amī (Dorn 1840: 455―57 [ford.], 502―3 [kiad.]; ford. Zotenbert III, 497―8). 
99 Al-Bal‘amī (Dorn 1840: 461 [ford.], 509―10 [kiad.]; ford. Zotenbert IV, 269).  Dorn szövegében, úgy 

látszik, kihagyás van; vö. Zotenberg: «à la tête d’une armée nombreuse composée de gens de Syrie et du Djezira, 
pour combattre les Alains et les Khazars de Derbend, qui s’etaient révoltés. Lorsque les Khasars surent que 
Thobaït était entré Arménie…» = Dorn «mit einem großen Heere aus Syrien und Dschesirah nach Armenien. Die 
Kunde davon gelangte an die Chasaren…» ([bā sepāhī] besyār az mardān-e Šām va Ğazīre [va zamīn-e] 
Armīnye va �abar [be-�azar] resīd, stb.). 

100 Al-Bal‘amī (Dorn 1840: 485 [ford.], 539 [kiad.]; ford. Zotenbert IV, 288―89): va sepāh bar gereft va be-
dare-ye andar šod ke ān-rā Bāb al-Lān (v.l. Bāb al-Abwāb) gūyand hamī košt va hami sū�t tā be-Samandar 
resīd. 
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6.22. Ta’rī� Bāb al Abwāb 101

 
A «Drágaságok gyűjteménye» (Ğāmi‘ al-duwal) c. munkájához a kompilátor, Ahmad b. 

Ljutfillah (megh. 113/1702-ben), aki «főcsillagászként» (Müneğğim-Baši) az ismertebb, 
nagyszámú forrást használt fel, beleértve az 1075 körül az anoním szerző által írott Derbent, 
Shirvan és Arran történetét is (Ta’rī� Bab āl-Abwāb). Jóllehet gyakorta az egyetlen 
forrásként szolgál a Kaukázus IV–V/X–XI. századi történetéről, csak részeiben jutott el 
hozzánk, Ljutfulla munkájában megőrizve.  

6.22.1. A Sirvan városnak szentelt fejezetnek megfelelően: 
(a) a 237/851. évben az Idősebb Abu Musza Buga türk hadvezér, akit Mutavakkil kalifa 

küldött el, legyőzte Tbiliszi kormányzóját, Iszhak b. Iszmail b. Suajbot és kivégeztette őt. A 
Dabile városban való telelés után Buga a grúzokkal és abházokkal harcolt. Azután az alánokra 
és kazárokra ment, legyőzte és fejadóval sújtotta őket (ğizyah); vö. K‘art‘lis C‘xovreba (§ 
9.5.1) 102.  

(b)  a 423/1032. évben a szarirok [avarok] és az alánok egyezséget kötöttek, együttesen 
rátámadtak Shirvánra és erővel elfoglalták a fővárosát, Yazidiát, több mint 10.000 embert 
megöltek; tíz napig maradtak ott, felásva a földet, keresve a kincset, amelyet a lakosság ott 
elrejtett. A saját országukba indultak, zsákmánnyal terhelten, azonban a «Fakapunál» (Bāb al-
*�ašab) al-Baba határmenti területének az emberei támadtak rájuk, és sokat megöltek 
közülük. Azok között, akiknek sikerült megmenekülniük, az alánok uralkodója is ott volt, aki 
a következő évben (424/1033) visszatért, hogy megbosszulja al-Babát, azonban az isteni 
segítséggel újra legyőzetett (vö. § 6.22.2.a) 103. 

6.22.2. Az al-Bab va’l-Abwab/Derbent városnak szánt fejezetnek megfelelően: 
(a) a 423/1032. évben al-Bab emirje, Manszur b. Majmun b. Ahmad, rátámadt az 

oroszokra, akik visszatérőben voltak Shirvan kifosztása után, és kardélre hányta őket. A 
következő esztendőben az oroszok és az alánok visszatértek, hogy revansot vegyenek, 
azonban az *al-Karah kapunál egy kis csoport harcos legyőzte őket. Az alánok vezetője 
visszaverésével a hitetlenek igényei megszűntek ezekre az iszlám területekre (= § 6.22.1.b) 
104. 

(b) a 456/1064. évben az alánok sok iszlám földet elfoglaltak 105. 
6.23.3. A Saddadidokról szóló fejezet közli, hogy a 454/1062. évben az  alánok ( االالنّيه al-

Allānīyah) a Darjal átjárón (Bāb al-Lān) keresztül hatoltak be Arran területére és sok embert 
megöltek ott, több mint 20.000 foglyot ejtettek, férfiakat, nőket és gyerekeket, mindkét 
nemből egyaránt. A 455/1063. esztendőben Gjandzsa emirje,  Abu’l-Aszvar erős falat épített 
az előváros köré, hatalmas kapukkal, és mély árokkal vette körül. A 457/1065. évben Alp-
Arszlan szeldzsuk szultán az általa elfoglalt Örményország és Bizánc várait Abu’l Aszvarra 
bízta rá, aki hadjáratot vezetett e területek ellen.  Azonban Gjandzsába való visszatérése után, 
mihelyt a csapatait elbocsátotta, az alánok (al-Lān) nagy kontingense jelent meg a Darjalnál 
(�ū’l-qa‘dah 457/1065 októberében) és Sakka hitetlenjeivel szövetségben (al-kafarat *al-
Šakawīyah) benyomult Arranba, legyilkolva a lakosságot és a síkságot és a hegyes vidéket 
rabolva, nem találkozván semmiféle ellenállással. Több mint 200 önkéntes verődött össze a 
határmenti város (�aġr) Samhur kapujánál, a saját hitükért harcolók, eljutottak közvetlenül 

                                                 
101 Ğāmi‘ al-Duwal fejezetének a kiad. és ford. a Saddadidokról (Bāb fī al-Šaddādīyah) vö.: Minorsky 1953; 

a Shirvanról és az al-Babról szóló fejezet fejezet ford. vö. Minorsky 1958 (mindkét munka részletes 
magyarázatokkal van ellátva).  

102 Müneğğim-Baši Ğāmi‘ al-Duwal A 1051b; B 721 (Minorsky 1958: 25). 
103 Müneğğim-Baši Ğāmi‘ al-Duwal A 1054a; B 725 (MInorsky 1958: 32). 
104 Müneğğim-Baši Ğāmi‘ al-Duwal A 1058b; B 734 (Minorsky 1958: 47). 
105 Müneğğim-Baši Ğāmi‘ al-Duwal A 1059b; B 736 (Minorsky 1958: 51). 
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Gjandzsáig, azonban Abu’l-Aszvar is a hadvezérei nem merészeltek kivonulni és együtt 
csatázni velük; akkor a betolakodók Bardaa felé irányultak, és három napig pusztították a 
szomszédos vidékeket, az Araksz közelében levő Hanakinig zsákmányolva mindent. Az 
invázió ideje alatt rendkívüli nagyszámú foglyot ejtettek Aránban, mind muzulmánok, mind a 
szövetségeseik (mu‘āhidīn)  (örmény-keresztények) közül 106. 

A Saddadidák dinasztiája kurd származású, a Kelet-Kaukázusontúlt 340/591 és 468/1075 
között kormányozta. 455/1063-ban a fővárosuk Gandzsi (Ğanzah) megerősítése, amelyet az 
alánok előző évi inváziója miatt említenek, túlságosan fontos vállalkozás volt, hogy ilyen 
rövid idő alatt végrehajtható legyen, de ez az információ emiatt még nem kevésbé lényeges. 
Másrészt a �a�a’if al-a�bār szerint ( a Ğāmi‘ al duwal Ahmad Nedim által 1730-ban 
készített török kivonata), az alánok 457/1065. évi inváziója   Alp-Arszlan szövetségese, 
Abu’l-Aszvar uralkodása alatt, 1067-ben a szeldzsukok hadjáratát váltotta ki Grúzia (Ab�āz) 
királya, IV. Bagrat (Bagrā�is) ellen; kétségkívül, hogy az alánok megelőző hadjáratát ez a 
grúz monarcha inspirálta, Dorgolel /Durgulel oszét király vejeként, az alánokhoz csatlakozott 
«hitetlenek» valójában Sakából/Nuhpato (arabul Šakkī) származó grúzok voltak, Ereti/Hereti-
ben; vö. Minorsky 1953: 31, 59, 67, 75, Cahen 1962: 17―18; K‘art‘lis C‘xovreba (§ 9.5.4).  

 
6.23. Al-‘Umarī 107

 
Ibn Fadl Allāh al-‘Umarī (megh. 749/1348―9-ben), al-Malik al-Naszir egyiptomi szultán 

titkára, enciklopedikus kompendiumot írt «A tekintetek útjai a fővárosok körüli 
tartományokba’» (Masālik al-ab�ār fī mamāik al-am�ār) címmel.  

Al-‘Umarī munkája általános geográfiai információt ad az alánok helyzetéről Üzbeg kán 
(Uzbak �ān) kormányzása alatt. Az országok lajstromai, bizonyára, a korábbi forrásokon 
alapulnak és nem nyújtanak pontos adatokat, azonban figyelmet érdemel az a tény, hogy a 
szerző, úgy tűnik, törekedik az Ordában élő sztyeppei alánok (al-Ā�) és a kaukázusi alánok 
(al-Lān) megkülönböztetésére, akik az ilhanida Irántól északra élnek: 

(a) a cserkeszeknek, oroszoknak és alánoknak (�awā’if al-Ğarkas wa’l-Rūs wa’l- Ā�) az 
Arany Hordának (a�rāf malik al-Qibğāq “Kipcsak királyának területe”) alárendelt népei 
virágzó sűrűn lakott városokat és erdőkkel fedett, termékeny hegyeket népesítenek be; ahol 
virágzik a földművelés és az állattartás, gyors folyók folydogálnak, és sokféle gyümölcsöt 
szüretelnek. Ezek a népek, azonban nem képesek az ellenállásra, a kán uralma alatt állnak 
(sul�ān hā�ihi al-bilād), noha saját királyaik (mulūk) vannak. Ha alázatukkal kedvében 
járnak [a kánnak] és ajándékokat küldenek neki, békében hagyja élni őket, ha pedig nem 
teszik ezt, haddal megy rájuk és felégeti a városaikat, kardélre hányja a férfi lakosságot, a 
nőket és a gyermekeket rabszolgának adja el szerte a világban 108. 

(b) A Horda városaiban, különösen ott, ahol a három fentebb említett nép lakik (fī mudun 
al-Ğarkas wa’l-Rūs wa’l-Ā�), sok zöldség terem, répa, sárgarépa, káposzta és más termény. 
Bár a kipcsakok hatalmasabbak, mint a cserkeszek, oroszok, magyarok és alánok (ğuyūš al-
Ğarkas wa’l-Rūs wa’l Māgār wa’l - Ā�) seregei, az utóbbiak gyakran foglyul ejtik a 
gyerekeiket és eladják a rabszolga kereskedőknek (al-tuğğār) 109. 
                                                 

106 Müneğğim-Baši Ğāmi‘ al-Duwal 506b―507a (Minorsky 1953: 20―22). 
107 Al-‘Umarī, Šihāb al-Dīn A�mad b. Ya�ya b. Fa�l Allāh. Kiad. F. Sezgin, Routes toward Insight into the 

Capital Empires), Frankfurt am Main, 1988―89 (non vidi); kiad. és a német fordítás részlet a Csingizidák 
birtokairól (mamālik bait Ğinkiz Hān) K. Lech, Das mongolische Weltreich. Al-‘Umar’is Darstellung der 
mongolischen Reiche, Wiesbaden 1968; az Arany Hordáról szóló szakaszok kiad. és orosz ford. l.: Тизенгаузен 
1884: 207―51. 

108 Al-‘Umarī Masālik al-ab�ār: Lech, 69. o. (kiad.), 137 (ford.); vö. Тизенгаузен 1884: 210(kiad.), 231 
(ford.). 

109 Al-‘Umarī Masālik al-ab�ār: Lech, 72. o. (kiad.), 140 (ford.); vö. Тизенгаузен 1884: 212― 13 (kiad.), 
234 (ford.). 
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(c) az alánok és a Kaukázus hegyei (al-Lān wa-gibāl al Qabq) képezik Örményország, 
Albánia és Azerbajdzsán (Armīnīyah wa-Arrān wa-A�rabīğān), az ilhanida Irán területeinek 
(mamlakat al-‘Irāq wa’l-‘Ağam) északi határát 110. 

 
6.24. Arabica Christiana 111

 
Az a világkrónika (Kitāb al’-Unwān), amelyet a málikita Mabbugi Agapiosz (X. sz.) írt, 

megjegyzi, hogy az után az ellentámadás után, amelynek a célja annak a területeknek a 
visszavétele volt, amelyeket Nyugat-Öréményországban a 751-es hadjárat során V. 
Kónsztantinosz Kopronümosz (741―775) bizánci császár zsákmányolt, az arabok bizánci és 
örmény harcosok mellett az alánok bizonyos segédcsapatait szintén foglyul ejtették (vö. 
Czeglédy 1960:78) 112. 

 
6.25. Függelék: alán mamelukok Egyiptomban 113

 
A لوكمم  mamlūk “tulajdon, rab” arab szó olyan katonát jelent, akit fiatalon ejtettek rabul, 

ami gyakori Közép-Ázsia pogány türk népei között. Ezek a foglyok azután katonai képzésen 
estek át és teljes értékű hivatásosakká váltak. A mamelukok alkották a muzulmán hadseregek 
többségének a magját, az ajjubidák hadseregét is beleértve, akiket megsemmisítettek, és 
létrehozták Egyiptom és Szíria mameluk szultánságát. Amióta az utolsó ajjubida szultán, al-
Szálih Ajjúb (637―47/1240―49) nagy létszámú türk-kipcsákot szedett össze, az úgynevezett  
Ba�rīyah hadi gazdaságát, ezek pedig a halála után megszerezték a hatalmat, a Bahri-
dinasztia (648/1250―784/1382) mamelukjainak többsége az Arany-Hordából került ki (dašt-
e Qïpčaq) és szintén kipcsak származású volt. Azonban már al-Mansur Saif ad-Din Qalawun 
al-Alfi (678―89/1279―90) uralkodása idején létre lett hozva a cserkesz (Ğarkas) 
mamelukok alegysége, amely mint Ba�rīyah ismert, amelynek a létszáma fokozatosan 
növekedett, felváltva a kipcsákokat, és végül ők bitorolták a szultanátust (Burğī mamelukok: 
784/1382―922/1517). Azonban a mamelukok egyiptomi állománya nem határolható körül 
ezzel a két csoporttal; sok más népet is emlegetnek, pl. Tatar, Muġul (úgynevezett 
Wāfidīyah), Rūm, Rūs, Ifranğ, Arman vagy Ā�. Mivel az alánok a saját hazájukban a 
kipcsakok szomszédai voltak, mint a cserkeszek is, sokan voltak közülük Egyiptomban a 
mameluk időszak folyamán, főként a Ba�rīyah állományában. Minden mamelukot az al-Dīn 
(gyakran Sayf al-Dīn “Hit Kardja”) arab cím (laqab) illetett, a türk tulajdon neve és a niszba, 
amely a tulajdonosra utal, az etnikai hovatartozás (a mi esetünkben آص Ā� نعّلا  ‘Allān) vagy a 
rab más ismertető jele. Így például, az egyiptomi krónikák említést tesznek a Sayf al-Dīn 
Bahādur Ā� (megh. 19 szafara 730 = 1329 december 12-én) nevű ismert mamelukról, aki a 
Szafad  tartományt igazgatta Szíriában, és Damszkusz emirje volt. Hét másik mameluk, akik 
ugyanezt a titulust és nevet viselték, szintén a XIV. században, szerepel a forrásokban, s 
lehetséges, hogy egy vagy több közülük, szintén alán volt. Feljegyzések vannak három Sayf 
al-Dīn ‘Allān mamelukról, közülük kettő Szíriában 114.  
 
                                                 

110 Al-‘Umarī Masālik al-ab�ār: Lech, 108. o. (kiad.), 164 (ford.). 
111 Agapios (A. A. Vasiljev PO V.4 1910, 557692; VII.4. 1911, 457―491; VIII.3 1912, 399―547). 
112 Agapios (kiad. Vasiliev PO VIII.3, 538. o.). 
113 Forrás: EI2 VI [1991]  314―21 s. v. Mamlūk (D. Ayalon), 321―331 s. v. Mamlūks (P. Holt). 
114 Az alán mamelukokról l. Wiet 1932: 100―102 (§§ 695―98, 700―703), 224 (§§ 1528―30), Poliak 

1940―42: 864―66, Suvaget 1950: 37, Ayalon 1953: 201 n. 41; [С. Хотко, “Аланы и Ассы в Мамлюкском 
Египте”, Дарьял No 1,  Владикавказ: non vidi]. Ali Ibn Asakir (megh. 571/1176-ban) már említést tesz az alán 
nép mecsetéről (Tārī� madīnat Dimašq kiad. Damascus 1954, vol. II. 62. o.; francia ford. N. Elisséeff, La 
description Damas d’Ibn ‘Asākir, 1959 Damascus, 10. o.) és bizonyos Ibn ‘Allan házáról (ibid. Kiad. 156. o.; 
ford. 262. o.) Damaszkuszban.  
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 6.26. Ahmad b. Kūyah احمد بن آويه 
 
 NP [m.] S Ahmad b. Kūyah (v.l. آوبه Kūbah) Al-Mas‘ūdī II 10 (§450). P. Az arsiyahoh 
egyike (Arsīyah), a kazár király vezire  al-Mas‘ūdī idejében (§ 6.18.2). ― I  Az arab A�mad 
“laudabilissimus” név ellenére a Kūyah آوثه *Kū�ah) apai név alán személynevet takarhat; 
vö. az oszét Kudza, Kudzæg, a digor kuj iron kudz “kutya” (< *kuti-) névvel, lehetséges, hogy 
ez szerepel a szkíta Κουζαῖος  (Slav. 141; ОЯФ 171; Осн. 294; PN 110; ИЭСОЯ I 605) 
ugyanúgy, mint a mongol Noγai “kutya” névben is. 
 
 

6.27. B.ġāyr بغاير 
 
 T [m.]. S B.ġāyr Ibn rustah 148. ― P Alán király neve (§ 6.15.1). ― I Valószínűleg 
Minorsky által (Minorsky 1958: 169 n. 8) بغاتر  * B.ġāt.r / Baġātar/-ra javítva, azaz baγatur 
türk-mongol megtisztelő titulus, szokásos az alánok között, vö. görög  Πακαθαρ  (Zgusta 
1987: 34), grúz Baqat‘ar  (§ 9.14), kínai Baduer  ; vö. Doerfer 196375 [II]: 374―77 
(kül. 374). 
 
 
 6.28. K.rk.ndāğ آرآنداج 
 
 T [m.]. S K.rk.ndāğ al-Mas‘ūdī I 371 (§ 412); II 42 (§ 479). ― P  Alán király neve (§§ 
6.18.1, 4. b). ― I  Minorskynak megfelelően (Minorsky 1958: 156 n. 1), lehetséges, hogy a 
türk *kär-kündäğ megtisztelő titulus. A kär elem különféle türk nevekben és 
megkülönböztető nevekben megtalálható (kär-buġa, kär-balïq), annak ellenére, hogy a név 
második része hasonló a k.nda magyar titulushoz, mint az észak-kaukázusi származású Iszhak 
b. Kundadzs (vagy Kundadzsik) emir családi neve, erről a személyről, lehetséges, hogy 
kazárról vö. NB I 66b = pehlevi kundāg “varázsló, jövendőmondó” (?), Marquart 1903: 18. 
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UTÓSZÓ AZ OROSZ NYELVŰ KIADÁSHOZ 
 
 
  A történeti források állományának a gyarapodása, amelyekre támaszkodva a régi népesség 
életének  az egyik vagy másik mozzanata alapján felidézhetjük a történelem menetét ― 
hatalmas jelentőséggel bír. Ha azt vesszük tekintetbe, hogy, mind a Római Birodalom, Kína, 
Irán, Mongólia, a Kaukázuson túl és Hispánia egymástól mind a történelmi, mind az irodalmi 
hagyományaikat tekintve nagyon távol álló országok, akkor a különböző nyelvű szerzők 
antológiába gyűjtése, amit A. Alemany feladatként maga elé tűzött, különösen magasra 
értékelendő.  
  Ennek a hatalmas kompilációnak az egyedülállósága abban rejlik, hogy mindegyik 
szerzője mondanivalója tengelyében az alánok tettei állnak, függetlenül attól, hogy az szerzők 
által tárgyalt esemény az első évezred első századában vagy a második közepén, a lakott világ 
nyugati vagy a keleti határain történt-e. Éppen ezért az olvasó első kérdése, mint egyébként 
maguknak a régi szerzőknek is volt, ― kicsodák az alánok, milyen helyet foglalnak el a 
történelemben, hol az őshazájuk, hogyan szóródtak szét Eurázsia ekkora kiterjedésű területén, 
kik az elődeik és az utódaik, hogyan és miben nyilvánul meg a történeti-kulturális örökségük 
az ősidőktől a napjainkig; ismerünk-e hasonló népeket az egyetemes történelemben, és miben 
rejlik az alán fejlődési modell egyedülállósága? 
 Kizárólag az írásbeli forrásokon keresztül nyílik lehetőségünk megpillantani az 
időszámításunk előtti utolsó évszázadok szarmatáit, és az időszámításunk kezdetén az 
eurázsiai sztyeppét uraló szarmato-alánokat, Eurázsia legnagyobb hatalmainak  veszedelmes 
ellenségeit. Tanúi vagyunk a Nagy népvándorlás kora alán katonai mozgásának, annak az 
áttelepülésnek, amely az Atlanti-óceánig, Észak-Britanniáig és a Földközi-tenger partvidékéig  
egész Európára kiterjedt. Időről időre követni tudjuk az Alán királyságnak az Észak-Kaukázus 
területén való kialakulását az első évezred második évszázadától egészen a tatár-mongol 
invázióig.  
  Megkíséreljük felidézni a történelmi panoráma egészét, áttekinteni az alán társadalom 
fejlődésvonalát, amely a gyér és töredékes források színes és ragyogó soraiból 
visszatükröződik. Ugyanakkor csak az írásos források alapján nem tűzzük ki célul magunk elé 
a történelmi folyamatok teljes és sokrétű mély analízisét, ― ez csak a téma komplex 
megközelítésével, az összes rendelkezésünkre álló anyag felhasználásával végezhető el.     
 Ha az olvasó minden  földrajzi térségben átekintést kíván kapni az alánok történetéről, 
tartózkodási helyeiről és a mozgásáról, akkor vezérfonalként választhatja A. Alemany 
művének 16 fejezete kronológiai táblázatát. Benne az alánok tevékenységével kapcsolatos 
149 keltezett forrásról és az események 261 szerzőjéről található adat. Áttekintésünket a 
nomád alánok élete jellemzőivel kezdjük, attól a pillanattól, amikor a nevük a régi munkák 
oldalain megjelent (Kr.u. I. sz.) egészen a IV. évszázad utolsó negyedének a hun betöréséig. 
A Kr. e. utolsó évszázadokban az Fekete-tenger  északi vidéke sztyeppéin a szarmaták uralmi 
helyzetbe kerültek. A szarmata törzsek etnikailag nem voltak egységesek, a források alapján 
olyan törzsi neveket ismerünk, mint az aorszok, szirákok, roxalánok, alanorszoik és egyebek.  
 A szarmatákat nagyszámú keleti vonással bíró egységes  kultúra, amely az öltözetükben és 
a fegyvereikben is megjelent, az arany-türkizkék polikróm stílusban díszített rokonsági 
tamgák használata, stb. jellemezte. Általános volt a nomád élet, amelyet olyan életstílus 
határozott meg, mint az új földekért folytatott harc, a nomád vándorlások és a katonai portyák.  
 A szarmaták híresek voltak a könnyű és a nehéz lovasságukról, «ruganyos lábú» lovaik 
«bármekkora távolság megtételére alkalmasak» ― gyorsak és igénytelenek. Az elit fajtiszta, 
gyorsan reagáló vékonylábú akhal tekini versenylovaihoz hasonlítva a kiséret zömének a 
nyerges lovai  egyszerűbbek voltak ― sztyeppei feljavított fajta; ezeken a lovakon «két lóval» 
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indultak hadjáratra, a lovashad nagy számával és a gyors mozgásával megrémítve az 
ellenséget. 
 A Fekete-tenger északi vidékén az új földterületek megszerzésével végbement a szarmata 
lakosságnak mind a gyors előnyomulása, mind a lassú beszüremlése az alapetnoszba, 
különösen a délkörök irányába tartó kelet-európai folyók alsó folyása mentén, ahol mostanáig 
megmaradtak az iráni víznevek. Ugyanakkor a rövid és közepesen hosszú ideig tartó 
«hadjáratok-balcok» szervezésével, amelyekből az alánok változatlanul gazdag zsákmánnyal 
tértek vissza, a hagyományos foglalkozásukká a következő fél évezredre Róma és Irán 
zsoldos katonáiként való szolgálat válik. A hősiesség kultusza, a dicsőségre való törekvés, a 
zsákmány, mint a hősiesség szimbóluma a nart eposz történeteiben tükröződik.  
 Időszámításunk kezdetére az Észak-Kaukázus etnopolitikai életében és a Római Birodalom 
északkeleti határain mind jelentősebb szerepet kezdenek játszani az alánok. 
 Az antik szerzők műveikben, ahogyan az A. Alemany által idézett szövegekben láthatjuk, a 
«lobbanékony alánokat» a Kr. u. I. évszázadtól kezdve emlegetik. Ettől az időtől kezdve 
sokáig tekintélyes helyet foglalnak el a történelemben Róma és Bizánc  veszélyes 
ellenségeként vagy kívánatos szövetségeseként. Jóllehet, az alánok neve nem bírt a hunok 
gyászos és félelmetes hírével, mindazonáltal a harcias alánok inváziói elérték az 
Előkaukázust, a Kaukázusontúlt, Elő-Ázsiát, a Fekete-tenger és a Duna vidékét, 
Franciaországot és Észak-Afrikát. 
   Movszesz Khorenaci adatai az Artaz-Ardoz vidékén élő alánokról igazolják Ptolemaiosz 
(Kr. u. II. sz.) térképét, amelyen a Terek folyót Alontának nevezik, a IV. században a 
Ravennai névtelen adatai szerint az alánok Abazgiától északra találhatók.  Az I. és II. 
évszázad határán a Terek és a mellékfolyói medencéjében mély árkok fölé emelkedő hatalmas 
erődfalakkal megerősített alán ősvárosok jöttek létre. Még nagyobb benyomást keltettek a 
kurgánok temetkezési helyei a katakombás sírjaikkal (rendszerint még a régmúltban ásták ki 
őket), amelyek fennmaradt tárgyai az eltemetettek gazdagságáról tanúskodnak.  
 Az alánok koraközépkori története a Nagy népvándorlástól kezdődik, mégpedig az 
előkaukázusi és a Fekete-tengeről északra fekvő sztyeppékre történt hun benyomulástól a IV. 
évszázad utolsó negyedében. Az Előkaukázus középső részének településein az élet 
gyakorlatilag megállt. A Volga és a Don köze, a Don alsó folyása és az Észak-Kaukázus  alán 
törzseinek többségét érintette ez a hatalmas nyugat felé irányuló áttelepülés.  
 A IV―V. századok végére tehető a szaramata-alánokról szóló adatok többsége, amelyek 
Gallia, Itália és Hispánia életének legfontosabb nemzetközi eseményeiben való részvételükről 
tanúskodnak. A szarmato-alánoknak ebben a történeti időszakban játszott szerepéről régészeti, 
néprajzi és embertani adatok vallanak. Különösen gazdag anyagot jelent a nagyszámú 
toponíma, és elsősorban azok az összetett népnevek, amelyek szarmata és alán népneveket 
tartalmazzák. A számuk Nyugat-Európában meghaladja a 300-at. 
 Az alán migránsok Nyugat-Európában a hunokkal együtt jelentek meg. Az első években 
együtt ténykedtek, azonban a IV. század végétől különféle politikai irányultságot mutatnak. A 
IV. század (0-as éveiben, amikor a Nyugat-Római Birodalomra a fő veszély északról 
közeledett, az alánok a római hadsereg szövetségesei közé tartoztak, akiket a Pó folyó 
völgyében helyeztek el. Gratianus császár uralkodása alatt hozták létre a császár személyéhez 
közeli gárdista lovascsapatot is, amit már néhány évtized múlva a Comites Alani megemlít ― 
állandó katonai különítmény a lovasság parancsnoka mellett. Ez arról tanúskodik, hogy a 
nyugat-római hadsereg hagyományaiban megőrződött az alánoknak a katonai szolgálatra való 
bevonásának a hagyománya. A 401―402-es években Szaul irányítása alatt aktívan részt 
vettek Stilicho római hadvezér oldalán a gótok elleni hadműveletekben.  Érdekes 
megerősítésként szolgálnak Claudianus szavai Észak-Itália szarmato-alán betelepítésével 
kapcsolatosan, hogy az alánok felvették Latium szokásait. Ez az alánok helyzetét jellemzi, 
akik következetesen és tudatosan alkalmazkodtak a környező népek asszimilációs 
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politikájához, ugyanakkor törekedtek arra, hogy magas szociális pozíciót töltsenek be  azok 
társadalmában.  
 407 Szilveszter estéjétől, a Galliában történt váratlan megjelenésük pillanatától az alánok 
két horda-részre oszlottak: Reszpendiáléra és Goaréra, amelyeket a szerzők az «Alánok 
királyságának» neveztek. Az alánoknak ez a két csoportja a Rómához és a szövetségesekhez 
való viszonya tekintetében különböző politikai orientációt mutatott: Reszpendiál segített a 
vandáloknak a frankokkal szembeni harcukban, azután pedig nem lépve Róma szolgálatába, a 
407. évben (de lehetséges, hogy 408―409-ben is) megtámadtak egy tucat várost Galliában, 
rendszerint a vandálokkal együtt, hogy azután a Pireneusokon át Hispániába távozzanak és 
létrehozzák ott a gótok és az alánok királyságát.  Goar alánjait Róma szövetségeseiként a 
katonai segítség nyújtásáért a «városok falainál» telepítették le, földet adtak nekik. Ez a 
viszony több mint fél évszázadon keresztül megmaradt (az V. évszázad 70―80-as éveiig) az 
alánoknak a római hadsereg állományába állandó alegységként való beosztásával együtt, 
amelyek nyugaton Hispániától keleten Iránig, északon Britanniától délen Afrikáig 
tevékenykedtek. Az alánok álltak a lovascsapatok (Szaul), ezredek (Aszpar), seregek élén 
(Ardabur), voltak földesurak és konzulok (Ard), patríciusok és a császári cím követelői is. 
 Az V. században a Nyugat-Római Birodalomban divat volt az alán katonai és lovassági 
felszerelés, fegyverzet; különös értékük volt az alán lovaknak és az alán kutyáknak. Maguk az 
alánok, mint előttük és utánuk a nomádok, használták annak a civilizációnak a vívmányait, 
amelyhez katona-politikai kötelékekkel kapcsolódtak.  
 Az antropológiai bizonyítékok ― torzított koponyamaradványok Gallia egy sor vidékén az 
alánok itteni tartózkodásáról tanúskodnak, amennyiben ezek a szokások kizárólag Eurázsia 
szarmata-alán törzseire jellemzők. Az alán elemek jelenlétére kiegészítő bizonyítékoknak 
tekinthetők Loár mente vidékeinek szarmata-alán népnevet viselő településein  a  vércsoport 
besorolás a rézus-faktor és a koponyatípusok markáns eltérése, amelyeket a francia 
biológusok tártak fel.    
 Az alánok Európában való tartózkodásáról a különféle források bizonyítékainak vizsgálata 
alapján, szintén fontos annak az elemzése, hogyan változott meg a jövevény más nyelvű és 
műveltségű lakosság szellemi és anyagi kultúrája az új környezetbe történt megérkezésekor és 
a hosszas ottani tartózkodása után. A szarmata-alán társadalom, amely nagyobb 
csoportosulásként idegen etnikumal körülvéve élt, megőrizte a saját nyelvét, neveit, 
kultuszait, és nyilván a saját származástudatát és törzsi egységét. Látjuk, hogy a szarmata-alán 
magatartást, amely az ütközetekben tanúsított hősiesség és bátorság kultusza, a katonai 
ténykedéshez, mint hivatáshoz való viszony, és egy sor más egyéb jellemzik 
 Az asszimilációs folyamatok abban nyilvánultak meg, hogy az alánok felvették a 
kereszténységet, vegyesházasságokat kötöttek, elsajátították a latin nyelvet, főleg, elsősorban 
katonai tevékenységgel foglalkoztak, a hadsereg legelőkelőbb részét ― a lovasságot 
képezték. A kulturális hatások kétoldaliak voltak: például Armoricában a VI. évszázadig 
fennmaradt az alán nyelv, a lakosság alán neveket vett fel (ismeretes Alan püspök a VI. 
századból, Szent Goar, aki Aquitania szülötte, Alan a VII. századból, Heraspus, stb.). 
Egyedüli, ami mind a mai napig homályos maradt a számunkra, hogy ez milyen mértékű volt, 
volt-e kapcsolat a nyugatra távozott és az Elő-Kaukázusban maradt alánok között. 
 A korai középkor a Középső-Kaukázusban a forrongó katonai-politikai élet, az iráni és türk 
nyelvű törzsek nagy tömegei áthelyeződésének, a Fekete-tenger vidéke sztyeppéivel és a 
Közép-Ázsiával való kapcsolatai aktivizálódásának az ideje volt. Ez volt az időszaka az 
Észak-Kaukázus azon népei létrejöttének is, amelyeket ma ismerünk. Az Elő-Kaukázus 
alánjai akadályt képeztek, és ugyanakkor, összekötő láncszemet az európai nomádokkal. 
Független erő volt, amelyet mind Bizánc, mind a Szászánida Irán, az Arab Kalifátus és a 
Kazár Kaganátus sikeresen használtak fel a Kaukázusért és a Közel-Keletért folytatott 
fegyveres harcban. Az V. évszázad végétől kezdve a Szászánida Irán az iráni-bizánci háborúk 
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miatt hozzákezdett a Nagy-Kaukázuson húzódó északi határai megerősítéséhez, erődöket 
emelt és ellenőrzés alá helyezte a hegyi átjárókat, hogy megóvja birtokát a sztyeppei nomádok 
behatolásaitól. Ebben az időszakban az Északi-Előkaukázus alánjai a hadi eseményekben Irán 
szövetségeseiként vettek részt. A VI–VII. századokban megerősödtek az alánok kulturális 
kapcsolatai a szászánida Iránnal, amiről az alán régészeti emlékek között az arany és 
ezüstpénz leletek, a fémből készült ünnepi edények, a selyemszövetek, a drágakövekből 
készült gyöngysorok és gemmák tanúskodnak. 
 A VI. században a Nyugati-Előkaukázusban úgynevezett demográfiai robbanás történik: az 
előhegységekben és a hegységekben az alán kőerődök szakadatlan lánca épül fel. Ezek az 
erődök őrizték a Nagy Selyemút észak-kaukázusi szakaszát, amely egyrészt a szogdokon és 
türkökön, másrészt a bizánciakon és alánokon keresztül folytatódott. 
 Az alánok nomád állattartással, terraszos földműveléssel, réz-, ólom- és ezüst bányászattal, 
fémkohászattal, ékszerkészítéssel és egy sor helyi iparral foglalkoztak. Az alán harcosok korai 
középkori anyagában fellelhető a nehézfegyverzetű lovasé, szarmata tipusú, hosszú egyenes 
karddal, kinzsállal, oldalsó kitüremléssel a markolata tövénél (a kinzsálok formájában 
folyamatos a kapcsolat a kobáni kinzsálokkal), összetet íjjal, erős vas nyílhegyekkel, 
lándzsvégű kopjával, buzogánnyal, lasszóval. A lovasok, és talán a lovak is gyűrűspáncélba 
voltak öltöztetve. A csatabárdokkal, melyeket általában a gyalogosok használtak a harcban, 
gyakran találkozun k az alán temetkezéseken; ezek is, mint a kinzsálok a későkobáni 
fegyverek formáira emlékeztetnek.  A VIII–IX. századokban megjelennek a szablyák is, 
amelyek mint korában is, elsősorban a lovasok fegyverei voltak. A ló hagyományos 
kultuszállat, az ábrázolásaival az amuleteken találkozhatunk, rituális lótemetkezéseket is 
ismerünk.  
 Érdekes néprajzi adatokkal szolgál az öltözetkutatás. Az I. évezred végén megjelenik a mai 
hegyvidéki ruházat, A felsőruházat cserkeszka jellegű. A nadrág puha csizmába van 
beledugva, a bokánál keskeny szíjjal összehúzva, félgömbalakú sajtolt vagy üvegberakásos 
rátéttekkel és csatokkal. A fejfedők sokfélék ― az egyszerű szalagtól, amely az irániak 
esetében jellegzetes (néha aranypénzekkel díszítve), a hegyes végű sisakformájú kámzsáig. 
Az alánok öltözete fényes és díszes volt. Elegendő megemlítenünk, hogy a Moscsevaja Balka 
VIII–IX. századi alán-adige temetőben teljesen megőrződött egy selyemszövetből varrt 
kaftán, amilyet Iránban csak a sah ruházatához használtak.  
  Különös érdeklődésre tarthatnak számot az amulettek – a női ruházat díszei, amelyek az 
alánok népi megkülönböztető jelei, ugyanúgy, mint a tamgák és a különféle tükör-függők. Az 
amulettek a Égi Istenség, a Nap és a Tűz pogány kultuszával voltak kapcsolatban.  
 Az oszétok jóval későbbi időkből származó és a nart eposz mondáinak néprajzi anyaga 
alapján feltételezhetjük, hogy ez a «lovas a csodálatos fehér lován» ― Uasztirdzsi, Uac-
Georgi, akinek a nevébe beleolvadt Szent György neve az Uac- névvel (ami V. I. Abajev 
véleménye szerint, a szkíta-szarmata időkből származó istenség). Az alánok felvették a 
kereszténységet, a területükön egy sor keresztény templomot építettek.  Az államalakítás 
valamint az uralkodó és az arisztokrata nemzetségek kialakulása az alánoknak a bizánci, 
görög és óorosz vezetők, és körével való házasságaihoz vezetett, amely megszilárdította a 
helyzetüket a nemzetközi küzdőtéren.  
 Nehéz felbecsülni A. Alemany könyvének: «Az alánok az ókori és középkori írott 
forrásokban» fontosságát az alánok története és Alánia eseményeinek a tanulmányozásában. 
Nagyszerűen, szemléletesen mutatja be másfél évezreden keresztül az alánok életének 
követését ― harcosokét, akik Nyugaton és Keleten egyaránt a bátorságukkal, katonai 
győzelmeikkel és hősiességükkel váltak híressé.  
  Ez a könyv hasznos mind a szakemberek ― történészek, régészek, néprajztudósok, 
politológusok, mind a történelem kedvelői számára. Úgy vélem, hogy az alánokról szóló régi 
adatokkal való ismerkedés után még többet szeretnénk tudni az alán–ász–oszét történelemről. 
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