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ELŐSZÓ 
 

  

 I. u. a történelmi krónikák oldalain először az «alánok» neve jelent meg. A római 
birodalom észak-keleti határai közelében, az Aral-tó, a Duna és a Kaukázus hegygerince 
közötti síkságokon, és ott, ahol amióta világ a világ, a szkíta és szarmata törzsek 
nomadizáltak, jött létre egy új hatalmas katonai-politikai egyesülés. Az alánok neve, akiket 
már az I. évszázadban Lukianosz római író «kemény és állandóan háborúzó» népnek nevezett, 
gyorsan ismertté vált Nyugaton és Keleten és másfél ezer esztendeig magára vonta az ókori 
írók és történészek figyelmét. 

Az alánok nem egyszer rázták meg támadásaikkal a szomszéd államokat. Ezt a dinamikus 
középkori népet a történelem viharai Ázsiába, Európába és Afrikába szórták szét, más ókori 
népek és törzsek tucatjaival kerültek ellentétbe és kapcsolatba, hol békés szomszédságban és 
szövetségben, hol meg a csatamezőn. Így fonódott össze az alánok története elsősorban 
Délkelet-Európa sok népe történetével. Tökéletesen igaza volt N. J. Marrnak, aki azt írta, 
hogy az «alánok története ― már nemcsak a Kaukázus, hanem Oroszország déli részének a 
története is. Közéjük tartoznak a hazai történelem (orosz – K. J. B.) sok területének szereplői 
is». Munkáiban sok tudós határozottan állítja az alánok iráni nyelvűségét és szarmata 
genetikus kapcsolatait. Az alánok neve már az i. e. II–I. században egy szarmata törzs, a 
roxolán («világos, fényes alánok» elnevezésében határozottan megjelenik. – V. K.). Az i. u. I. 
század közepére az alánok mindenütt felbukkannak, ahol addig szarmaták laktak; az Északi-
Kaukázusban ugyanez történik: a szarmata szirák és aorsz törzsek közötti 49. évi háború után 
megjelennek az alánok, s eltűnnek a szirakok és az aorszok. Azt kell feltételeznünk, hogy a 
szirákok és az aorszok nem váratlanul tűntek el, hanem új népnévvel, az «alánnal» lettek 
elfedve, mint valamiféle etnikai vagy inkább szociális csoportosulás megjelenése, amely 
meglepően népszerűvé vált, és gyorsan elterjedt az összes iráni nyelű lakosság között 
(későbben az alánok sorába olyan nem szarmata származású törzsek is beletartozhattak, 
amelyek az alánok politikai hatalma alá kerültek).   Az alánoknak a szarmatákkal való szoros 
kapcsolatára a több részből álló csaknem átmeneti terminusok, mint az «alanorszok» (alán-
aorszok), Ptolemaiosznál (II. sz.) és «alán-szarmaták» Markianosznál (IV. sz.), s úgyszintén a 
nagyszámú archeológiai anyag is utalnak. Az «alán» terminusnak az olyan értelmezését, mint 
kezdetben valamiféle etnikai, de még inkább szociális csoportosulás az aorszok körében, majd 
későbben minden iráni nyelvű szarmata és szako-masszageta származású törzsre kiterjesztve, 
és még későbben egy hatalmas etnikai csoportosulásnak nemcsak etnikai, hanem politikai 
gyűjtőnevévé is válva, a következőkben is figyelembe vesszük. 

Az «alán», az «az alánok» népnév etimológiája fontos kérdés. Különböző vélemények 
születtek. Így G. F. Miller azt tartotta, hogy az «alánok neve a görögöknél született, s egy 
görög igéből származik, amely vándorlást vagy kóborlást» jelent. K. Müllenhoff az alán nevet 
az Altáj hegygerincének elnevezéséből származtatta, G. V. Vernadszkij  – az ó-iráni «elen» – 
szarvas szóból, L. A. Maculevics úgy vélte, hogy az «alán» terminus kérdése teljesen 
megválaszolhatatlan. A tudomány manapság azonban azt a változatot ismeri el, amelyet V. I. 
Abájev így magyaráz – az «alán» terminus a régi árják és irániak «arya» közös elnevezéséből 
származik, amelyet az európai irodalom vezetett be; ennek a szónak az eredeti jelentése 
«gazda», «vendég», «társ», amely a különféle történelmi hagyományokban «törzsbeli társ», 
későbben a törzs (arya) és az ország saját neve. Ez a tudományosan leginkább meggyőző és 
elfogadható verzió.   

Az elmondottakból következik, hogy az alánok története – a mi országunk területén az 
ókori iranisztika kardinális része, olyan történet, amely a szkítáknál és a kimmereknél jóval 
előbb kezdődik, és valószínű, hogy a gerendasíros archeológiai kultúra mélyéig visszanyúlik. 
De ha az ókor északi iránjai mindnyájan kihaltak, az alánoknak sikerült fennmaradniuk és 
megőrizniük az eleven etnikai és nyelvi hagyományaikat a mai oszétek személyében, akik 
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mindmáig beszélik a kissé megváltozott alán nyelvet. A történeti visszatekintésnek ez az 
állapota és lehetősége arra késztet, hogy az alánok történetét figyelemre méltónak, az 
oszéteknek és a Közép-Ázsiában a Zerevsan folyó felső folyásánál levő hegyekben élő 
jagnobik igen kis csoportjának a nyelvét pedig az iráni nyelvek úgynevezett «szkíta 
csoportja» élő szilánkjainak tekintsük. Ebben a vonatkozásban az oszétek ókori történelme és 
nyelve kimeríthetetlen vonzerővel bír az egyetemes tudomány számára. 

Az alánok története közvetlenül kapcsolódik az oszét nép történetének korai korszakához és 
etnogeneziséhez. Az elmondottak elsősorban az alánoknak azon részéhez kapcsolódnak, 
amelyik i. u. az I — és a II. évezred kezdetén az Észak-Kaukázus középső részén helyezkedett 
el, a Kubán és a Terek folyók felső folyása között. Pontosan ezek az alán-ászik, 
összekeveredve a szóban forgó területen sokkal korábbi kaukázusi nyelvű lakossággal, rakták 
le a mai oszétek kultúra és nyelv kezdeteit. Ez teszi az alánok történetét az Észak-Kaukázus 
kutatásának nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi tudományos kérdésévé.  

 Az alánok történetének a kutatása mintegy két évszázada kezdődött. Jelentős tudományos 
irodalma keletkezett, amelyben különös figyelmet érdemelnek J. A. Kulakovszkij és Z. N. 
Veneev és úgyszintén J. Sz. Gaglojti és V. V. Kovalevszkaja összefoglaló munkái. Azonban a 
felsorolt munkák minden értéke ellenére egyik sem dolgozza fel kimerítő terjedelemben, 
rendszerezve és az összes vagy majdnem összes létező forrást felhasználva az alánok 
történetét. 

Észak- és Dél-Oszétia széles közvéleményének alapos érdeklődését, s az alán probléma 
jelentőségét az Észak-Kaukázus és Délkelet-Európa népei történelme számára is figyelembe 
véve, 1984-ben előkészítettem az «Alánok történelmének a vázlata» c. könyv kiadását. A 
kiadás körülményeit tekintve a kézirat nem a teljes terjedelmében lett megjelentetve, mert a 
politikai intrikák megakadályozták, hogy az olvasókhoz eljusson. Ma már, amikor a hasonló 
indítékok megszűntek (reméljük – örökre), kedvező lehetőség nyílott a valaha kegyvesztett 
könyv újra kiadására. A lehetőségeim mértékében átdolgoztam és kibővítettem, új fejezetek 
sorával gazdagítottam, növeltem az illusztrációs részt és valójában mintegy új művet bízok az 
olvasók ítéletére. Nem engedvén a kísértésnek, hogy az «Alánok történetének» nevezzem, s 
nem tekintem úgy, hogy nekem sikerült megoldanom az annyira magasztos feladatot. Emiatt 
megőrzöm a régi címet, ezzel is aláhúzva az első és a második kiadás folyamatosságát. 
Természetesen, arról sem eshet szó, hogy az alább kifejtettek végleges és örökkévaló 
megoldások. Az idő múlása és az új kutatások az alánok történetében meghozzák a 
helyreigazításokat, s ebben a vonatkozásban aligha kételkedhetünk. 

Az ismertetett vázlat szintén nem képes mélyreható teljességre pályázni. Azonban a 
fejezeteket kísérő tekintélyes bibliográfiáknak köszönhetően az érdeklődő olvasó önállóan is 
megismerkedhet az alán történelem témáival. A könyvet kronológiai táblázat zárja.  

Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítették az adott munka megújult és tökéletesített 
változatban való megjelentetését, s remélem, hogy ez az oszét nép korai, valamint az egész 
Észak-Kaukázus történetének hasznos adalékává válik. 
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I. fejezet 
 

AZ AORSZOK TÖRZSE ÉS JANCAJ TERÜLETE 
 
 

 
 
     Dél Szibériától a Dunáig a sztyeppe hatalmas öve húzódik, amely 
monumentális természeti és történeti folyosót alkot Ázsia és Európa között. 
A sztyeppének ez a hatalmas övét már az ősidőktől kezdve nomád törzsek 
lakták, amelyek az észak-iráni nyelv különféle nyelvjárásait beszélték, és az 
ősi irániak kiterjedt világához tartoztak. Határosak voltak a megtelepedésük 
perifériáin létező már letelepedett-földműves kultúrákkal, az ősi irániak 
néhány törzse ugyanilyen letelepedett földművelőkké vált. A hatalmas 
sztyeppe lakói azonban megmaradtak harcias és mozgékony nomádoknak 

vagy félnomádoknak. A hunoknak a IV, század végén történt benyomulásáig az ősi irániak 
korlátlanul uralták Ázsia és Európa végtelen sztyeppei térségeit. 
  A dél-orosz sztyeppék híressé vált nomádjait – a szkítákat, akik szétverték a kimméreket, i. 
u. a VII. században államot alkotva hadjárataikkal megrendítették Elő-Ázsiát, i. u. a III. sz. 
végén a Volga mögül nyugat felé mozgó szarmaták győzték le. Szicíliai Diodorosz antik 
szerző azt írja a szauromatákról (szarmatákról – V. K.): «Ezek az utóbbiak sok év múlva 
megerősödvén, feldúlták Szkítia jelentős részét, és egytől-egyig kiirtották a legyőzötteket, 
pusztasággá változtatták az ország nagy részét» (1. 251. o.). A szarmata törzsek szövetsége 
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küzdelmet folytatott a Fekete-tenger északi partvidéke uralmáért (2. 30–54. o.), a szkíták 
maradéka pedig csak a Krím-félsziget egy részét tartotta meg, ahol i. u. a III. században 
létrejött az utolsó fővárosuk és az utolsó menedékvárosuk, Szkíta Neapolis (Szimferopol 
peremvárosában). I. u. a III. századtól a «szarmata» népnév széles ismeretségre tesz szert az 
antik világban.  

A szarmaták nyugati irányú migrációja az i. u. III–I. században, K. F. Szmirnov szerint a 
legerősebb volt, és a jazigok, roxolánok és aorszok vezette törzsszövetségek politikai 
aktivitásához kapcsolódott. Időszámításunk kezdetéig ez a migráció a Fekete-tenger északi 
partvidékének a teljes szarmata uralmával a megteremtésével fejeződött be, amelyet a római 
szerzők Szkítiáról Szarmatiára változtattak (3, 115―123. o.).  
 
 

 
1. ábra. A szarmata törzsek széttelepülése (A. M. Hazanov 
szerint): 1.) i.e. III―II. sz.; 2.) i.e. III―I. sz.; 3.) i.e. II. sz.; 4.) 
és 6.) i.u. I. sz.; 5.) i.u első évszázadok  

 
 
A szarmaták – ezek a harcias nomádok, akik, Tacitus találó jellemzése szerint «szekéren és 

lovon élnek» (4, 222. o.), és akiről későbben (V. sz.) Ennodius történetíró, mint az «egyik 
helyről a másikra vándorló» örökös nomádokról tesz említést (5, 304. o.). El kell ismernünk, 
hogy Tacitusnak és Ennodiusnak a késői szarmata – korai alán törzsekre vonatkozó 
jellemzése történetileg teljesen reális: a nomád gazdálkodás extenzív formája, amely a legelő 
ésszerűtlen kihasználásán alapul, egészen a kitaposásáig, az egyik helyről a másikra történő 
szüntelen vándorlást követelt, s a jószágaiknak szolgáló legelő keresésében a szarmaták 
(későbben pedig alánok) sok helyet bejártak az Uráltól a Dunáig. Nem okoz nehézséget 
magunk elé képzelni a végeláthatatlan síkságon haladó szarmata nomádcsapatot: a porfelhőbe 
burkolt nyájakat, az őrző lovas járőröket hosszú kardjaikkal és nehéz kopjáikkal kezükben, az 
asszonyokat és gyerekeket egyszerű holmijukkal, a bőrökkel és nemezzel borított járműveken, 
nyikorgó, fából készült kerekeken… Ezeket az ökrök által húzott batárokat figyelte meg az i. 
u. I. században a híres római költő, Ovidius Naso, akit Augustus császár a Fekete-tenger 
észak-nyugati partjára száműzött. «A szauromata (szarmata – V. K.) ökörpásztor már nem 
hajtja nyikorgó szekerét», írja Ovidius (6, 231. o.), a «geográfia atyja», Sztrabón pedig (I. sz.) 
még színesebb képet fest a szarmatákról: «Nemezsátraik a szekerekre vannak erősítve, 
amelyeken laknak. A sátrakon körben legel a jószág, amelynek a tejével, sajtjával és húsával 
táplálkoznak. A legelőkhöz igazodnak, mindig a soron következő fűben gazdag helyet 
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választják, télen – a Meótisz melletti mocsarakban, nyáron pedig a síkságon» (7, 281). 
Pomponius Melus (8, 283. o.) ugyanígy jellemzi a szarmaták életformáját (8, 283. o.). 

A források sok szarmata törzs ― aorszok, szirákok, jazigok, roxolánok, stb. — nevét 
megőrizték. Most pedig számunkra a legfontosabb az aorszok bemutatása.  

Sztrabón tanúsítja, hogy az aorszok és a szirákok 
«délre a Kaukázus hegyeiig terjednek; részben 
nomádok, részben sátrakban élnek». A 
továbbiakban Sztrabón kiegészíti ezeket a 
szegényes információkat: «Ezek az aorszok és 
szirákok valószínűleg a még feljebb lakó népek 
száműzöttjei, és az aorszok még északabbra laknak 
a szirákoknál. Abeakosz, a szirákok királya, 20.000 
lovast állított ki, Apanidés pedig, az aorszok királya 
200.000-et; a följebb lakó aorszok meg még többet, 
ezek ugyanis nagyobb földet birtokolnak, majdnem 
az egész Kaszpi-tengerpartnak az urai. Ezért 
kereskedelmet folytattak tevekaravánokon az indiai 
és babiloni árukkal, amelyeket az örményektől és az 
indiaiaktól cserébe kaptak; a gazdagságuk folytán 

arany ékszereket viseltek. Az aorszok egyébként a Tanaisz mentén élnek, a szirákok pedig az 
Akhardeos mellett…» (7, 480. o.). 

2. ábra. Nomád szekér. Agyagjáték, i. e. I. 
sz.; Ermitázs 

Sztrabón adatai megbízhatók és igen fontosak. Ahogyan látjuk, az aorszok törzsét a 
Tanaisz – Don folyóhoz helyezi, ahol korábban Pseudo-Hippocrates és Pseudo-Skylax a 
szauromatákat említették és elhelyezték (9, 96–98. o.).  a később történtek helyes 
értelmezésére fontos lenne a szirákok tartózkodási helyének a meghatározása, azonban az 
Akhardeos folyó helye mind a mai napig vitatott, a Kubánnal, a Jegorlykkal, a Manyccsal 
azonosítják (10, 337. o.; 11, 99. o.; 12, 38—50. o.). Elfogadhatóbb számunkra a szirákoknak a 
Kubán-vidékre történő lokalizációja (13, 41. o.; 3, 121. o.); mindenesetre a kutatók 
mindegyike az Elő-Kaukázusban helyezi el őket. 

Így, Sztrabón alapján, az időszámításunk határán felső és alsó aorszokra oszlottak. A felső 
aorszok a Volga és a Don folyók között laktak, a Kaszpi tenger északi partvidékén és az Urál 
déli vidékén éltek, karaván kereskedelmet folytattak, gazdag és nagyszámú népek voltak. Két 
próbálkozást ismerünk a szarmata lakosság összeszámolására a vázolt régióban, amelyek 
alapjában véve ellentétes eredményekkel szolgáltak. V. V. Haldejev szerint a szarmaták 
száma, figyelembe véve az itt letelepedett földművelő lakosságot, elérte az 1 millió embert 
(14, 231. o.), ugyanakkor B. F. Zselezcsikov szerint i. e. a III–II. században – mintegy 20 ezer 
ember, az i. e. I. és az i. u. I évszázadokban közel 7 ezer fő (43, 57. o.). A demográfiai 
rekonstrukció módszertana még nem tökéletes, s úgy látszik, a különböző becsléseket nem 
képesek a hitelesség elérésére. Mindazonáltal, B. F. Zseleznyikov következései túlságosan 
szigorúaknak, ugyanakkor V. V. Haldejevéi nyilván túlságosan túlzók. Nyilván, a felső 
aorszok Sztrabón szerinti teljes létszáma, ― a 200 ezer — közelebb áll a teljes létszámhoz.  

Az alsó aorszok, azt feltételezzük, hogy a felsőktől délebbre helyezkedtek el, és az Elő-
Kaukázus síkságának nagy részét elfoglalták, beleértve a Sztavropoli-magaslatot, Az 
Északkeleti-Kaukázust és elérték a Kaukázus gerincének az előhegységét. Ha a felső aorszok 
földjei nagy részükben száraz sztyeppék (Volgán túli vidék, a Kaszpi tenger északi melléke), 
akkor az alsó aorszok előnyösebb helyzetben voltak, és bőségesen volt takarmányuk az 
állatok számára. 

A nemzetközi kereskedelemből meggazdagodott arisztokrácia egész sor az archeológusok 
által feltárt egész sor temetkezési helyet hagyott hátra az i.e. I. évezred végén – az i. u. I. 
évezred kezdetén. Közülük megemlítjük a Zaporozsjei kurgánt Ukrajnában (15, 178―192) a 
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10-es kurgánt Rosztov város keleti szélén (16, 40–49), a Krivaja Luka határában és az 
Asztrahányi terület Koszika falujánál található temetkezéseket (17, 5–13), az Észak-Oszétiai 
Köztársaság Mozdoki körzetében található Komarovó falunál levő kurgánt a papnő sírjával, 
mint a 10-es rosztovi kurgánban  (18, 130—137), amely az időszámításunk határáról 
származó rengeteg arany ékszert tartalmazott. Jellemző, hogy stilárisan ezek az ékszerek és a 
Rosztovi 10. sz. kurgán az antik Baktria városközpontjainak az ékszerkészítményeihez 
kapcsolódnak (16, 48. o.). Úgy tűnik, ezzel igaznak bizonyul Sztabón állítása, hogy az 
aorszok kereskedtek Örményországgal és Médiával, azaz a Közel-Kelet országaival.  
   Sokáig az aorszokat valamiféle egységes és monolit törzsnek tartották. Azonban a szovjet 
archológusok kutatási rámutattak, hogy erről az egységről szó sem lehet: egy törzs, még ha 
akkora nagy is volt, nem volt képes akkora hatalmas területtel elfoglalni és ellenőrizni, 
helyesebb egy hatalmas törzsszövetségről beszélnünk, amelynek az élén az aorszok állottak. 
Az archeológiai adatok alapján, nevezetesen az aorszok területén található különféle 
temetkezési szokások alapján az aorsz szövetségbe sok rokon szarmata nomád törzs is 
beletartozott (19, 38–39). Néhányan közülük a törzsi háborúk eredményeképpen, 
legyőzötteként kerülhettek az aorsz szövetség állományába. Ennek a leginkább világos 
példája – a szirákok szarmata törzse, amely az Észak-Kaukázus északkeleti részén élt. A 
szirákok és az aorszok közötti háborúról Tacitus szólt tüzetesen. 

 I. u. az I. század közepe táján a Boszporoszban uralkodó VIII. Mitridatész király 
elhatározta, hogy elszakad Rómától. Azonban az uralkodó hosszadalmasan szövögetett terveit 
Mitridatész fivére, Kotysz elárulta Claudius császárnak. Akkor a rómaiak megfosztották a 
trónjától Mitridatészt, Boszporosz királyává Kotyszt nyilvánították. Boszporoszba Didius 
Galla és Gaius Aquilus vezetésével legionáriusokat küldtek. Mitridatész Boszporosz «ázsiai 
részére» menekült – az Észak-Kaukázusba, a vele szövetséges szirákokhoz, akiknek az élén 
Zorszinesz állott. A rómaiak nem tervezték, hogy átkelnek az Észak-Kaukázusba; úgy látszik, 
hogy az erőviszonyok nem voltak a számukra kedvezők. 

Amikor az római főerőket kivonták Pantikapaionból (a mai Kercs), Mitridatesz és 
Zorszinesz aktív hadműveletekbe kezdtek. A rómaiak és a bérencük, Kotysz helyzete 
kritikussá vált. Ekkor az aorszok léptek a küzdőtérre. 
    Valószínűleg a szirákok és az aorszok között a közelségük ellenére létezett valamiféle 
súrlódás, amelyet csak próbálhatunk kitalálni. Mindenesetre, amikor a római követek 
megérkeztek az aorszok királyához, Eunoneszhez, aki szívesen beleegyezett a rómaiaknak 
nyújtandó segítségbe. Ahogyan Tacitus közli, «megbeszélték, hogy Eunonesz a lovassággal 
fog tevékenykedni, a rómaiak a városok ostromát vállalják magukra». A rómaiak és az 
aorszok egyesült serege ellentámadást vezet, beveszi a dandaridák városát Szozát (valahol az 
alsó Kubány-vidéken) és azután megszállja a szirákok fővárosát – Uszpa városát (irániul Uspa 
– «husa-ap» – «kiszáradt folyó»; 20, 99.o.), «amely egy magaslaton helyezkedik el és falakkal 
meg árkokkal van megerősítve» (21, 214). Azonban Uszpa megerősítései gyengék voltak – a 
falai nem kőből voltak, hanem vesszőfonatok közé töltött földből; következésképpen nem 
voltak szilárdak és magasak. Uszpa elesett. A szirákok királya, Zorszinész kapitulált, és a 
rómaiaknak túszokat adott. Mitridátész a további ellenállásnak minden lehetőségét elvesztvén 
az aorszok királyához az alábbi szavakkal fordult: «Én, Mitridatész, akit a rómaiak annyi éve 
keresnek szárazon és vízen, a saját szándékából jött hozzád. Tégy úgy, ahogyan neked jólesik 
a hatalmas Akhaimenész ivadékával; ez az egyetlen, amit nem vettek el tőlem az 
ellenségeim» (21, 215. o.). 

Eunonesz, akit «meghatott Mitridatész híressége» és a sors forgandósága, megdicséri őt 
azért, amiért  «az aorszok népét és őt, Eunonészt, az ő kezét választotta  a kegyelem 
kérésére». Rómába, Claudius császárhoz, azonnal elküldték az aorszok hírnökeit Eunonész 
személyes levelével, amelyben kegyelmet kért Mitridatész számára. Érdekes Claudius 
reagálása, amit ugyancsak Tacitus ír le: a császár hajlamos volt a lázadó Mitridatész kiadását 
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fegyverrel követelni, azonban megfontolta – «a háborút úttalan helyeken, kikötők nélküli 
tengeren kellene viselni; ráadásul harcias királyokkal, a nomád népek, a terméketlen föld…, a 
győzelem esetén kicsi lesz a dicsősség, de nagy a szégyen a sikertelenség esetében» (21, 215. 
o.) Claudius nem szánta rá magát az aorszok elleni háborúra, Mitridatészt pedig fogolyként 
vezették Rómába.  

A leírt események a 49-es esztendőhöz kapcsolódnak. Az aorszok katonai-politikai ereje 
ekkor világosan kirajzolódik: a háborúba való belépésük Róma javára eldöntötte a kimenetelét 
is. De nemcsak erről volt szó. A 49. évi háború fontosabb eredménye volt az is, hogy a 
legyőzött szirákokat ettől kezdve soha nem említik a források és valójában eltűnnek a 
történelem színpadáról, ami magától értetődik, egyáltalán nem látható a fizikai jelenlétük.. 
Feltételezhetjük, hogy a győzteseknek alárendelve, a szirákok az aorsz szövetségbe léptek be, 
és ettől kezdve rejtve maradtak az antik világ történészeinek a szeme előtt.  
Hasonló történelmi események mehettek végbe keleten is az aorszok országában. Itt az 
aorszok a szaka-masszageta etnikai tömbbel voltak határosak, a nyelvileg és eredetüket 
tekintve rokon szkíta-szarmata törzsekkel.  A Volga menti–Uráli és közép-ázsiai területek 
nomádjainak a kapcsolata az i. e. I. évezred második felére konstatálható, gyökereiben még a 
bronzkorszakig nyúlik vissza (22, 191. o.); ez a szauromata-szarmata és szaka-masszagéta 
rokonság sok adattal igazolható és megállapítottnak tekinthető (23, 220, o.; 24, 207―208). A 
prohorovi archeológiai kultúrában az Elő-Urál–Volga mente az aorszokhoz tartozott, K. F. 
Szmirnov szaka–masszageta elemeket említett (22, 286. o.), amit az őt követő kutatók is 
megerősítenek (25, 106. o.). Az aorszok valamelyik része belépett a masszageta 
konföderációba (23, 244.; 26, 80–81. o.).  

Minden esetre ezek és az egyéb kapcsolatok kétségtelenek. Másképpen egészen nehéz 
lenne megmagyarázni, például, a szakák törzseinek a Kaukázusontúlon való megjelenése 
tényét, ahol az i. e. IV. századtól létrejön Szakasztán területe (a Kura középső folyásától délre, 
vö. Szakasztan terület nevével – «a szakák országa», a mai Szejsztánnal Iránban – 
Afganisztánban). Feltételezhetjük, hogy a szakák a Kaukázusontúl belekerültek a szauromata-
szarmatáknak az Elő-Kaukázus irányába történő mozgásának aktív korszakába, és ennek a 
migrációs hullámnak az állományába tartoztak.  

Ahogy mondottuk, az archeológusok az aorszokat az úgynevezett «Prohorovi archeológiai 
kulturához» kapcsolják, amely i. e. IV. században a déli Elő-Urál sztyeppéin jött létre. K. F. 
Szmirnov véleménye szerint, az aorsz törzsszövetségben a vezető szerepet az Ilek folyó 
medencéjének (az Urál folyó bal oldali mellékfolyója) leggazdagabb és leghatalmasabb 
nemzetségei játszották, már az i. e. V. században a halott rokonaik eltemetésére az annyira 
jellemző sírformát, – a katakombát és a fülkés sírt, a föld alatti sírboltokra emlékeztető 
sírkamrákat.  Ebben az ősi nomád településben K. F. Szmirnov – nem alap nélkül – a 
protoaorszokat, utána pedig Sztrabón felső aorszait vélte felfedezni (22, 286. o.; 27). Nem 
sokkal későbben a hátrahagyott monográfiájában azt írja: «Ott születtek meg már a 
szauromata időben a szarmaták temetkezési építményeinek a formái és a szarmaták közös 
temetkezési szokásai – a padmalyos meg a katakombás sírok valamint a sírgödör sarkaiban 
beásásokkal rendelkező sírok; már eléggé széleskörűen elterjed az eltemetettek déli tájolása; 
először jelenik meg az elhunytak diagonális elhelyezése» stb. (3, 17. o.).      
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 3. ábra. Kopjás szarmata harcos. (rekonstrukció)
 
Reális képet a korai aorszokról, életformájukról, és mindennapi életükről azon archeológiai 

anyag alapján tudunk alkotni, amelyet a K. F. Szmirnov vezetése alatt kiásott néhány 
kurgánsírból nyertünk. A Mecsetszajszkij, Uvarszkij, Pjatyimari, Tara-Butak temetkezési 
helyek változatos tárgyak széles körét nyújtották a tudomány számára.  A Déli-Előurál 
szarmatái–aorszai (mint az Alsó-Volgavidéké) lovasharcosok voltak, íjakkal és bronz- meg 
vashegyű nyilakkal, s szintén vasból készült kardokkal felfegyverezve.  A távoli harc 
fegyvereit – a nyilakat – lapos vagy henger alakú tegezekben tartották, amelyeket vagy fából 
vagy bőrből készítették, a nyilak száma egy tegezben elérte a 185-öt. Tehát az aorsz harcos 
vágtában mintegy 200 lövést tudott az íjból kilőni. Ha a professzionális begyakorlást és 
találati pontosságot figyelembe vesszük, amellyel a régmúltban minden sztyeppei harcos 
rendelkezett, elképzelhetjük, milyen elrettentő erővel bírt a szarmatáknak ez a mozgékony és 
kiismerhetetlen lovas serege, amely először pusztító nyílfelhőt zúdított az ellenségre, azután 
bocsátkozott közelharcba, hosszú kopjákkal és kardokkal semmisítette meg az ellenséget.   

A női temetkezésekben gyakori leletek az orsógombok, amelyek az összetört edények 
oldalfalaiból készültek. Rendszerint juhgyapjút fontak. Gyakran találnak fémtükröket 
oldalfogóval vagy széles hengerrel a végén, kidomborodással  közepén. Nagyon jellemző 
szokás volt széttört tükröt rakni a sírba, amelyet a szarmatáknál a tükör vallásos-mágikus 
szerepével magyaráznak – kerek és csillogó korongokat, szimbolisztikus ornamensekkel, 
amelyeket napkorongként értelmeztek (28, 89—96. o.). 

A női öltözék nagyszámú tárgyai közé tartoznak a színes üveggyöngysorok, amelyek 
tömegesen az Fekete-tenger északi mellékéről kerültek elő, karkötők, köves gyűrűk, 
halántékkarikák. A nagyszámú keramika, többnyire formált. Egyes edényeket a túró és a sajt 
készítésére használtak; a hússal együtt szarmaták alapvető táplálékát a tejtermékek és a kása 
(lehetséges, kenyér is) és a köles képezték. Plinius (I. évszázad) ezzel kapcsolatban közli: «A 
szarmata törzsek többsége ehhez a kásához, sőt nyers liszthez, kancatejet vagy a ló 
lábszárából csapolt vért kevert hozzá» (29, 312. o.).  A hasonlóan igénytelen táplálkozás és a 
minimálissal való megelégedés képessége a sztyeppei nomádokra általában jellemző; 
Ammianus Marcellinus szerint a hunok «nem használnak tüzet, s nem esznek elkészített 
ételeket, hanem a mezei füvek gyökereivel és mindenféle állat félnyers húsával táplálkoznak, 
amelyet a combjuk és a ló háta közé helyeznek, s hamarosan felmelegítik e párolással» (30, 
302. o.). 

Mint a többi szarmata törzs, az aorszok is végigélték a «katonai demokrácia» és a kezdeti 
osztálytagozódás hosszú időszakát. A temetkezéseik teljes egészét tekintve kiemelkednek a 
gazdag sírok a fényűző tárgyakkal (beleértve az importáltakat), azonban a legfőbb gazdagság 
a jószág volt. A hatalmas nyájak nagy legelőket kívántak, s mindegyik nemzetségi-törzsi 
szövetségnek megvolt a maga vándorlási területe (K. F. Szmirnov nyomán ez 100-tól 400 
kilométerre terjedt ki; 31, 55. o.). Természetesen, ezek a határok nem voltak rögzítettek, a 
szomszédok gyakran megsértették őket, ami fegyveres összetűzésekhez és törzsi háborúkhoz 
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vezetett. Nem rendkívüli, hogy a szarmaták között minden férfi fel volt fegyverezve. A nők 
közül is sokan voltak fegyveresek. Itt kell érintenünk a korai szarmaták társadalmi 
berendezkedése érdekes és sajátságos vonását – az úgynevezett «ginekokráciát – 
’nőuralmat’». 
  A szarmaták történetének szauromata korszakában igen gyakran találkozhatunk fegyveres 
női-harcos temetkezésekkel, a szakemberek becslése szerint az összes női eltemetettek közül a 
számuk eléri a 20%-ot (22, 201–204).  A régészek nem kételkednek benne, hogy a szauromata 
nők tevékenyen részt vettek a harci cselekményekben és lovasok voltak. A szauromata-
szarmata nők harciassága csapást mért a Fekete-tenger északi vidékének görög 
gyarmatosítóira, akik közvetlenül szemmel tartották a környező barbárok életét és létét.  
Ezekről a bátor harcos nőkről szóló történetek az antik szerzőkig is eljutottak, s fantasztikus 
részletekkel költői leleménnyel kibővítve, feldíszítve kerültek az ókori krónikák lapjaira. Az 
ógörög folklórban és történetírásban a szarmata harcos nők az amazonok nevet kapták. Az 
amazonokról sokat és festőien írt Heródotosz, Hippokratész, Lüsziász, Ephorosz, Sztrabón, 
Szicíliai Diodórosz, Pompeius Trogus valamint Plutarkhosz. Ezt az irodalmi hagyományt 
fogadták el a középkorban, s a Kaukázusban egészen a XVII. századig fennmaradt (32). 
Részben Hippokratész szerint, «a nőik (a szarmatákéi –  V. K.) lovagolnak, nyilaznak és 
dárdát vetnek a lovon ülve, s csatáznak az ellenséggel, amíg lányok, s addig nem mennek 
férjhez, amíg meg nem ölnek három ellenséget, és nem telepednek le  a férjükkel  előbb, mint 
ezt az áldozathozatalt nem teljesítik. Aki férjhez megy, abbahagyja a lovaglást, ameddig nincs 
szükség arra, hogy mindenki hadra kelljen. Nincs nekik jobb mellük, ugyanis még kora 
gyermekkorukban az anyjuk, erre a célra használatos felizzított rézeszközt nyom a mellükhöz 
és kiégeti, hogy ne legyen képes tovább fejlődni, s hogy minden erő és minden nedv a jobb 
kézbe és vállba áramoljon» (33, 295—296. o). A harcias szarmata nőknek ez a jellemzése 
teljesen megfelel az amazonokról szóló irodalmi-néprajzi adatoknak. 

Voltak-e az aorszok között hasonló harcos nők? Sok ókori nomád nép esetében, amely az 
osztálytagozódás állapotában volt, a katonai szervezet a népi organizációval azonos – a 
hadseregben minden fegyver fogására képes egyén katona volt. Ilyen szerveződés figyelhető 
meg a szkítáknál és a szarmatáknál is; ennek volt köszönhető, hogy több tízezer harcost voltak 
képesek állítani. A szauromata szokások erősek voltak, s a i. e. IV–II. századokban gyakran 
találunk fegyvert is a női temetőkben. (34, 67. o.; 3, 6. o.). Jóval későbben – az alánoknál – a 
női temetkezéseken nem találkozunk fegyverrel, s ez ad alapot A. M. Hazanovnak, hogy 
megállapítsa, hogy az alán nők nem vettek részt a háborúkban (35, 60. o.). Valószínűleg, 
összességében ez tényleg így van, azonban egyes esetekben a szarmata-alán nők ennek 
ellenére harcosokként is szerepeltek.  

Így Amaga szarmata királynő ragyogó hőstettet hajtott végre, győzedelmeskedve a krími  
szkíták királyát / Polyainos, i. u. II. sz., 36, 219. o.), az Aurelianusz (270–275) római császár 
tettét magasztaló Flavius Vopiscus Syracusius szerint a rómaiak által foglyul ejtettek között 
«felvezettek tíz nőt is, akiket rabul ejtett, amikor azok férfi öltözetben a gótok sorában 
harcoltak, miközben sokakat lekaszaboltak, a felirat azt hirdette, hogy ezek amazonok voltak» 
(37, 266. o.). V. V. Latisev, helyesen, szarmata (alán) nőknek tekinti őket. 
 A hajadon harcosnők és lovasok társadalmi intézményének egészen érdekes visszhangját 
őrizte meg az oszét nart eposz néhány variánsa. A «Barhun, Noza fia halála» és «Bolatborzaj 
halála» nart hősmondákban Dargavszar bátor lányának a hőstetteit, aki lányokból toborozott 
csapatot, költői módon versben dicsőítik: 

 
Az íj és a kard barátaikká váltak, 
Íjaikkal állandóan a célba találtak, 
Kitartóan készülődtek csatára, 
Tüzelte őket a bosszú vágya /38, 40, o./. 
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A lovas női harcosok szétverik Barhun ellenséges seregét, és a fejét a kriptára akasztják. 
Továbbá Dargavszar lánya a hajadonok seregével a nart férfiak oldalán csatázik az óriások –
uaigok ellen. Érdekes, hogy a harcias hajadonok férfi öltözetben csatáznak (fentebb idéztük 
Flavius Vopiscus Sirakusius közlését, a «férfi öltözetben» foglyul ejtett 10 szarmata nőről), és 
Bolatborzaj csak arról ismeri fel Dargavsar lányát a harcban, hogy a fejéről leesett a sisak, s 
az arany haja széterült a vállán.  

Az oszét nart eposz motívumai a maguk nemében egyedülállók, ami egyes 
szakemberekben kétséget kelt az eredetisége iránt. Azonban léteznek olyan cserkesz és 
karacsáj legendák, amelyekben az őseik a legandás emmecsákkal harcolnak – női 
harcosokkal, akik az Észak-Kaukázusban élnek (39, 515–516. o.; 40, 18–34. o.). Fontos, hogy 
a cserkeszek és karacsájok a női harcosokat idegen, velük ellenséges nép képviselőiként 
tartják, jóllehet az oszét eposzban meghatározott fejlődésen mennek át – a kezdetben még 
nem a nartok asszonyai, de a harcban a nartokkal együtt vesznek részt, s legvégül már a 
nartok asszonyainak tartják őket. Ez a tematikus vonal egyebek között, igen közelről 
emlékeztet Hérodotosz ismert történetére a szarmatáknak a szkíták és az amazonok 
házasságából történt származására, amely kétségtelenül folklór alappal bír (41, 215–216. o.). 

A szauromata-szarmata nők nemcsak harcos nők voltak, hanem papnők is. A szauromaták 
és szarmaták panteonjában vezető helyet foglalt el az ókori iráni nyelvű népek szent őselemei 
– a nap és a tűz kultusza. A tüzet a nap gyermekének tekintették, mint hatalmas tisztítóerőt és 
világosságot, amely elűzi a sötétséget és a gonosz szellemeket. A szauromata nők néhány 
sírban lábakon álló hordozható kőoltárokkal együtt vannak eltemetve. Ezzel kapcsolatosan 
írja K. F. Szmirnov, a szauromata-szarmata kultúra kutatója: «Lehetségesnek tartom, hogy a 
családban és a nemzetiségi szervezetben ezeken gyújthatták meg a szent tüzet – a nap 
gyermekét, és azon kívül ők jelentették a házi tűzhely kultuszának attribútumait, amelynek az 
elvégzése néhány nő kezében összpontosult, sajátos módon a családi-nemzetségi 
papnőkében»  (22, 252. o.). Fentebb említést tettünk Rosztovból és Komarovo faluból két 
gazdag papnő sírjáról. 

   Az aorszokhoz kapcsolódó prohorovói kulturában i. e. a IV–III. századig egy a nap-tűz 
rituálénak egy másikféle attribútuma is terjed – az agyag (ritkábban kő)  kurilnyica 
(tömjénserpenyő – K.J.B.) néhány típusáé. A lábon álló hordozható oltárok kimennek a 
használatból; bizonyára a kurilnyicák szorították ki őket. Különösen érdekesek a hengeres 
formájú kurilnyicák, amelyek pohárkára emlékeztetnek, kerek nyílással a falukon vagy a 
fenekükön. A kurilnyicák belsejében megfigyelhetők a gyertya hamvai.  Kétségtelen, hogy 
valamilyen illatozó füvet vagy olajat égettek bennük (42, 29. o.). Ez a rituális szokás késztette 
Hérodotoszt, hogy említést tegyen róla a masszageták bemutatásakor: «A tömeget egy helyre 
összegyűjtvén, a masszageták tüzet gyújtanak, azután pedig körülülik és beledobálják ezeket a 
tűzbe. Az égő termés illatától mámoros állapotba kerülnek, hasonlóba, mint amikor a hellének 
lerészegülnek a bortól. Minél több termést dobnak a tűzbe, annál jobban elhatalmasodik rajtuk 
a részegség; amíg fel nem pattannak, s nem kezdenek el táncolni és dalokat énekelni» (41, 75. 
o.). 

Hérodotosz történetében az a lényeges, hogy a szauromata-szarmaták közeli 
szomszédairól, esik szó, akik származásuk és a nyelvük tekintetében is rokonaik.  
Mindenesetre Hérodotosz bizonyítéka fényt vet a kurilnyicáknak az aorszok általi 
használatára. Miféle termések voltak azok, amelyek égetve lerészegítették és eksztázisba 
hozták az embereket?  

Különös kultusza volt a régi irániaknál és a hinduknál az úgynevezett «Hauma» (hindu 
nyelven «Szoma», közárja «Szauma»). Hauma-szoma – a halhatatlanság szent itala, még saját 
istene is volt: Hauma-Szoma. A hindu irodalom legrégebbi emlékeiben – a «Rigveda» szent 
himnuszaiban az alábbi található a szoma hatásáról: «A viharos szelek felrepítettek a magasba 
– hiszen szomát ittam, felrepítettek a szoma magasába, és öt ember porszemnek tűnt…, az 
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egyik szárnyam az égen, a másikat a földre eresztettem – hiszen szomát ittam! A felhők fölé 
emelkedtem – hiszen szomát ittam» (44, 87. o.). Ebben a himnuszban megelevenedik a szoma 
italt ivott és extázisba került ember állapota. A szomát nemcsak itták, hanem az áldozati tűzre 
is öntötték. A véda és aveszta könyvekben a szomától és haumától bódultat, mint isteni 
gyönyörűségben részesültet tekintették, s a szoma kultusza sszorosan kapcsolódott a mágikus 
énekléshez. 

A hauma-szoma megfelelő növénnyel történő azonosítása a tudománnyban hosszú vitákat 
váltott ki, amelyek mint G. M. Bongard-Levin és E. A. Grantovszkij vallja, «aligha 
kecsegtetnek sikerrel». Úgy vélem, hogy G. M. Bongard-Levinnek és E. A. Grantovszkijnak 
igaza van, amikor rámutatnak a régi irániaknak és árjáknak eltérő földrajzi és növényzeti 
viszonyokat tartalmazó kiterjedt lakóterületére – a különböző geográfiai feltételek közepette 
különféle euforikus tulajdonságokkal rendelkező terméseket alkalmaztak, amelyek kultikus 
hatással bírtak.  A «valódi» hauma pótanyagainak egyike lehetett a kender virágpora, amelyik 
narkotikus hatással rendelkezik. Az V. évszázadban Alexandriai Hesychios azt írta: «A 
kender: szkíta füstölő anyag, amely olyan erős, hogy minden közelállót megizzaszt» (45, 269. 
o.). A szkíták említése ebben az időben archaizmusként hatott, a régi irániakról lehetett szó, 
akik az V. évszázadban már a közös alán elnevezés alatt szerepeltek. Egyébként, jegyezzük 
meg, hogy 1969-ben az alán Brutszkoje gorodiscse feltárásakor 5 méteres mélységben fekete 
agyagkorsót találtak i. u. az I. századból, benne kendermagokkal (46).  

A tűz és a nap kultusza, a kurulnyicáknak ehhez a kultuszhoz kapcsolódó széleskörű 
használata, a narkotikus anyagok alkalmazása – mindezt az Észak-Kaukázus alánjainál 
megtaláljuk későbben.  Tüzetesebb összességét ezeknek a kérdéseknek lejjebb tekintjük át. 
Most meg kell jegyeznünk, hogy ezeknek a kérdéseknek az alánokkal való hasonló vonásait 
és közelségét a kultúra más elemei között is nyomon követhetjük, ami az aorszok és az alánok 
bizonyos etnokulturális kapcsolatára irányítja a figyelmet. Tekintsük át röviden ennek a 
lényegét. 

A kultuszoknak, a kultikus jegyeknek és megnyilvánulásuknak az a szoros kapcsolata, 
amelyről az imént szó volt, nem lehet véletlen. A hasonló egybeesések mögött. ha nem is 
közvetlen genetikai kapcsolatoknak, de minden esetben az ugyanazon etnikai és kulturális 
alaphoz tartozásnak kell állnia. Másrészt az aorszok és az alánok archeológiai szempontból 
valószínű rokonsága a középkori alánok között népszerű katakombális temetkezési szertartás 
is utal – K. F. Szmirnov megállapította, hogy a fülkés sírok (katakombák, padmalyok) igen 
gyakran, más temetkezési típusokkal (téglalap alakú gödrökkel) együtt fordulnak elő épp az 
aorszok között (13, 39. o.). 

Az Észak-Kaukázusban az alán környezetben a katakombás temetkezési szertartás 
virágzott és ért el legfejlettebb és legkiforrottabb formát. Nem különösebb merészség azt 
feltételezni, hogy ez a párhuzam úgyszintén az aorszok és az alánok valószínű rokonságához 
vezet.   

Térjünk vissza az írott forrásokhoz! A tudósok régtől fogva figyelmet szentelnek az 
«alanorszok» összetett népnévre, amely a II. évszázadban Ptolemiosznál használatos (47, 109. 
o.; 48, 207. o.). Ez átmenetinek tűnik, ugyanúgy, mint a hasonló «alán-szarmata» népnév 
Flavius Marcianusnál a IV. században. Lényeges az is, hogy történelmi krónikáknak a  49. évi 
háborút leíró oldalai után nemcsak a szirákoknak, hanem maguknak az aorszoknak a neve is 
eltűnik; azokon a helyeken, ahol korábban a szirákok és az aorszok éltek, ettől fogva csak 
egyedül az alánok foglalnak helyet. A tudományban eddig még nem született egységes 
vélemény erről a népnév cseréről: vagy az Elő-Kaukázus síkságait és a Don–Volga közét az I. 
században elfoglaló új szarmata törzs jelent meg, az alán /50, 160–165/, vagy  nem változott a 
lakosság, hanem a szirákok meg az aorszok és más szarmata törzsek egy etnopolitikai 
egységbe tömörültek egy mindenki számára közös «alánok» név alatt (51, 89–100. o.). 
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Inkább megalapozottnak tűnik a másik elképzelés. Ezt a felfogást Ammianus Marcellinus 
(IV. sz.) is megerősíti, az alánok «folyamatosan gyengítve a szomszéd népeket, egyenként 
legyőzve őket, egyetlen nemzetségnév alá gyűjtve őket» (51, 275. o.).  Ily módon Ammianus 
Marcellinus szerint az alánok – sok törzs közös elnevezése, de ugyanakkor elképzelhető 
másként is – a szarmaták egy meghatározott csoportját alánnak nevezték, és más szarmata 
törzsek fölé emelkedve, a saját neve alatt egyesítette őket. Ezen elképzelés szerint válik 
világossá az agua és az alán nemesek terminusok szociális jelentése (53, 46. o.), amit szintén 
Ammianus Marcellinus igazol, rámutatva, hogy az alánok mindannyian nemesi származásúak 
(30, 305. o.). 

Az «alánok» – «nemesek» elnevezése hasonlóképpen többi szarmata törzséhez 
«roxolánok» – «fényes v. fehér alánok», különös jelentéssel bírt, kihangsúlyozva e nevek 
viselőinek szociális felsőbbrendűségét a környező népek között (53, 46. o.). 

K. F. Szmirnov, vezető szovjet szarmatológus több ízben mondott véleményt arról, hogy az 
alánok a szarmata törzsek konföderációján belül alakultak ki (lásd például a 47, 108. o.). 
Hasonló nézeteket vall A. Sz. Szkripkin is (54, 112. o.). Ha ez így igaz, akkor az alánok is 
nemesebbeknek tartották magukat a többi szarmatáknál, akkor a hasonló szociális státusznak 
valamiféle reális előfelételekre kellett épülnie. A probléma nemcsak a számbeli és katonai-
politikai erőben rejtőzik, hanem a gazdasági tényezőkben is. Ebben a vonatkozásban még 
egyszer visszatérünk az aorszok karavánkereskedelméhez. 

Amint V. P. Silov megjegyezte, az aorszok sajátos helyzetüknél fogva bekapcsolódtak a 
nemzetközi «Nagy Selyemútba», amely keletről a Han dinasztia kori Kínától nyúlt el nyugatra 
a Római Birodalomig. Végeredményben «az Alsó Volga-vidéken, a Káma-vidéken, a Kubán-
vidéken és a boszporoszi királyságban megjelennek a Han dinasztia kori Kína termékei: 
selyemszövetek, nefrit kapcsok a kardhüvelyről, tükrök és más távol-keleti származású 
készítmények» (55, 34. o.). Az i. e.  I. évezred közepétől úgynevezett «sztyeppei útként» 
működött, ahogyan Hérodotosz leírta: a Tanaisznál kezdődött, a Don mentén haladt felfelé, 
Orenburg felé fordult, s Urál hegyeitől délebbre haladt az Altájig és az Irtis felső szakaszáig. 
Későbben az i. e. II. évezredben a «sztyeppei út» Kínától Közép-Ázsián keresztül Jencájba és 
tovább haladt az északi Fekete-tenger vidék ókori kikötőiig. Könnyű belátnunk, hogy az 
északi sztyeppei út nyugatról keletre áthaladt az aorszok területén.  A II. századról szólva és 
Ptolemaioszra támaszkodva, E. I: Lubo-Lesznyickij azt írja: «A Kaszpi-tenger melléki és a 
kaszpintúli országok leírása Ptolemaiosznál feltételezi az időszámításunk szerinti első 
évszázadokban az északi úton az aktív tevékenység jelenlétét» (56, 93. o.). Ily módon az aorsz 
társadalom «nemesi» uralkodó rétegének minden lehetősége adva volt, hogy nemcsak 
politikai, hanem a gazdasági téren is ilyennek rangsorolja magát. A vagyon gyarapodása, a 
«sztyeppei útra» lépők számára a Közel-Kelet országaiból származó értékes áruk 
megjelenésével egészült ki, amiről már feljebb szó volt.  

I. e. 138–126-ban a kínai utazó Csang Csien (Zhang Qian) egy távoli és igen veszélyes (10 
évig volt a hunok fogságában) utazást tett nyugatra, Közép-Ázsiába. Ezt az utazást a kortárs 
Sze-ma Csien  (Sima Qian) «a kínai Héródotosz» írta le  «A történetíró feljegyzései» (Shiji / 
Si-csi) című munkájában. Kangkü/Kāngjū, korábban Kang-gü, K'ang-kü is) nomád 
hatalomnak leírása közben a továbbiakban közli a területről «Jencaj pontosan 2000 li 
távolságra fekszik Kangkütől északnyugatra. S ez a nomád hatalom; szokásaiban tökéletesen 
hasonlít Kangkühöz. A hadserege több mint 100.000. Egy nagy tó mellett fekszik, amelynek 
nincsenek magas partjai. Ez az északi-tenger» (57, 150). 

Nem kevésbé fontos ismeretet tartalmaz Jencaj területéről a korai Han kor történetének 
(«Hou Hanshu dinasztia») az időszámításunk I. évszázadára vonatkozó része: «Jencáj 
országát Alániának keresztelték át; függőségi viszonyban áll Kangk«üvel» (57, 229. oldal). 
Kangkü – a legrégebbi államalakulat Közép-Ázsiában, amely az i. e. II. évszázadban, s 
időszámításunk szerinti első évszázadokban létezett, alávetve magának Jencáj területét. Sz. P. 
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Tolsztoj szerint Kangkü – Hvárezm oroszosan Horezm (23. 20. o.), a kangküiek – Aral 
környéki szarmata-alán törzsek (58, 29—37. o.). 

Mit kell értenünk Csang Csien / Zhang Qian  «északi-tengere» alatt? Egyes kommentátorai 
a Kaszpi-tengerrel azonosítják (57, 6. megjegyzés; 104. o.; 59. 266. o., 2. megjegyzés), mások 
– az Aral-tóval (60, 32. o.). Jencáj területének a földrajzi térképen történő elhelyezésének a 
kérdése a témánk szempontjából azért fontos, mert, ennek megfelelően a «Hou Hanshu» az 
első bizonyság az alánok etnikai területéről, amelyet Alániának neveznek, vagyis az alánok 
országának. A történelem során Alánia első rögzítése az «Északi tengerhez» 
kétségbevonhatatlan. Sze-ma Csien hivatkozásából kiindulva a Jencájt Kangkütől elválasztó 
2.000 li alapján logikus az «északi tengerként» a Kaszpi-tengert látnunk, Jencaj területét 
pedig alapjában véve a Kaszpi-tenger északi vidéke valamint a Volga és a Don közé 
elhelyezni. Valószínű, hogy Jencáj területébe a Déli-Urál is beletartozott: Csen Uzsutun  kínai 
szerző arról ír, hogy Kínában nagyon értékelik a Jany országból származó cobolyprémet (Dél-
Urál és a Káma medencéje; 56, 93. o.).

Ily módon Jencáj területét az I. évszázadban Alániának keresztelték át, amely a Dontól a 
déli Elő-Urálig terjedő sztyeppei térségre helyezhető el, amely a felső aorszok területével esik 
teljesen egybe. A prémekkel történő kereskedelmet illetően, amellyel Jencáj nem rendelkezett, 
azt lehet feltételezni, hogy a szőrmék az északi Elő-Urálból érkeztek, és Jencáj a 
prémkereskedelemben a közvetítő szerepét töltötte be. 

Ha az előterjesztett elmélet hihető, az aorszok és az alánok etnikai kapcsolata még egy 
megerősítést nyerhet. Az elmondottak – nem újdonságok. Friedrich Hirth, német keletkutató, 
a Jencáj terminust az aorszok nevének kínai átírásaként tekinti (61, 251. o.). Nézetét sok tudós 
osztja (60, 33. o.; 47, 104. o.; 51, 88. o.). Elfogadom ezeket a következtetéseket, amelyek 
összességükben a fentiekből származnak, annál inkább, hogy a kínai forrásokra 
támaszkodnak: «A római császárok idejében Kína sokkal tájékozottabb volt Nyugat-Ázsiát» 
tekintve, mint az utóbbiak Kínáról» (59, 279. o.). De más nézőpontok is léteznek. Így, A. Sz. 
Szkripkin úgy véli, hogy «Jencáj és Alánia területileg nem fedik egymást egészen. Jencáj – 
jóval korábbi elnevezés, és valószínű, hogy az aorszoknak az északi Kaszpi-vidék 
ténykedéséhez kapcsolódik», átkarolva a déli Elő-Urál, az Alsó Volga-vidék és Don-vidék 
területét (ami megegyezik a mi felfogásunkkal – V. K.), tehát az Alánia elnevezés jóval 
későbbi, és kiterjed az Alsó Volga-vidékre, a Don-vidékre és az Észak-Kaukázusra (54, 111–
112. o.). Mindazonáltal ez nem felel meg a «Hou Hanshu» állításának az egyazon terület 
átnevezéséről; azonkívül nincs semmiféle adatunk sem az Észak-Kaukázus Kangkütől való 
függőségéről (csak az etnikai elhelyezékedés és a kapcsolatok, amiről majd lejjebb szólunk).  

Éppen ezért A. Sz. Szkripkin állítása nem egészen korrekt. Sokkal markánsabb a 
véleménye V. P. Silovnak, aki Frederick John Teggartra,  Otto Maenchen-Helfenre  és К. 
Enokira hivatkozik: «Az utóbbi kutatások minden tekintetben megmutatták, hogy az 
aorszoknak és jencájoknak» filológiai és történeti azonosítása teljesen lehetetlen (55, 40. o.). 
A  hasonló állítások kategórikussága túlzottnak tűnik, s csak a kérdés megoldásának az egyik 
lehetséges variánsaként lehet elfogadni, mint még gyengén kidolgozott és lehetségesnek 
tartott különböző véleményt. 

Emiatt úgy vélhetjük, hogy Jencáj területét az aorszok lakták. Elfogadható, hogy az 
aorszok területét keleten Alániának keresztelték át, ugyanakkor, amikor az aorszok és a 
szirákok átengedték a helyüket az alánoknak nyugaton – az Elő-Kaukázusban és a Don-
vidéken. Ez nem véletlen. Úgy tűnik, hogy nem kételkedhetünk többé az aorszok és az alánok 
kapcsolatában, az aorszokat az alánok részeként tekinthetjük, egy új hatalmas, a Dunától az 
Aral-tóig  terjedő hatalmas sztyeppei térséget betöltő törzsszövetség  megalakulásának az 
egyik alapvető komponenseként. 

Az aorszok és Jencáj területének az emléke a korai középkorban fennmaradt. A középkori 
szerzők megőrizték a számunkra. Így az arab Al-Mas'udi elmondja, hogy a kazár királyi 
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hadsereg muzulmánokból áll, akiket al-lariszik, arszik néven ismernek, és Hvárezmből 
telepedtek át (62, 193. o.). Ezt a részletet kommentálva Vlagyimir Fjodorovics Minorszkij  
(V. F. Minorsky) úgy vélte, hogy az alánokról van szó, akik a Kaszpi-tenger mögött az Aral-
tónál délebbre élő – aorszok (arszik) (62, 193. o., 23. megjegyz.). Ezeknek az alán-
hvárezmieknek a kazár fővárosban, Itilben (az Alsó-Volgán) való megjelenése okairól Al-
Mas'udi az alábbiakat mondja: «A távoli  időkben az iszlám keletkezése után az országukban 
háború és pestis tört ki, ők pedig áttelepültek a kazár királyhoz», tovább pedig ezeknek az 
alán-aorsz zsoldosoknak a szociális helyzetéről szól: «Hősiesek és bátrak, s a király legfőbb 
támaszai a háborúkban. Meghatározott feltételek mellett maradtak a birtokain, amelyek közül 
az egyik az volt, hogy nyíltan hódolhatnak a vallásuknak…, ugyanakkor a királyi vezír 
tisztsége megmarad közöttük, mint a jelen időben is vezír egyikük, Ahmad b. Kuja … 
Manapság mintegy 7 ezer ül közülük lóra együtt a királlyal, íjakkal felfegyverezve, páncélba 
öltözötten, sisakban és páncélingben…» (62, 194. o.). 

Az pedig, hogy Hvárezmben a X–XI. században valóban létezett alán lakosság, a jeles 
hvárezmi tudós, al-Biruni igazolja. A folyók áradása ideján Dzsejhun Hvárezm lakóinak egy 
részét átköltöztette a Hvárezmi- (Kaszpi – V. K.) tenger partvidékére: «ezek az alánok és 
ászok nemzetsége, a nyelvük most a hvárezmi és a pecsenyeg keveréke» (63, 194. o.). Úgy 
tűnik, jogunkban áll feltenni a kérdést – nem telepedhettek-e ezek az alán-ászok 
«megszokásból» a volt Jencáj területére? A régészeti anyagok tanúskodnak az északkeleti 
Kaszpi-mellék alánjainak nemcsak a Volga-vidékkel, a Kaukázussal és a Boszporosszal, 
hanem már a II–III. században a Hvárezmmel való kapcsolatáról is (64, 114–114. o.), ezeknek 
a kapcsolatoknak az eredete  pedig a legtávolabbi időkbe nyúlik vissza.  

Az aorszokról és Jencáj területéről szóló fejtegetéseinket befejezve meg kell említenünk V. 
V. Bartold akadémikusnak a kínai források alapján alapuló érdekes megállapítását: Attila 
korában – az V. században – az alánok kereskedelmi kapcsolatokat tartottak fenn a Kínába 
került ugyanazon a törzsből való honfitársaikkal. A kereskedők az alánok országából Lanzhou 
városba érkeztek. «A kínai elbeszélésben ezekről a kapcsolatokról, – írja V. V. Bartold , – az 
alánok országa, amelyet korábban Jencájnak és Alániának neveztek, egy harmadik néven 
említődik – Szude»; amint ez a szó megmutatja, hogy az alánok földjére vagy népére 
elnevezésként vagy jelzőként használták ugyanazt az iráni Szugda melléknevet, amely 
leginkább, a Zeravsan-medence neveként ismert (65, 814. o.). A «Szogda» alán elnevezés a 
krími Szudak város nevében maradt fenn. Másrészt, kétségtelenül érdekes az alánok 
országából való kereskedőkről szóló közlés, akik távoli kereskedelmet folytattak Kínával. Ha 
ezek nem hivatásos szogdi-kereskedők voltak, akkor meg kell említenünk Sztrabón közlését a 
karaván kereskedelemről, amelyet az aorszok  Médiával és Arméniával a Kaszpi-tenger 
nyugati partján Derbenten vagy a Darjálon keresztül folytattak. Az ilyen kereskedőknek a 
történelmi létezése teljes mértékben lehetséges – az aorszok-jencájok kezében volt, mint már 
arról szóltunk, nemcsak ez, hanem másik régibb út is, amely a Fekete-tenger északi mellékéről 
— Tanaiszról a Volgavidéken keresztül keletre – Közép-Ázsiába és Kínába vezetett (66, 12–
20. o.). Amint látjuk, az aorsz-alán kereskedők egészen távoli és nehéz utazásokat tudtak 
teljesíteni keletre és délre, a Közel- és a Távol-Kelet országaiba.  

Röviden összegezve, megállapíthatjuk, hogy az aorszok szarmata törzse, letelepedési 
körzete, amelyet a kínai források i. e. a II. századtól i. u. az I. századig Jencáj, majd Alányja – 
Alánia néven említenek, volt az egyik alapja a korai középkori alánok kialakulásának. De nem 
az egyetlen, mivel ebben a folyamatban Közép-Ázsia ókori iránijai is részt vettek. 
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IV. fejezet 

EURÓPÁN KERESZTÜL AFRIKÁBA 
 
 

 A II ― IV. évszázadokban Ázsia mélyén a szauromata-szarmata és szaka-masszageta 
földektől keletre, a türk nyelvű hunokkal az élükön, hatalmas egyesülés alakult ki Dél- és 
Nyugat-Szibéria türk és az Urál-vidék ugor törzseiből. Ennek nomád törzsek voltak az 
alkotói.. A nomád gazdaság extenzív formája, amely a legelőknek a csordák által való 
kimerítésével és letaposásával járt, szinte szakadatlan kóborlást követelt – a legelők fogyása 
és a nyájak növekedése arra kényszerítette őket, hogy új helyeket keressenek, száz 
kilométerrel arrébb költözve át a „sztyeppe végtelen sávjában”. Jellemző azonban, hogy az 
általunk ismert történelem során ez a vándorlás mindannyiszor keletről nyugatra történt. 
Fordított irányú mozgásról nem tudunk (1). 

  A hunok egyik csoportja Ptolemaiosz (Kr. u. II. sz.) szerint elvált a hunok fő csoportjától 
és bizonyára új legelőket keresve elérte a Dnyeper folyót. A hunok és a szövetségeseik 
tömeges mozgása a IV. évszázad 70-es éveiben kezdődött meg nyugatra.  A korábbi és az új 
titokzatos jövevények vadak és féktelen voltak, megdöbbentették a kortársaikat.  
Rettenthetetlenül harcolva kistermetű, szívós lovaikon mindent elpusztítottak, ami az útjukba 
került. Ammianus Marcellinus (2) római történetíró és a gótok történetírója, Jordanes (3) 
mesterien ábrázolták ezeket a nomádokat. „A vadságuk felülmúl minden mértéket” jellemzi a 
hunokat Ammianus Marcellinus, s figyelmeztet a továbbiak során: „Közülük senki sem 
foglalkozik a föld művelésével, soha nem szántanak. Nincs állandó lakóhelyük, otthonuk, sem 
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törvényeik, sem állandó életformájuk, a szekereikkel, amelyeken laknak, mindenféle helyeken 
kóborolnak, mint akik örökké menekülnek”. 
   Ugyanaz az Ammianus Marcellinus eléggé részletesen beszél az alánokról. A Tanais folyón 
túl, amely Ázsia és Európa határát képezi húzódnak Szkítia végtelen sztyeppéi 
(Ptolemaiosznál Ázsiai Szarmátia. – V. K.), amelyeken az alánok élnek, akik a nevüket egy 
hegytől kapták, állandó győzelmeikkel apránként kimerítették a szomszédos népeket és 
hasonlóan a perzsákhoz, kiterjeszték rájuk a saját népnevüket… Az alánusok, akiknek 
különféle törzseit most nem érdemes felsorolni, két világrész között oszlanak meg. Ámbár 
nagy távolságok választják el őket egymástól, s nomádokként mérhetetlen területeken 
kóborolnak, idők múltával mégis egy nevet kaptak, és mindnyájukat együttesen alánusoknak 
nevezik, erkölcseik, vad életmódjuk és egyforma fegyverzetük miatt. Nincs semmilyen 
kunyhójuk, nincs gondjuk a föld művelésére, hanem hússal és bőségben levő tejjel 
táplálkoznak, szekereken laknak, melyeken fakéregből domború fedelet raknak, és így 
vonulnak  a végtelen kiterjedésű pusztaságokon… Az alánusok csaknem valamennyien 
nyúlánk termetű, szép külsejű, közepesen szőke hajú, és kisé mogorva tekintetük miatt 
félelmetes emberek. Könnyű fegyverzetük miatt gyorsan mozognak. Mindenben igen 
hasonlítanak a hunokhoz, de életmódjukban és viselkedésükben mértéktartóbbak. Rabolva és 
vadászgatva egészen a Meótiszi mocsarakig és a Cimmeriumi Boszporoszig, továbbá 
Arméniáig és Médiáig eljutnak (2). 
 Ammiánus Marcellinus közléséből következik, hogy a hunok és az alánok nomádok 
voltak, a IV. században megközelítőleg egyforma szociális, gazdasági és kulturális fejlettségi 
szinten álltak, amelyet a katonai demokrácia befejező szakaszának lehet tekinteni. Az 
elmondottak azért lényegesek, mert megmagyarázzák azt a könnyedséget, amellyel az alánok 
egy része szövetségre lépett a hunokkal, s velük vonult tovább nyugatra. A mozgató indítékok 
és a célok ugyanazok voltak. 
 372-ben a hunok átkeltek a Volgán és megtámadták a tanaita-alánokat. „A hunok tehát 
betörtek azoknak az alánusoknak a területére; akik szomszédjai a greuthungusok, s akiket 
tanaitáknak szoktak nevezni. Közülük sokat megöltek és kiraboltak, a többit szövetségi 
szerződéssel a maguk oldalára állítottak”, – említi meg Marcellinus. 375-ben Balambér  
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vezérükkel az élükön átkeltek a Donon és leverték Hermanarich osztrogótjainak a 
törzsszövetségét. Hermanarich halála után az osztrogótok új királya, „Vithimirus  rövid ideig 
ellenállt az alánusoknak, a zsoldjába fogadott más törzsbeli hunokban bízva, de többször 
vereséget szenvedett, s végül az egyik csatában, ahol szintén alulmaradt a fegyveres túlerővel 
szemben, életét vesztette”. Az osztrogótok és a vizigótok behatoltak Thrákiába, 376-ban a 
hunok megjelentek a római birodalom keleti határán.  

Alapunk van feltételeznünk, hogy 372-ben a hunok nemcsak az alán-tanaitákat verték szét 
és igázták le, hanem a Kubán menti és az Észak-Kaukázus síksági területein élő alánokra is 
csapást mértek. A Hun horda egy része az Azovi-tenger mentén a Taman-félszigetre is betört, 
átkeltek a Kercsi-szoroson és tűzzel-vassal pusztították a Boszporoszi királyság (4) európai 
részét. A hunok másik része a IV. században Észak-Dagesztán területére került, s létrehozta a 
hun királyság alapját (5). Észak- és Északnyugat-Dagesztánt valamint az Elő-Kaukázust a 
hunok és a szabírok szállták meg, akik a IV. században aktívan részt vettek az iráni-bizánci 
háborúkban a Kaukázuson túlnan. I. Markvart véleménye szerint az egykori kaukázusi avarok 
a „fehér” hunokkal voltak azonosak, amivel Czeglédi Károly (6) nem ért egyet. Annak 
ellenére a hunok a középső Elő-Kaukázusban régészeti nyomokat hagytak maguk után a 
tartózkodásukról: Habaz faluban a Kabard-Balkár Autonóm Köztársaságban a kősírboltban 
1981-ben tipikus hun bronzüstöt tártak fel, két füllel (7). A hunokra jellemző temetkezés a 
IV–V. századból való halottégetőhely, lóbőrrel, amilyen az Elő-Kaukázusban idáig nem volt 
feltárva. Lehetséges, hogy a Középső-Kaukázusban a hunok nem tartózkodtak sokáig, és a 
zöm magával ragadta őket Nyugatra.  
 Tehát 376-ban az alán szövetségesekkel együtt megjelentek a római birodalom dunai 
határán. Az új alán betelepülő hullám, jelentős etnikai tömböt képezve, egyesült Pannónia régi 
szarmata lakosságával – a jazigokkal, roxolánokkal, szarmatákkal – argaragantákkal és 
limigántusokkal. 378-ban az alánok és a hunok már a Tiszánál voltak, Ausonius római konzul 
a Róma veszélyes ellenségei (11) győzelemről ábrándozik a verseiben. Ezeket az 
eseményeket G. V. Vernadszkij amerikai történész is érinti, megjegyezve, hogy az alánok a 
hun hadjáratban az előhad jelentős szerepét játszották. Orosius, az V. sz. kezdetének a 
történetírója szerint megközelítőleg az Al-Duna bal partján Alánia területe jött létre, amelyet 
Iszidórosz (11) is megerősített, a Prut folyót pedig „Alanus fluviusnak” – „Alán folyónak” 
kezdték nevezni. Amint J. A. Kulakovszkij rámutatott, Alánia a mai Moldávia ezen területén a 
XII. századig megmaradt a térképen (11).  
 376 őszén az osztrogótok és a vizigótok a kitörő éhségtől és a hun veszélytől űzetve, az 
útjukon végig rabolva Trákiába nyomultak be. Egy év múlva Marcianopolisnál zajlott le a 
vizigótok és a rómaiak közötti ütközet, a vizigótok vereséget szenvedtek, s a keleti gótokat és 
az alánokat hívták segítségükre. Az utóbbiak ez alkalommal a még a nem régebbi ellenségeik 
oldalán léptek fel. A római hadsereg Valens császárral az élén (innentől válik világossá, hogy 
mekkora veszélyt jelenthet a birodalom számára, ha a barbárok egyesült erővel támadnak) a 
szövetségesek ellen indult. 378. aug. 9-én Hadrianopolis alatt megtörtént a döntő ütközet. A 
rómaiak szörnyű vereséget szenvedtek, az alán és az osztrogót lovasság szétszórta a rómaiak 
csatarendjét, a vizigótok meg lekaszabolták a római gyalogságot.  Mintegy 40 ezer római 
légiós esett el, meghalt maga a császár, Valens is. A lovasroham módja és az osztrogótok 
döntötték el a csata kimenetelét, az ütközet leírásakor Ammianus Marcellinus megemlíti 
Alatheus és Saphrax alvezéreket, akik későbben Pannóniában tűnnek fel („Alatheus és 
Saphrax a maradék sereggel Pannóniába igyekezett” – említi meg Jordanes (3).  
 A hadrianopolisi vereség megrázta a római birodalmat. A gótok és az alánok 
Konstantinápoly falai alatt jelentek meg, nehezen lehetett csak elhárítani a veszélyt és 
letelepíteni őket Illyriába, az elaggott birodalom új császára, I. Theodosius békepolitikát 
folytat a barbárokkal szemben, és foederatusként tömegesen katonai szolgálatba fogadja őket, 
akiknek a dunai provinciák határait kell megvédeni a támadásokkal szemben. Gratianus 
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(375—383) nyugatrómai császár a gótok és az alánok egy részét Dél-Pannóniában telepíti le, 
Jordanes az ő vezéreikként említi meg a már ismerős Alatheust és Saphraxot (3).  Saphrax 
nevét G. V. Vernardszkij iráni (8) eredetűnek tekinti; Várady László véleménye szerint 
Alatheus gót volt, Saphrax – alán, jóllehet az utóbbi a pannóniai hun-alán csoportosulás élén 
állt. Mellesleg megjegyezzük, hogy Harmatta János a Várady László monográfiájáról írt 
recenziójában nem értett egyet a hunok nagyobb szerepéről szóló koncepciójával, és a 
gótoknak is a IV. század végén Pannóniában betöltött föderátori minőségével, azonban ezek 
kétségtelenül túlzásoknak mutatkoznak. Egyetértünk Várady Lászlóval, hogy Saphrax 
csoportjának a száma nem haladta meg a nyugati gótokét, és mintegy 20 ezer harcost 
számlálhatott (9).  
 Az említett uralkodó, Gratianus a római hadsereg szolgálatába fogadta az alánokat, 
gárdacsapatot formált belőlük és beiktatta őket a hadsereg lajstromába.”A császár rajongása 
ezek iránt az új barbárok iránt odáig ment, hogy a csapatok előtt alán nemzeti fegyverzetben 
jelent meg és ebben az öltözetben maradt a hadjárat alatt. A császár nyíltan rajongott a 
favoritjaiért, akiket súlyos pénzekkel kapcsolt magához, s mindenképp kedvezett nekik, 
ingerültséget keltett a hadseregben, és a pusztulásának is okává vált, – írja ezzel kapcsolatban 
J. A. Kulakovszkij (11). Azonban Gratianus halála után is az alán lovas egység a római 
hadsereg állományában maradt, és az V. század elején a Notitia Dignitatumban is mint az 
Alán comite lovassága (11) parancsnokának alárendelt önálló alegységet emlegetik. Nem 
zárható ki, hogy ezek az alánok Stilicho (395–408), a nyugatrómai birodalom uralkodója alatt 
részt vettek a germán törzsek betörésének a visszaverésében 402-ben és 405-ben. 
 Említést érdemel Maximus nyugatrómai császárnak, Gratianus utódjának az esete. Amint 
B. Bachrach megjegyzi, Maximus apja gót volt, az anyja – alán nő. Maximus kiváló 
képességekkel rendelkezett, belépett a római lovasságba és Britanniában szolgált. A római 
hadsereg támogatásával Galliában Maximus Gratianus halála után elfoglalta a trónt, és az első 
barbár származású császárrá vált (12; 11) .  
 Az alánok szolgáltak a keletrómai birodalomban is. Zoszimosszal egyetértésben, I. 
Theodosius császár széles lehetőséget biztosított az Ister mögötti barbároknak a hadseregébe 
kerülésére; bár Zoszimosz nem nevezi meg határozottan ezeket a barbárokat, J. A. 
Kulakovszkij közöttük alánokat is vélt látni (11). Pacatus 391-ben Theodosius császár 
tiszteletére írt dicsőítő énekében így beszél: «Megtörtént, hogy római vezérek parancsnoksága 
alatt és római zászlókkal Róma volt ellensége is követte a jelvényeket, amelyekkel korábban 
szemben állt, maga is katonává lett, megtöltötte Pannónia városait, amelyeket nem is olyan 
régen ellenségként dúlt és pusztított. A gót, a hun, az alán válaszolt a felhívásra, elvonult 
őrségre, és félt, nehogy a katonai táborhelyen kívülre kerüljön» (11; 8). Amint látjuk, 
Pacatusszal egyetértésben, a barbárok letelepedésének a fő területe Pannónia volt a Duna 
középső vidékén. Claudius Claudianus udvari költő (megh. 404-ben) értékes áttekintést adott 
az alán zsoldosok származásáról: «… elvegyülve a dákokkal jönnek a szarmaták és a bátor 
massageták, akik megsebzik a lovaikat, hogy megtöltsék [vérével] a csészét, és a Meótisz 
jeges vizét ivó alánok… » (13). Ugyanaz a Claudianus a «Honorius negyedik konzulságáról 
írott panegirikuszában » közvetlenül egyenesen az alánokhoz szól « ti, alánok eltanultátok a 
latin szokásokat». Következésképpen, Claudianusus véleménye szerint az alánok szívesen 
vették át a római életmódot «a latin  szokásokat» (14) , A Meótisz – Azovi-tenger vidékén 
fekvő vidékekről származtak, ami teljesen megfelelt a Tanais – Don (2) partjainál és a 
Meótisz keleti észak-kaukázusi sztyepjein élő alán-tanaiták A. Marcellinus általi 
elhelyezésével.   

I. Theodosius császár halála után véglegesen nyugati és keleti részre oszlott a római 
birodalom. A római csapatok ténylegesen vissza lettek híva Pannóniából, csak a határvidéki 
helyőrségek maradtak a római limes menti erődítményekben. A garnizonok állományába 
nagyszámú barbár is beletartozott, akik között alánok is lehettek. Az egyik ilyen pannóniai 
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erődítmény Fenékpuszta volt, a Balaton partján, amelyet a magyar régészek feltártak. Sági K. 
véleménye szerint a fenékpusztai típusú erődítmény 375 után (15) jött létre. Mindazonáltal 
megnőtt Pannóniában a barbárok aktivitása, amiről Eusebius Hieronymus tanúskodik: 
«Elszörnyed a lélek, amikor felsorolja a mai idők csapásait… Scythiát, Thráciát, Macedóniát, 
Thessáliát, Dardániát, Dáciát, Epirost, Dalmátiát és az egész Pannóniát feldúlják, 
zsákmányolják, rabolják a gótok, szarmaták, kvádok, alánok, hunnok, vandálok, 
markománok. A templomok romokban vannak, Krisztus oltárait lóállásoknak használják, a 
mártírok tetemeit kiássák a földből…» (16).  

A gótokkal és a hunokkal együtt a nyugati alánok sorsának alakulásában a vandálok 
germán törzse játszott nagy szerepet, akiket Hieronymus az alánokkal együtt említett.  335-
ben a vandálokat Constantinus császár Pannóniában föderátorokként (17) telepítette le. Itt 
kerültek kapcsolatba a nyomukban megjelenő alánokkal. Amint J. A. Kulakovszkij vélte, az 
alánok hatására a vandálok « Dácia és Pannónia sztyeppés térségein lovas néppé váltak» azaz 
lovas harcosokká, ami nem volt a germánokra jellemző (11). Hozzájuk lehetséges 
szövetségesként csatlakoztak a szvébek. A 405–406. években háború tört ki a római 
birodalom nyugati részének a kormányzója, Stilicho (aki vandál származású volt) és a többi 
germán törzs vezérei, Ataulf és Radagaisus között. Stilicho Radagaisusszal a római seregeket 
és Sarus (9) parancsnoksága alatt a föderációs csapatokat állította szembe. Stilicho 
föderációsainak az alapját a hunok képezték, azonban Sarus neve egy másik hadvezérre 
Szarosziuszra emlékeztet, aki az V. században az Észak-Kaukázusban (18) egy alán egyesülés 
élén állt. B. Bachrach rámutat, hogy Sarus (Saul) vezér alán származású volt (12). 

A Stilichotól 405-ben elszenvedett vereség és a keletről közeledő hunok nyomása 
következtében a vandálok, alánok és a szvébek egyesültek, elkezdték a nyugatra történő 
mozgásukat. Várady László megjegyzi, hogy szövetségesként az osztrogótok is csatlakoztak 
Pannónia 1-ből (9). A barbár egyesülés, kétségkívül, jelentős tömeget és hatalmas katonai erőt 
képviselt. Ennek a megindult áttelepülési hullámnak a létszáma nem ismeretes, azonban J. A. 
Kulakovszkij meggyőzően az alánok «hatalmas tömegéről» (11), és az alánoknak a hunoktól 
való elszakadása homályos körülményeiről ír. 

   

 
 

Az alánok útja Európán keresztül Afrikába a IV–V. században 
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406. december 31-én a vandálok, alánok és a szvébek átkeltek a Rajna jegén, elmozdították 

helyükről a ripuári frankokat, és benyomultak Gallia római provinciába, azt sorozatos 
fosztogatásnak vetve alá. «Ez olyan esemény volt, – írja F. Lot, francia történész – amelyet a 
nyugatrómai birodalom dezorganizáció, elvérzése, végzetes pusztulása követ» (19). 
Alkalmasint innen vezethető le a G. V. Vernadszkijnak ez eseménnyel kapcsolatos álláspontja 
is. Az elképzelése abból indul ki, hogy a Ruhsz-ász alán törzs a vakóságban sokkal régebbi a 
rusznál, s hogy ez a törzs az alán horda tagjaként részt vehetett a Galliába történt 
benyomulásban. G. V. Vernadszkij írja, hogy a «a nyugati alán expanzió, ily módon az első 
Európába történt első orosz benyomulásnak tekintendő» (8). Az ilyen megállapítás, 
természetesen, meglepődést vált ki: a IV. században az oroszok, mint a jelenlegi nemzet még 
nem léteztek. 

Galliában az alánok két részre váltak szét. Az egyik részük Goar vezetésével a római 
birodalom szolgálatába állt, és Olympiodoros állítása szerint a burgundok szövetségesévé 
vált, együtt szerepeltek 411-ben Gundaharral, a burgundok királyával Tours városában (20). 
A másik rész Respendial vezetése alatt a germánokkal maradt, és Tours-i Gergely közlése 
alapján, megmentette a várost a vandálok végzetes pusztításától, akik vereséget szenvedtek a 
frankoktól (11). Ugyanabban a 411. évben az alán vezér, Goar és Gundahar burgund király 
császárrá kiáltja ki a gall Jovinust. A kihirdetés Moguntiake városában történt, Belgiumban, 
azonban Jovinus hamarosan meghalt. «Goar és a hordája további sorsa ismeretlen a 
számunkra», − írta J.  A. Kulakovszkij (11), azonban feltételezi, hogy éppen ez az alán 
csoport szerepel Paulinus Pellaes «Euharisztikosz” c. önéletrajzában. Paulinus Bordeaux 
város római prefektusa volt. 414-ben a nyugati gótok Bordeaux-t ostromolták, és Paulinus 
Bordeaux-hoz közeli Vasatum (ma Bazas) városába menekült a családjához. 
 A gótok Vasatumot fenyegetik. Paulinus az alánok királyához fordul segítségért, akiben 
nemcsak J. A. Kulakovszkij, hanem G. V. Vernadszkij is Goart véli felismerni (8). Az alánok 
Paulinus segítségére sietnek, felfegyverzett harcosaik a városfalakra mennek. A gótok nem 
kívánnak harcba lépni, azután az alánok is elhagyják a várost. 

 

Az alánok régészeti nyomai Galliában (B. Bachrach 
szerint) 
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J. A. Kulakovszkij és G. V. Vernadszkij hipotézise Goarról teljesen megalapozottnak 
tűnik. B. Bachrach következtetése alapján mintegy 40 esztendőn keresztül Róma 
szövetségeseként szerepelt. B. Bachrach a számunkra korábban ismeretlen írásos forrást  

 
 

 
Az alán települések (háromszögekkel jelölve) és az 

elhelyezkedésük Orleans −Chartres környékén (B. Bachrach 
szerint) 

 
 

idéz az V. évszázad első harmadából – a marseilles-i Claudius Marius Victor «Aletius» c. 
poémáját, aki megemlíti az alánok vallásos hitét. Claudius a «primitív» vallásokról beszél, és 
megjegyzi, hogy az alánoknak az ősök számára áldozathozatala primitívebb, mint a görögök 
vagy a rómaiak politeizmusa (12). B. Bachrach úgy véli, hogy az említett tények az germánok 
arianizmusának az alánok által való kedvezőtlen fogadtatásáról tanúskodnak. Kronologikusan 
határozzák meg a Goar alánjairól alkotott képet. 

439-ben a nyugati gótokkal kötött béke után (az utóbbiak 412-ben elfoglalták Dél-Galliát) 
az alánok Aëtiustól Valentinois elnéptelenedett területét kapták a Narbonni Galliában 
(Narbonne és Toulouse városok között) és itt telepedtek le Sambida vezetésével (11). B. 
Bachrach lehetségesnek tarja, hogy az alánoknak ez a csoportja Dél-Galliából a Rhône 
völgyében haladva, ahol korábban tartózkodott, elfoglalta a Földközi-tenger és Toulouse 
közötti földeket, Ellenőrzést gyakorolt a Via Domitia fölött, amely stratégiailag Hispániába 
vezető fontos útvonal volt (12). 457-ben Maiorianus császár, Sidonius Appollinarius szerint a 
galliai alánokból csapatot formált (B. Bachrach állítja, hogy ezek a Valentinois-ból való 
alánok voltak) (12) és a vandálok ellen küldte őket Hispániába. Az alánok vereséget 
szenvedtek a vandáloktól, és Beorgor (Beogar, Beorga) vezérük parancsnoksága alatt Észak-
Itáliába vonultak. Az ellenük indult Maiorianust Tortonánál meggyilkolták, az alánok 
benyomultak Észak-Itáliába. A nyugat-római birodalomra nagy veszedelembe került. A 
nyugat-római birodalom császára, Leó Anthemiust patríciust Rómába küldte, «ott 
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fejedelemmé tévén őt. Ő megérkezvén oda, az alánok ellen indította a vejét, Ricimerust, az 
ismert férfiút, s akkoriban csaknem az egyetlen hadvezért Itáliában. Az első csatában 
vereséget mért a nagyszámú alánokra és Beorgor királyukra, visszaverte és megsemmisítette 
őket», – írja Jordanes (3). Az említett csata 464-ben Bergomum mellett történt. A szétvert 
alán sereg egy része Észak-Itáliában maradt, egyesülve az V. század elején Róma szolgálatába 
szegődött alánsággal (olyan alánok, akik a vandálok elleni harcban 405–406-ban vettek részt).  

 
 
 

 
 

Alán települések (háromszögekkel jelölve) és helynevek Délnyugat Galliában (Bachrach nyomán) 
 

 
 Az alán telepesek Észak-Itáliában, a régi hagyományok szerint, a birodalom föderációsaivá 
váltak, akik földjuttatás és fizetés fejében kötelesek voltak katonai szolgálatot teljesíteni. Az 
alán ezred Comites Alani Észak-Itáliában Ravennában elhelyezve 487-ig folytatta a szolgálat 
teljesítését (12). Összegezve, az alánok olyan gyorsan elrómaiasodtak, hogy az V. század 
legelején Claudianus megjegyezte: alánok, akik átvették «a latin  szokásokat». Észak-Itália 
colonia katonai lajstroma, amelyet a Notitia Dignitatum tartalmaz, szám szerint említi őket a 
szarmaták között. B. Bachrach megalapozottan látja bennük az alán coloniát, ahol sokkal 
korábban a szarmata lakosság az alánnal keveredett össze (12). Azonkívül Bachrach 
elképzelhetőnek tartja az olyan városok lakossága között az alán csoportok jelenlétét, mint 
Polentia, Verona, Tortona, Bergamo (12). Elsőként gyűjtötte össze Észak-Itália alán 
származású neveit, amelyek közül a nagy stratégiai jelentőségű Allain városát külön is 
kiemeljük – 5 km-rel Aosztától északra, a Szent Bernát-hágó felé vezető úton (12). 
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Alán települések (háromszögekkel jelölve) a svájci határ közelében. Pontokkal a deformált koponyák 
régészeti lelőhelyei vannak feltüntetve (Bachrach nyomán) 

 
 

 Térjünk vissza az alánokhoz Galliába. 442-ben Aëtius Goar alánjainak egy részét Orleans 
környékén telepítette le az alánok egy részét, hogy fokozza az Armoricában lakó bagaudák 
feletti ellenőrzést, akik nem sokkal előtte lázadtak fel Tibaton vezetése alatt, és szenvedtek 
vereséget. Goár széttelepítette az alánokat Orleansban és környékén. Orleanst a székhelyének 
tette meg. 

447-ben Armoricában ismét lázadás robbant ki, amelynek okául A. P. Korszunszkij szerint 
(23)  a mértéktelen adóterhek szolgáltak. Armorica különvált a birodalomtól. A lázadás 
elfojtására Aëtius az alán Goárt küldte el, ellenszolgáltatásként és az armoricaiak 
megbüntetéséért szabad rablást  engedélyezve nekik. Amikor Goar (néhány forrásban 
Eoharnak nevezik – «kegyetlennek») (11) Armorica földjére lépett, annak lakosai Germanus 
püspökhöz fordultak segítségért. A püspök tárgyalt Goarral, aki beleegyezett, azzal a 
feltétellel tartózkodik a fenyítéstől, ha cserébe Germanus Aëtiust ráveszi intézkedése 
megváltoztatására. Germanus azonnal Ravennába indult, hogy kegyelmet kérjen az 
armoricaiaknak, de nem kapott kegyelmet, és emiatt 448-ban az alánok Armoricát pusztították 
(12).  

450 körül Orleans táján új alán vezér jelent meg, Sangiban, akiben B. Bachrach az elaggott 
Goar utódját látja. Sangiban legfőképpen a híres «népek csatája» aktív résztvevőjeként vált 
híressé a Catalaunumi mezőkön.  

Az V. században az egész Pannónia ténylegesen a hunok birtoka volt, Jordanes szerint 
Dácia és Pannónia provinciában a hunok és az alájuk tartozó törzsek éltek (13). Pannóniában 
volt a hun fejedelem, Attila főhadiszállása is, aki a társuralkodónak, Blédának 445-ben történt 
megölése után egyeduralkodóvá vált.  451-ben az uralma alá tartozó törzsekből hatalmas 
hadsereget hozott létre, nyugatra indult, útjában végigrabolta Strassburgot, Metzet, Wormsot, 
Mainzot. A hunok betörtek Galliába és Orleans felé közeledtek, ahol Goar, utána pedig 
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Sangiban  székhelye volt. «Sangiban, az alánok királya, a bekövetkező eseményektől tartva, 
megígéri, megadja magát Attilának, és átadja neki Aurelian gall várost, ahol akkor 
tartózkodott», – írja Jordanes. A nyugati gótok királya I. Theoderik és Aëtius, értesülvén, mire 
készül Sangibán, megerősítik a várost, «vigyázzák a gyanúsan viselkedő Sangibant, és az 
egész népét a saját segédhadaik közé középre állítják» (3).  

Az ellenfelek Troyes-től nyugatra 451. június 15-én találkoztak a  catalaunumi mezőn. 
Attila hun serege ellenállt az egyesült római erőknek, a nyugati gótoknak és az alánoknak. A 
csata Jordanes tudósítása nyomán rendkívül kegyetlen volt, mind a két oldalról 165 ezer 
halottal. Sangiban alánjai a szövetséges sereg közepében voltak felállítva; a hun sereg 
közepén «a legbátrabb harcosaival» Attila helyezkedett el (3). Ennek a csatarendnek 
köszönhetően az alánok szemtől szemben harcolhattak Attila válogatott gárdájával. A hunok 
vereséget szenvedtek és visszavonultak, a további nyugati előnyomulásuk megakadt, Attila 
visszatért a «szálláshelyére».  

A következő esztendőben, Jordanes szerint, «Attila elhatározta, kiterjeszti a hatalmát 
azokra az alánokra is, akik a Liger (Loire, – V. K.) folyónál laktak, hogy utána 
megváltoztatva a háború eredményét (vereséget), még rémítőbben fenyegethessen» (3). Más 
utakon haladva, mint az első hadjárat során, «vezette seregét Attila az alánok ellen». Azonban 
a nyugati gótok királya, Thorismund megelőzte Attilát, előbb ért el az alánokhoz, velük 
egyesülve találkozott Attila seregével. Megtörtént az ütközte «amely, teljesen olyan volt, mint 
a catalaunumi mezőn». Attila ismét vereséget szenvedett, és a «saját szálláshelyeire» 
menekült (3). 

Vajon Jordanes igaz-e minden állítása, megfelel-e a valóságnak? Megjegyezzük, hogy a 
történetírásban eléggé szkeptikus ítéletek születtek ebben a vonatkozásban. Így a 
Catalaunumnál zajlott «népek csatájával» kapcsolatos események vonatkozásában B. 
Bachrach így ír: «Valószínűleg, Jordanest a gótok iránti elfogultsága tüzelte, hogy a nyugati 
gótokból hősöket csináljon, a számára ellenszenves alánokkal szemben» – Jordanes szövegét 
«elfogult beszámolónak» nevezi (12). Jordanes elfogultságát az amerikai tudós abban látja, 
hogy a catalaunumi csata leírásakor az alánokat a szövetséges hadsereg centrumába helyezi, 
azért, hogy a rómaiak és a nyugati gótok nem bíztak bennük, és féltek az alánok árulásától, 
akkor, amikor a valóságban Sangiban alánjai voltak előretolva a csata legveszélyesebb 
területére (12). El kell ismernünk, hogy B. Bachrach megjegyzései beigazolódtak.  

Attila 452-ben Galliába vezetett második hadjáratával kapcsolatban J. A. Kulakovszkij 
egyértelműen kijelentette: «Attilának ez a második hadjárata Jordanes kiagyalt forrása a gót 
név nagyobb dicsőségének szánva» (11). E. Cs. Szkrzsinszkaja szintén egészen 
tendenciózusnak tartja Jordanes munkáját, a «Getikát», amelyben összekapcsolódik a górok 
és királyuk magasztalása «az akkor győztes birodalom fensőbbsége elismerésére» (3) szolgáló 
felhívással. Jordanes fentebb említett idézeteivel szemben azonban semmiféle konkrét 
ellenvetést nem tesz. 

Tours-i Gergelyre hivatkozva B. Bachrach ír a Thorismund által vezetett nyugati gótoknak 
az alánok elleni támadásáról 453-ban. Az alánokat szétzúzták és kiűzték Észak-Aquitániából, 
azonban Orleanst a nyugati gótok nem foglalták el (12). 

453-ban meghalt a hunok hatalmas uralkodója, Attila. 
Megkezdődött a hunok rövid életű birodalmának a széthullása. 454-ben Pannóniában 

lezajlott a Nedao folyó melletti csata a hunok és a volt szövetségeseik, a gepidák között. 
Ekkor az alánok a hunok oldalán léptek fel, azonban nehéz lenne megállapítani, hogy ezek az 
alánok Galliából valók voltak-e. Inkább valamilyen alán csoport lehettek, akik Pannóniában 
maradtak az Al-Dunánál, és nem mentek tovább 406-ban nyugatra. A hunokat és a 
szövetségeseiket szétverték. 471-ben a hunok elhagyták Pannóniát, kiürítvén a földeket 
átadták az új foederatusoknak: szkireknek, geruloknak, gepidáknak, alánoknak (9). A Nedao 
melletti csata után hamarosan az alánok egy része Kandakkal Kis-Szkítiában telepedett le a 
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szkirek germán törzseivel együtt ― Dobrudzsában és Alsó-Méziában. E. Cs. Szkrzsinszkaja a 
«Getikához» írott magyarázataiban Kandak nevét egy csomó olyan névvel állítja egy sorba, 
mint Addak, Szafrak, Hernak, Ellak (az utolsó kettő – Attila fiaié (3), ami az iráni-alán 
onomasztika népszerűségéről és ennek megfelelően az alánok szerepéről szól az V. század 
viharos történelmében). Ily módon a Balkánon és az Al-Dunánál az alánok jelenléte egészen a 
VI. századig bezárólag megállapítható.  

Az V. század végén az alánok egy része Orleans környékéről nyugat felé kezdett 
elmozdulni, a breton vidékre, az armoricai krónikás közli, hogy Audren, a bretonok vezére, az 
alánok egy részét is irányította (464), a VI. évszázad elején pedig Alanus nevű püspök 
szolgált Le Man (12) városában. Armoricában az alánok maradékai a VI. századig léteztek, 
ezután az Al-Dunai alán csoportokkal egy időben véglegesen asszimilálódtak.  

Ahogyan már fentebb is mondtuk, 406-ban Galliába benyomulva az alánok két részre 
oszlottak. Még nem foglalkoztunk annak a résznek a sorsával, amelyik Respendial 
vezetésével a germán-vandálok szövetségese maradt. A frankokkal történt összecsapás után az 
alánoknak ez a része a vandálokkal és a szvébekkel elindult a Pireneusokon keresztül 
Hispániába. Amint G. V. Vernadszkij írja, «a szövetségesek nehézség nélkül hódították meg 
ezt az országot, amelyet 411-ben felosztottak maguk között» (8). Az alánoknak Lusitania és 
Carthagena jutott, amiről Galicia püspöke, Hydatius (3) is tudósít. Amint B. Bachrach állítja, 
az alánok és a vandálok települései Hispániában, bizonyára, a vendégfogadás elvén jöttek 
létre – a hódítók a római földesurak vendégeivé váltak, jelentős részt kaptak a gazdaságaik 
jövedelméből. Cserébe ezért «a vendégek» kötelesek voltak megvédeni a «gazdáikat» mások 
portyázásai és rablótámadásai ellen, azaz, a helyzetük a foederatusok státuszára emlékeztetett. 
Az alánok és a vandálok békekötési kérelemmel fordultak Honorius római császárhoz, hogy 
ismerje el őket foederatusként, és túszokat ajánlottak neki cserébe. Azonban a birodalom nem 
akart szövetségesi kapcsolatba lépni Hispánia meghódítóival, amely a birodalom alkotórésze 
volt, s a vandálok régi ellenségeit – a nyugati gótokat küldte ellenük (12). A nyugati gótok 
inváziója 416-ban történt. 

Két esztendőn keresztül folyt az elkeseredett harc, amelynek során a nyugati gótok az 
ellenségeiket szorongatták. Meghalt Fredbal, a vandálok királya. 418-ban a nyugati gótok 
Tartesnál (ma Cádiz) szétzúzták az alánokat, az alánok királya, Addak elesett a harcban. Az 
alánok maradékai egyesültek a vandálokkal és folytatták a harcot, mind délebbre húzódva 
vissza a Pireneusi-félszigeten. A vandálok királyai, Gunderich, Geiserich és Gelimer attól 
kezdve a vandálok és alánok királya címet viselik. A nyugati gótok által szorongatott 
vandálok és alánok 429-ben átkeltek a Gibraltári-szoroson Észak-Afrikába. F. Lot szerint 
Afrikába mintegy 80 ezernyi ember kelt át, közülük 12–15 ezer a harcos. Az alánok 
valamiféle csoportja, R. Grousset véleménye szerint, Hispániában maradt, és a nyugati 
gótokkal egyesülve adta «Gót-Alánia» vagy Katalónia területének a nevét (21; vö. 3). 

Afrika észak-nyugati (a mai Tunisz és Algéria) részét megszállva Geiserich 435-ben békét 
kötött Rómával. Az alánok a Vandál királyságban (az utóbbinak Courtois francia történész 
monográfiát szentelt) (22) folytatták, a viszonylag kis létszámuk ellenére megőrizték az 
etnikai önállóságukat, amire B. Bachrach is felfigyelt (12). Az utóbbi, részben 
visszatükröződött az alán szónak  vandál királyok címében való megtartásában is «Rex 
Vandalorum et Alanorum». A vandálok királysága 533-ig létezett Észak-Afrikában, amikor 
Belisar bizánci hadvezér elfoglalta, Gelimert pedig fogságba ejtették és Kis-Ázsiába 
száműzték.  

Amint látjuk, Afrikában, éppúgy mint Dáciában, Galliában, Itáliában az alánok maradékai, 
akik leszakadtak a fő etnikai tömbjeiktől, a VI. században eltűntek a történelem arénájából, 
véglegesen beleolvadtak az őket körülvevő nagyobb lélekszámú népekbe. 

 Az alánoknak az írott forrásokból rekonstruálható története nyugaton nem hagy semmiféle 
kétséget az Al-Dunától a Pireneusi-félszigetig jelen levő, eléggé nagy lélekszámú alán 
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tömbről. A fentebb idézett számokból még a hipotézis voltuk ellenére is kitűnik, hogy 
rendszerint különféle csoportokról van szó, amelyek tízezer embereket számlálnak, és jelentős 
katonai erőt képviselnek. Egyetértünk abban, hogy az alánok nyugat felé való mozgásának a 
kiinduló területe a Volga és a Don közötti sík térség és az Észak-Kaukázus, ahol az alánok a 
hun invázióig hosszú időn keresztül tartózkodtak. Ez volt az alán lakosság fő területe az 
Ázsiai Szarmátiában. Az alánok egyes csoportjai a hun periódusig a Fekete-tenger 
partvidékének északi sztyeppéin, az Al-Dunánál és a középső Duna tájon tartózkodtak 
(jazigok és roxolánok az I. évszázadban). Fel kell tételeznünk, hogy az alán lakosság ezen 
csoportjai is bele kerültek a «nagy népvándorlás» korának migrációs folyamataiba. 

Természetes nem gondolhatjuk, hogy nyugatra tartva a hunokkal és a germán törzsekkel 
összekeveredve, és ennek az áradatnak az alkotórészeként az alánok nemcsak az etnikai 
egyedi sajátosságaikat, hanem a kulturális-etnográfiai sajátosságaikat is megőrizték, amelyek 
a hitvilágukban, a szertartásaikban, a szokásaikban és az anyagi kultúrájukban tükröződtek. A 
galliai alán Goar pogány hitvilágáról Claudius Marius Viktor «Aletia» c. műve kapcsán már 
szóltunk. Megkíséreljük érinteni azoknak az archeológiai tényeknek az egészen bonyolult 
kérdését, amelyeket a IV–V. század végének Közép- és Nyugat-Európa területének tárgyi 
anyagából, mint az alánokhoz tartozót feltételezhetünk, s el lehet különítenünk. Kiindulási 
pontok: az anyag kelte – a IV–V. évszázad vége, az alánoknak az adott  vidéken 
tartózkodásának a történelmi igazolása, a Fekete-tenger északi partvidékének olyan 
párhuzamosságai ugyanabban és a korábbi időszakban, amelyek a nyugati analógok keleti 
származásáról tanúskodnak.  Emellett feltétlenül még egyszer ki kell emelnünk ezeknek és az 
egyéb régészeti anyagoknak a kizárólagos alán jellege meghatározásának rendkívüli 
nehézségét, figyelembe véve a népvándorlás résztvevői etnikai közegének rendkívüli 
változékonyságát, az ezt támogató etno-törzsi szétszórtság és mozaikszerűség kétoldalú 
kölcsönzéseit, végül ― a helyi nomádok állandó ráhatását. Az említett bonyolultság vezette I. 
Wernert annak a megállapításához, hogy «az etnikai meghatározás próbálgatása kevésbé 
perspektivikus» (24). Ennek ellenére csak ilyen próbálgatásokra vállalkozhatunk.   

Az első komoly kísérletre a régészeti leletek különválasztására a nyugati gótok és alánok 
nyugati vonulásának időszakával kapcsolatban E. Beninger vállalkozott. Azonban a szerző a 
legtöbb figyelmet a gótok régészeti leleteinek az elkülönítésére és főként a bennünket érdeklő 
eseményekben való szerepük vizsgálatára fordította. Véleménye szerint az alánok 
jelentéktelen befolyással voltak a nyugati gótokra (25), ami eltér M. I. Rosztovcev (26) és B. 
Bachrach (12) értékelésétől és adataitól. E Beninger az alánokhoz kapcsolta az Észak-
Bohemiából (pl. Durból) (25) származó egyes kerámia tárgyakat valamint a Simmeringen 
(Ausztria) feltárt temetkezést. Nekünk már feltűnt bizonyos formai hasonlóság az egyik 
Durból való edény és az Alsó Volga vidék (27) késő-szarmata kerámiái között, azonban ez 
csupán formai volt. Ezenkívül a hasonló szarmata edényeket nem lehet a IV–V. századba 
datálni, jóval korábbiak. Ezért a Durban talált edények elán jellege továbbra is tisztázatlan 
marad.  

Teljes mértékben problematikus marad a simmeringi temetkezés alán jellegének a kérdése 
is, amiről E. Beninger írt (25). A legutóbbi megállapítás szerint itt alán harcost temettek el 
nyugati gót kerámiával. 

Amint a fentebbi történeti vázlatból kitűnik, az alánok nyugatra történő előnyomulása 
tekintetében Pannónia játszott nagy szerepet. Tekintettel Pannónia térbeli közelségére a 
Fekete-tengeri sztyeppékhez, itt lehetett az alánok anyagi nyomait leginkább remélni; teljesen 
nyilvánvaló, minél jobban eltávolodtak nyugatra, annál jobban halványult el a hagyományos 
kultúrájuk. Alföldi A. alapos monográfiát szentelt a magyarországi hun idők archeológiai 
anyaga etnikai interpretációjának. Azonban különválasztva a hunok materiális kultúráját és 
temetkezési szertartásának (szerinte) jellemző vonásait, ennek a korszaknak a többi 
létesítményét nem kísérelte meg valamelyik meghatározott néphez kapcsolni, csak a nomád 
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jellegükre fordított figyelmet. Az ő érdeme a hunok által Pannóniába hozott és képviselt 
kultúra elismerése, nevezetesen készítményeinek színes stílusával, származása 
sokszálúságával, amelyet nemcsak a hunok, hanem más népek, közöttük az alánok is 
gazdagítottak.   

Alföldi A. következtetéseit osztva Fettich N. felismerte az alánok szerepét Pannonia 
kultúrájának formálásában a hun invázió idején, és azt írta, hogy «az archeológiai emlékek 
között az alánok nyomait kell keresnünk az olyan helyeken, ahol  eltekinthetünk  az intenzív 
perzsa befolyások megnyilvánulásaitól» (29). Azonban ilyenek felfedezésére Fettich N. nem 
vállalkozott.  

1950-ben Csongrád városa mellett Délkelet-Magyarországon érdekes temetőt tártak fel a 
hun időkből, amelyről Párducz M. publikált. A temetkezés álló helyzetűként jellemezhető, 
guggoló helyzetben ülés, a sírok tájolása – dél-észak és nyugat-kelet. A II. csoport ülő 
testhelyzetű csontvázait Párducz M.,  a Tarkiban és Karabudahkentben (Dagesztán) feltárt, az 
első évszázadból származó földsírokra hivatkozva azokat a kaukázusi szokáshoz kapcsolja, 
bár hangsúlyozza: «Nehéz kérdés, melyik nép volt ennek a kultúrának a hordozója» (30). 
Annak ellenére a II. csoport temetkezését Párducz M. «a kaukázusi térségből származó 
elemek» jelenlétével hozza kapcsolatba, hivatkozva Uszty-Labinszkij (N. V. Anfimovra 
hivatkozva) és Giljacsszkij temetőjére (T. M. Minajeva alapján). A kutató úgy véli, hogy 
Magyarország régen letelepedett szarmata lakosságára új szarmata-alán, vandál, gót és gepida 
törzsek rétegeződtek. (30) Párducz M. megemlíti, hogy Magyarországon addig az időig nem 
került elő a dél-oroszországiakra jellemző padmalyos sír, és az egyetlen kivételnek a 
Keszthelyen található tekinthető minden bizonnyal alánnak. Végül Párducz M. 
következtetésre jut: «ismereteink mai állapota szerint a Csongrádból származó anyag alapján 
nem lehetséges, hogy nagy alán tömegről beszéljünk, a jelenlétük az említett fülkés sírok és a 
deformált koponyák alapján mérlegelendő» (30). 

A Csongrádból való tárgyi anyagban természetesen akadnak egyes elemek, amelyek a 
szarmata vagy a szarmata-kaukázusi hatást képviselik, mint például a markolat tövénél 
véséssel díszített kinzsálok (elsősorban az Északnyugat-Kaukázusra koncentrálnak, például a 
Novorosszijszk közelében levő Djurszóra, maga Párducz M. Kercsinek, Theodósziainak, 
Tuapszeinek véli azokat) (30), a poliéderes fülbevalók, az állatalakos fogójú, és a függőleges 
kiöntő csöves kerámiák (30), szintén lehetséges, hogy az Északnyugat-Kaukázusból és 
Krímből származnak (27). Az észak-kaukázusi lakosság valamiféle csoportjának az 
áttelepülése a IV. század végén, az V. század elején a Kubán mentéről Csongrádba könnyen 
elképzelhető, ami történetileg a hun horda valamilyen részének a Kubán alsó folyása mentén a 
Krímben levő Phanagoriába, és tovább a Fekete-tenger északi partvidékének sztyeppjein 
keresztül való mozgásával kapcsolatos. De vajon van-e ennek a csongrádi anyagnak 
valamilyen köze az alánokhoz? 

Párducz M. helyesen jelölte meg az Pannónia alán régészeti leleteinek az elkülönítése 
során a kritériumok között a kamrás sírokat (katakombák és padmalyos sírok) és a deformált 
koponyákat, bár ezek a jellemzők fenntartással kezelendők, és együttesen kell szemlélnünk 
őket. Időzünk el röviden Párducz M. kritériumainál! 

Amennyire ismeretes a számunkra, ez ideig Magyarország területén egyetlen kamrasíros 
temető Keszthely városánál található, ahol az V. századból való nyitott padmalyos sírok 
vannak (31). Sági K. ezeket a temetkezéseket hun szolgálatban levő  germánokénak 
azonosította, annak ellenére Párducz M. a keszthelyi temetkezést alánnak tekintette. Párducz 
M. közelebb áll az igazsághoz, még akkor is, ha a germánok nem gyakorolták a padmalyba 
temetés szokását, holott a padmalyos és katakombás (fülkés) sírok a Fekete-tenger északi 
partvidéke, az Ural vidéke, Közép-Ázsia szarmatái és szaka-masszageta törzsei között voltak 
eléggé elterjedtek a hunok előtti és utáni korszakokban (33; 34; 35; 36; 37). Ugyanakkor a 
fülkés-padmalyos temetkezés nem kimondottan a hunoknál szokásos, akik a temetést 
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hamvasztással, a lónak vagy a ló bőrének (38; 39) a hozzátemetésével gyakorolták. Az 
elmondottak alapján, hajlunk Párducz M. véleményének a megosztására. 

Sokkal egyszerűbb kérdésnek tetszik a koponyák deformálása. Kétségtelenül keletről 
származott Közép- és Nyugat-Európába. A Nyugat-Szibéria mélyén keletkezett (40) szokás a 
nemességhez való tartozás és a szépség jegyeként (42) gyorsan szétterjedt Közép-Ázsiában is 
a szarmata-alán törzsek között.  Van olyan vélemény, hogy a koponya deformálása 
epileptikus rohamokat váltott ki görcsökkel, látomásokkal, hallucinációkkal (43) – a 
pszichikum patologikus megváltozásával járt, a sámánéhoz hasonló viselkedéssel, amely az 
általunk vizsgált időszakban Közép- és Nyugat-Európában  nem volt ismeretes. A koponya 
deformálásának az V. században történt nyugati elterjedéséről I. Werner 24) és T. 
Szulimirszkij (44) készített kimutatást. I. Werner megjegyzi, 400-ig Nyugat-Európában a 
koponya deformációja ismeretlen volt (24), és ebből következik, hogy itt csak a keleti hun és 
alán nomádok nyugat felé történő mozgásával jelentkezett csak.  A koponya deformációjának 
a térképre való rögzítését a legteljesebben I. Werner végezte el, amely egészében egybeesik 
annak az útvonalnak a sávjával, amelynek mentén az alánok a legkülönfélébb 
kombinációkban, hol a hunokkal, hol a germán törzsekkel mozogtak és Nyugat-Európában 
szétszóródtak. A deformált koponyák sűrű előfordulásának első területe a volt római 
provincia, Pannónia I., Pannónia II. és Noricum területén volt, ahol az alánok tartózkodása a 
történeti források tanúsága szerint tartós volt. I. Werner munkájának a publikálása után a 
régészeti leletek száma megnőtt, és ez a csoport még inkább imponáló. A másik csoport az 
Elba középső folyása és a Weser felső folyása között helyezkedik el, amely az alánoknak, 
vandáloknak és szvébeknek a 406-os galliai inváziója előtti tartózkodási helyének felel meg, 
azonban a leletanyag többsége az V–VI. század végére taksálható, és kronológiailag nem 
fűzhető ehhez az invázióhoz. Végül, a deformált koponyák harmadik csoportja az V–VI. 
század végéről a  Rhône középső folyásának  a bal partjára összpontosul, amely összhangban 
van a történelem által igazolt Rhône völgyi (Valentinua – fr. Valence területe) alán 
települések elhelyezkedésével (12).  

Jellemző, hogy a nyugatra történő előretörés mértéke szerint a deformált koponyaleletek 
mind fiatalabbakká válnak, és ha az Attila korának első csoportjában (I. Werner térképén) 16 
pontot látunk, a második csoportban – egyet, a harmadik csoportban pedig – egyet sem. Itt 
minden koponya későbbi időből származó lelet. Az adott körülmények e szokás képviselőinek 
keletről nyugatra történő mozgásáról tanúskodnak. A koponya deformálásának a szokása 
Nyugat- és Közép-Európában a VI. évszázadig maradt fenn, és a Merovingok korszakában 
tűnt el (25; 24), azaz, B. Bachrach megfigyelése szerint egy időben az alánok 
asszimilációjával. 

Természetesen, a koponyák mesterséges deformálása nem szolgál etnikai tényezőként, és 
egy egész sor, a «nagy népvándorlásban» részt vevő nép között elterjedt volt. Azonban az 
alánok is gyakorolták, és a fentebbi anyagban alán atributumnak tekinthetjük, különösen a 
Valentinua harmadik csoportjára alkalmazva. 

A IV. évszázadban Kazahsztán sztyeppéitől Normandiáig terjedő területen különösen 
gazdag férfi és női temetkezések jelennek meg, amelyek egyidejűleg kincseket is 
tartalmaztak. Legutoljára G. F. Korzuhina álláspontja váltott ki ellenvéleményt, aki azt írta, 
hogy «a nomádok sohasem ásnak el tárgyakat kincsek alakjában. A kincseket tartalmazó, 
részletesebb vizsgálatukkor egyedüli gazdag nomád temetkezésekkel hasonlóságot mutató 
minden komplexum a Fekete-tenger vidékének a sztyeppéin és közép-Ázsiában található» 
(45). Jelenleg a gazdag nomád sírok «kincseinek» a hovatartozása nem kétséges, az 
interpretációjuk pedig «fejedelmi» vagy foederatus temetkezésként ismert. 

A hun korszak anyagának nevezetes összesítésekor I. Werner Nyugat- és Közép-
Európában is felsorolja az olyan temetkezéseket, amelyek leltárukban a Fekete-tenger északi 
vidékéről származó és kelet-európai típusú tárgyakat (fémtükröket fülecskével, papsajt 
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formájú és soklapú fülbevalókat, csatokat, légyalakú fibulákat, úgynevezett «Zikadenfibelek», 
stb. tartalmaznak. Jellemző, hogy Közép-Európa számos érdeklődésünkre számot tartó 
temetkezésén találhatók széttöredezett fémtükrök, amelyek a szarmata-alán temetkezési 
szertartások egyik elemének tűnnek Délkelet-Európában, – annak a rituálénak, amely még az 
V. évszázadig továbbélő szarmata korszakban született (46). A leltáraknak ez a komponense 
tanúskodhat a komplexumok alán jellegéről, bár ezt állítanunk nehéz. Annak ellenére 
rámutatunk Közép- és Nyugat-Európa egy sor gazdag nomád temetkezésére az V. században, 
amelyekre a szükséges fenntartással, mint lehetséges alánokra tekinthetünk. Közöttük van a 
Bécs közelében levő Untersiebenbrunnban talált temetkezés, gazdag a pompás tárgyak gazdag 
gyűjteményével, közülük több valóságos ötvösmunka berakásokkal (47) Az állományukba a 
két részre széttört fémtükör (szándékosan tönkretéve) is beletartozik, amellyel kapcsolatosan 
M. I. Rosztovcev írta: «Egyetlen okot sem látok, amelyik  meggátolná, hogy a Siebenbrunn 
temetkezését ne  egy szarmata asszonyhoz és a kisgyermekéhez kapcsoljuk» (48). Azonban, 
bármilyen csábító, M. I. Rosztovcev következtetéseit egyenes vonalúaknak kell tekintenünk: 
mint a Boszporosztól az Észak-Afrikáig kiterjedő terület «nagy népvándorlás» korszaka 
berakással díszítő művészete származásának és elterjedésének a bonyolult problémáját csak a 
Boszporosz örökségének és a nyugatra áttelepülő alánoknak tulajdonította, amit A. K. 
Ambroz tagadott (49). Az európai tudományos irodalomban az Untersiebenbrunni 
temetkezést különféleképpen magyarázzák: germánnak tartják (50); a polychrom stílusú  
fibulákban ténylegesen germán hagyományok figyelhetők meg; ezenkívül A. K. Ambroz 
megjegyzi, hogy «a szarmaták a IV. században nem ismerték a kétlemezes fibulát, 
következésképpen a nyugatra tartó alánok nem tudták behozni ezt a divatot, csak 
szórványosan vették át más népektől» (51), az elhagyott hunoktól vagy a foederatusoktól, az 
V. sz. első felében római szolgálatra elszegődve.  Azonban J. Tejral, kétségbe vonva I. 
Werner hun stílusjegyeit, rámutat, hogy a római foederatusok között szarmaták is voltak, az 
alánok pedig fontos szerepet játszottak (52). 

Ily módon, annak ellenére, hogy hosszasan tanulmányozták, az V. századból származó 
untersiebenbrunni sír etnikai meghatározása nem sikerül. 

Érdekes V. századból származó női sírt tárt fel Magyarországon Regölyben Mészáros 
Gyula (53). A jegyzékben két díszes ezüstfibula, aranylemezzel borítva, színes  berakásokkal, 
gyönyörűen megmunkált korsó, madárfej alakú nyakkal, aranyazott övcsat, a ruhán «M» betű 
alakú aranyhímzés (ugyanolyan mint Untersiebenbrunnban), üvegkehely rátéttel. A nő 
koponyája a keleti szokásoknak megfelelően mesterségesen deformálva, azonban a vállán 
lévő két fibula és az övcsat gót hagyományokat mutat (54). Mészáros Gy. A regölyi sírt 
megpróbálja a Pannóniába keletről betelepült törzsekkel hozni kapcsolatba, talán 
foederatusokkal, akik közé Szafrak alánjai is tartoztak. Azonban ez csak óvatos feltételezés. 
F. Birbrauer analóg gótikus temetéseket említ, közéjük számítva a Szuuk-Szut Krímből, 
Hohfeldent Lotharingiából és Deratonát Spanyolországból.A regölyi komplexumot a gót 
temetkezések közé sorolják az «Archeologija Vengrii» szerzői is, azonban itt említjük meg, 
hogy az V. századból származó analogikus fekete- agyag korsót Ozorukovóban, a Kabard-
Balkar SzSzR területén találták, ahol abban az időben az alánok letelepedte (55). Nem tudom, 
hogy éppen melyik ozorkuvói korsóra gondoltak a szerzők, azonban az azonos jelentésű 
etnikai stílusjegyek képtelensége, az adott esetben is érthető.  

J. Teiral írt az untersiebenbrunni típusú régészeti tárgyak Európában és Észak-Afrikában 
Karthágóig való elterjedéséről (52). Evvel kapcsolatban gyakran felvetődik a kérdés az 
úgynevezett «polychrom stílus», amely tetszetős színes (gyakran vörös) berakások arany 
alapon, Nyugaton való elterjedéséről. Pontosan a «polychrom stílus» készítményeit vette 
tekintetbe M. I. Rosztovcev, amikor megalkotta a «boszporocentrizmus» elméletét, az 
alánokat mint ennek a stílusnak az egész Európában való elterjesztőinek tartotta. O. M. 
Dalton, aki akkor az egyik legnagyobb tekintély volt az archeológiában valószínűleg M. I. 
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Rosztovcev nézeteinek a hatására, összehasonlította a Kercsből való «gót» leleteket az 
Bertier-de la Garde által a Britt Múzeumnak átadott, jóval későbbi meroving stílusú 
alkotásokkal, és kimutatta a teljes azonosságukat (56). Ezek szerkezete alapján H. Kunn arra a 
következtetésre jutott, hogy a «légy» típusú fibulákat (vagy cikádákat) Európába a szarmaták 
a gótokkal együtt hozták be (57), amivel B. Arrenius (58) nem ért egyet, bár ennek a 
lehetősége teljesen valószerű.  

O. M. Dalton azonban nem fordított figyelmet M. I. Rosztovcev megállapítására avval 
kapcsolatosan, hogy a polychrom stílus «a gazdák stílusává vált, a lakosság uralkodó 
osztályáé, a fejedelmi és a királyi udvarok stílusává, Genserich, Theodorik és Attila stílusává» 
(48). Ezzel M. I. Rosztovcev elismerte, hogy a polychrom stílus alkotásai a sztyeppei 
arisztokráciához tartozók, nem csak a szarmata-alán arisztokráciához, hanem a gótokhoz és a 
hunokhoz is egyaránt, hogy a mai kutatók a «nagy népvándorlás» (59; 60)) korszaka régészeti 
emlékének tartják. A polychrom stílus díszítésének csak egy része készült Boszporosz 
műhelyeiben, és terjedt el onnan keletre és nyugatra az állandóan mozgó nomádok által a hun 
korszakban. (Sőt I. Werner úgy véli, hogy az V. században a hun nomadizálás központja 
Boszporosz körzetében volt (24). Ezek között a nomádok között, bizonyára alán csoportok is 
voltak.  

A polychrom stílusú impozáns készítmények igazi központjává a Közép-Duna vidéke vált, 
ahol Attila rövid életű államának a főhadiszállása és központja helyezkedett el. A. K. Ambroz 
írta ezzel kapcsolatban: «A IV–V. század határán a nyugat felé mozgó népek nem vitték 
magukkal a Kórház utca (temető Kercs városában – A. K.) és Untersiebenbrunn magas 
kultúráját, hanem csak a következő stílus egyes elemeit. A Dunánál ezek az elemek 
átalakultak és folyamatosan a hun szövetség csúcsán állókhoz tartozó új archeológiai 
kultúrává olvadtak egybe». Boszporoszban, a Volga vidékén, a Kaukázusban, és úgyszintén 
Nyugat- és Közép-Európában ez a stylus «hun divatként» terjedt el (49). Ebből az következik, 
hogy «nincsen semmi alapunk ezeket a berakásos tárgyakat a hunok előtti időben a menekülő 
alánok vagy gótok által nyugatra hozott, Boszporoszban kölcsönvett kultúra részének 
tekintenünk» (49). 

Nem könnyű dolog A. K. Ambroz idézett összegzésével teljesen egyetértenünk. Ha a 
nyugat-európai berakásos tárgyak (vö. pl. 58; 61) valóban nem a hunok előtti időkhöz 
tartoznak és valóban nem az alánok és a gótok kölcsönözték őket Boszporoszban, akkor az 
alánokon és a gótokon kívül ki hozhatta be azokat az V. században Európába és Pannóniába? 
A «hun divat» Attila idejében vált népszerűvé, és az elterjedése nem volt a tömegmigráció 
függvénye, azonban az V. évszázad első évtizedeiben a polychrom stílusnak, amely jóval 
előbb keletkezett a hunoknak a Fekete-tenger vidékének északi részén történt megjelenésénél, 
a mesterséges koponyatorzítás és a temetési tükrök széttörése szokásával egy időben, 
hordozójaként és elterjesztőiként mindennél inkább az alánokat és a gótokat tekinthetjük. 
Természetesen az alán örökség szoros elkülönítése itt nem lehetséges, s csak azoknak a 
törzseknek a szociális felső rétege jöhet szóba, akik az V. évszázad első felében behatoltak 
Galliába, Észak-Itáliába és Hispániába. Ebben közössége vállalok I. Wernerrel (24). 
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Fogoly alánok. Elefántcsont faragás után. IV. század vége, V. sz. eleje. Galberstadi székesegyház. 
 

Az elmondottak fényénél újra fordítsunk figyelmet az Eraine-ban (Normandia: 62; 63) 
található V. századi női sírra. Itt két berakásokkal gazdagon díszített untersiebenbrunni típusú 
aranyfibulát és «M» betű formájú aranyhímzéses ruhát láthatunk, ami Untersiebenbrunnban és 
Regölyben szintén megemlítendő. Eraine arany díszei E. Salin szerint az alánok, vandálok és 
szvébek 407. évi portyája idején kerülhetek ide, amennyiben Untersiebenbrunn az V. sz. első 
évtizedeire datálható. Az Eraine-ban levő sír idejét néhányan az V. század közepére tolják ki 
(52), ami az írott források szerint az alánok Bretagne-ban és a szomszédos Normandiában 
való megjelenésének felel meg.  
 Észak-Franciaország területén más közép-dunai származású leletek is vannak. Nevezetesen 
az a légy formájú fibula, amelyet Beaurepaire-ben (Rhône medencéje) találtak, E. Salin által 
az V. század első felére datált, és az alánokhoz kapcsolható (63). Fentebb már megemlítettük 
a «légy» formájú fibula észak Fekete-tenger vidéki származását, ezért a szóban forgó fibula 
alán eredete teljesen valószínűsíthető, bár nem bizonyított. A lemezes fibulák bonyolult 
kérdését az alánok Nyugaton témájú tanulmányunkban tekintettük át (27). L. Franchet 
megkísérelte néhány alán bronztárgy azonosítását, főként a Loire völgyéből származó 
csatokat. L. Franchet ezeket a tárgyakt V. századiaknak tudta be, s kiemelte, hogy «az alánok 
a régi orleans-i provincia nyugati részét foglalták el a Loire jobb oldala mentén, néha a bal 
part kis részét is hatalmukba kerítették» (64). A tárgyak lelőhelye valóban egybeesett az 
alánok területével és Orleans környékével, és ezt arra késztette B. Bachrachot, hogy L. 
Franchet következtetéseit használja fel a saját könyvében, azonban B. Bachrach nem vette 
figyelembe  H. Zeiss és E. Salin kifogásait: az első a VII. századba datálta a tárgyakat (65), a 
második pedig a származási helyüket állapította meg (63).  Ily módon L. Francet kísérlete 
sikertelennek bizonyult. Ugyanabban az időben E. Salin megemlítve a tárgyak észak Fekete-
tenger vidéki és pannon származását Franciaország területére, az alánoknak Pannóniából 
Észak-Franciaországon keresztül Hispániába történő V. század elei mozgásával hozza azokat 
kapcsolatba (63; 66). 
 Ha az alánok Franciaország területére vezető archeológiai nyomainak a feltárása 
túlságosan meg van nehezítve, és idáig nem lép túl egy óvatos hipotézis keretein, akkor a 
Pireneusi-félsziget területére vonatkozóan az ilyen nyomok feltárása még nehezebb. 
Elsősorban ilyen az a sír Bejából Dél-Portugália területéről amely a tudománynak egy kardot 
adott markolatgombbal, berakással, és két aranycsatot, gránátkő berakásokkal (67). N. Aberg 
és K. Raddatz (68) magabiztosan nyugati gótként regisztrálják ezt a komplexumot, akiknek a 
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temetkezési helyi a Pireneusi félszigeten valóban ismertek (69–70).  Azonban a Bejából 
származó leletet nem kevesebb okkal lehet alánnak tekinteni – hasonló ormány alakú csatok. 
 Befejezésül érintsük az Észak-Afrikából származó leletek problémáját. Ez a gazdag leltár a 
Kudjat-Zater (Karthágó) szarkofágjából származó arany nyakörvből, polychrom stílusú 
kétlemezes fibulákból, aláhajtott lábú fibulából, három gyűrűből, aranyberakásos csatból, 169 
öltözékről való aranylemezkéből áll. Publikálva ezt az anyagot M. I. Rosztovcev a IV–V. 
század végére datálta, összehasonlította az Eraine-ból és Kercsből származó  leletekkel és 
hipotézist állított fel a Kudjat-Zater-i komplexum alán származásáról (48). A polychrom stílus 
jelenléte hatással van ránk, azonban a koplexum datálása pontosabb meghatározást kíván. J. 
Teiral bizonyította be, hogy a Kudjat-Zatr-i komplexum a VI. századból származik (52). 
 Még óvatosabban kell közelednünk a Karthágóban található Thuburbo Majus-i pogány 
templomból származó aranytárgyakhoz (48). És itt lehetséges néhány párhuzam a Fekete-
tenger partvidékének északi részével, ami annak idején  arra ébresztette ezen sorok szerzőjét 
és V. K. Pudovint, hogy a Thuburbo Majus-i tárgyakat úgy tekintse, «hogy a vandálok és 
alánok 429-ben Hispániából történt áttelepülésével kerültek Észak-Afrikába» (27). Én most 
nem készülök ezt megerősíteni, mert a komplexum keltezése homályos maradt, külön 
kutatásra szorul. 
 A kutatók előtt álló nehézségek okai érthetők. Minél távolabb kerültek az alánok Nyugatra, 
annál inkább elvesztek és elhalványodtak anyagi kultúrájuknak azok a meghatározó vonásai 
amelyek a maguk nemében számunkra eligazítókként szolgálhatnának. R. Hahman szerint 
soha sem tapasztalható a kultúra egészének az új életterületre való átvitele, és emiatt az 
archeológiai átköltözést nem lehet bizonyítani, csak feltételezni (71). Ennek következtében az 
alánok Franciaország, Spanyolország, Portugália, Afrika kultúráiban az V–VI. században 
hagyott nyomait nem tudjuk egyértelműen azonosítani, s ezen a területen a többé-kevésbé 
megengedhető hipotézisre kell szorítkoznunk. 
 Elődeinknek – az alánoknak Nyugaton való tartózkodása, az egész Európán keresztül 
Afrikába vezető útja, katonai-politikai aktivitásuk a távoli vidékeken – egyik érdekes oldala a 
hazai történelmünknek. A római birodalom alkonyán az alánoknak nem kis szerepe volt annak 
további sorsában, ugyanis elismert tény, hogy az alánok itt nemcsak a római seregekben 
tűntek ki, hanem hozzájárultak a mai itáliai nép etnogeneziséhez is (72). Az alán elemek 
vitathatatlanok Franciaország helynévanyagában; a területén eléggé hosszú ideig az alánok 
(B. Bachrach szerint) meghatározó befolyással voltak Nyugat-Európa hadművészetének 
fejlődésére, különösen a lovas harc taktikájára.  A germán törzsekkel együtt az alánok aktívan 
részt vettek a polychrom stílus és a «hun divat» európai elterjesztésében, amely Pannóniában 
alakult ki, ahol az alánok nagy tömbje hosszú ideig tartózkodott. Amint Bachrach írja, az 
alánok voltak az egyetlen nem germán nép, akik a «nagy népvándorlás» idején jelentős 
településekkel rendelkeztek Nyugat-Európában. Mindez szilárdan kapcsolja hozzá az alánok 
történelmét a világ történelméhez.  
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