
:0'-,y

-•"í ' ItJ' IjL*) X »'
'

"rí
'

h-f *T>,':
•

-V^



Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/magyarokseleihOOIuk











;/í { .

ff

rr" ""ACOIiOSELE!,

p*, -^ r <^ W «r <> lyi^

1 rSEVEI

u3

LAi(i-ií:LV£S.

i »» #

tK-HET! OR.Y. íiy KUTFOK UTÁN

LUKACci i Ai-i ck i t^ 4',

SZAMOSUJVARI RLtBÁKOS.

Wi*»*«>a**niani



íi

?m '

^

u .-:>



MAGYAROK ÓSELEI,

UAIOBI ím

EREDETI ÖRMÉNY KÚTFK UTÁN

SZAMOSUJVÁRl PLÉBÁNOS.

A SZAMOSUJ-V-Xai .iSTAJlXZ TULAJUUNA

K.0X-.0ZSVAX^ 1670.





/; A nomzeti magyar omigráció soraiban
évek óta örvendetes jelenség figyel-
het meg. Egyre több és több magyar
érdekldik a magyarság múltja, s-
története iréüit. Ezt az érdekldést
kivéinjiik ébren tartani és fokozni
azzal, hogy másod-kiadásban megje -
lentettük ezt a könyvet, amely -
seink múltját örmény kútfk alapján
kutatja. Járuljon hozzá az a könyy
ahhoz, hogy magyarságunkban mege -

rsödjünk, dics multunkra minden
alkalommal és idben büszkék és -
seinkhez méltók legyünk. A kiadó. :/

Törtnelmi és Társadalomtudományi Kutató

Intózot

1957
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jLjL magyar kelet-népe, eredetét és szülföldét Ázsiában

csak keleti kútfk segitségével lehet felderíteni ; a nyugati

kútfk, az eddig tett kisorlctck után itélvc egymagok erre

elégtelenek. A belölök nyert történeti adatok a keleti kútfk

világánál nyernek fényt, határozottságot és válnak alkalmas

anyagokká a feldolgozásra.

A tudósítások , melyeket a magyar faj különböz tör-

zseirl, a Hunok, Kunok, Uzok, Avarok, Chazarok és Be-

senykrl a byzanti görök Írókban találunk, s a nagybecs

nemzeti hagyományok,, melyeket a Magyarok eredetérl és

ázsiai lakhelyeirl a magyar krónikások fentartottak, egészen

más színben tnnek fel, lia azokat az örmény történeti kút-

fk világánál vizsgáljuk; különben is a magyar régészet ku-

tatók közt általános napjainkban u meggyzdés , miként a

magyarok eredetét és szülföldét Armenia és Persia körül

Ária zend népei közt kell keresni , ide utalnak nyelve , val-

lási és politikai traditioi a Magyarnak.

Más részrl tény az is, miképp az Örmények is a po-

gány ü korban a zend népcsalád csoportozatához tartoztak

és Zoroaster tanát követték; minél fogva nem csodálhatni,

ha az örmény és magyar nyelvben egymás közt és a régi

ariai nyelvekkel hang és értelemben egyez szók feles szám-

mal találtatnak.

Nagy szerencse, hogy az Örménynek irodalma vagyon

azon korból, midn a Magyarok még Ázsiában tanyáztak.
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Törtáu'tiiüik már i ntU azon viszunylatmil fo[^va is . melyben

az ()rmé)iyeU a IMajryarokkal rrintett nyelv . vailiís rs közös

zcnd eredet tckintctélicii állottak : de m('i; inkább azon sok-

szoros óiintkezéánél fogva, mellbe Ázsia kidönbö/ ^lontjain

efíymással jöttek, a Magyarokról liistoriai adatokat közöln-^k,

milyeneket egyebütt Inában kereslink, akár azok credetiségí't

és régiségét, íikár liitelcsségét és érdekességét tekintjük, s

oly fényt derítenek a Magyarok ázsiai állapotaira, a milyent

eddig nem is sejthettünk.

Tudósításaik a Magyarokról felhatnak a Il-dík századig

Kr. eltt ; melyben Mar-Ibas-Katina elsó örmény történetíró

virágzott, és lenyúlnak a keresztény idószámitás IX-dik szá-

zadáig, tehát épi)en azon századokból hangzanak le, melyek-

bl az eddig ismert történetírói sereg igen kevés megbízható

adatot szolgáltat a magyar störténelem kutatójának.

Örményország térképe és történelme az ókorban ké-

pezvén ifjúkori tanuhminyaím ftárgyát, tanulmányoznom kel-

lett egyúttal az Armenía tszomszédságában virágzott és el-

enyészett világbirodalmaknak és egyéb az Örményekkel érint-

kezésbe jött ázsiai népeknek történeteit.

A történelmi emlékeket, melyeket ezen birodalmakról és

népekrl az örmény kútfkben találtam , külön rovatok alatt

feljegyeztem, kiváló gondot fordítva nyomozásaimban minden-

kor a magyar fajú népekre vunatkuzó történeti adatok ösz-

szegyüjtésére , nem ugyan oly czélból , hogy azokat magam

feldolgozzam , minthogy egy ily munkára sem hivatást . sem

elegend ert magamban nem éreztem.

Azonban Hónát István és Fejér György a magyar ré-

gészet-tudománynak századunk els felének derekán legtekin-

télyesebb képviseli , Idkkel magyar fordítással ellátott adat-

gyjteményemet közöltem, egyhangúlag oda nyilatkoztak, mi-

képp a magj-ar störténelem éadekébeu óhajtandó voba,bogy





nagy fáradsággal gyjtött históriai adataimat magam állitsam

Öszsze és tegyem közzé saját tervem és nézeteim szerint.

Az eltér vélemények mellett, melyeket nevezett tudós

férfiak a magyarok eredetérl és szülföldérl nyilvánítottak,

i

könynyü volt belátni , mikéj)p az örmény kútfkbl szerzett

I történeti adatok rendszereikbe nem illeszthetk bé a nélkül,

L hogy eredetiség és egyöntetségben vcszeszszenek és elüttes-

' senek azon iránytól, hová a részrehajlatlan vizsgálót az em-

lékek magok vezetik ; nem az levén nézetem szerint feladata

j

az elfogulatlan történetbuvárnak, hogy az egybegyjtött anya-

gokat egy eleve készített tervbe mintegy belé erszakolja,

hanem inkább, hogy oly rendszert kövessen a nyert anyagok

öszszeállitásában és feldolgozásában , melyre magok az emlé-

kek utalnak és a mely azokból önkényt következik.

A nevezett nagy nev szaktudósok buzdításai és az em-

litett tekintetek megérlelték végre bennem az eszmét jegyze-

teimet önállólag feldolgozni.

A beható nyomozások, melyeket ez id óta a Magyarok

I

ázsiai viszonyai felderítése érdekében pár évtizeden keresztül

i
kettztetett szorgalommal folytattam, az örmény irodalmi ter-

\ mékeknek a bécsi és velenczei mechitáristák könyvtáraiban,

• hol azok nagy részt még kiadatlan codexekben riztetnek, a

I mondott czélból kiaknázása, a görög és római classicus Írók-

nak olvasása , s végi'e a magyar nemzeti liagj'ományoknak

tanulmányozása; midn egyrészrl auyaggyüjtcményemet újabb

írói helyekkel gazdagította , más részrl több meglep felfe-

dezésekre vezetett, melyek e téren tett elbbi vizsgálódásaim

eredményével legszebb öszhangzásban állanak, nézeteimet bá-

mulatosan igazolják és több oldalról felvilágosítják.

A magyar tudományos akadémia, melynek munkámat

1851-ben bemutattam, méltató elismerését a mü iránt kö-

vetkez jegyzkönyvi kivonatban nyilvánította : „Nagyon tisz-
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telend uraságod kivánsága folytán az akadémia „A M;ipya-

rok öselci, hajdankori nevei Cs lakhelyei eredeti iiniirny kút-

fk nyomán" eziuiü kézirati munkáját a történet-tudományi

osztAlylyal közlötte, melynek véleménye szerint kegjcd nyo-

mozásai , abban letett eredményeivel störténetünk egy rég

sajnálva érzett hézaga pótlását tette lehetvé , oly adatokat,

öszszevetésekct és útmutatásokat adván , melyek nyomán re-

mény gerjed, miszerint azoknak más irányú vizsgálódásokkal

öszszevetése után, új , talán váratlan világosság derülcnd né-

mely fontos de eddig felette kétes kérdésekre. Ehhez képest

az akadémia a nevezett osztály óhajtását osztva a maga ré-

szérl is kívánatosnak tartja a munka minél elébb közkézre

jutását.

A midn kegyedet a jegyzkönyv nyomán intézetünk

méltató elismerésérl bizonyossá tenném sat.

Toldi Ferencz, titoknok.

A fényes eredményt, mely a Mag}'arok eredete, hajdan-

kori nevei és ázsiai lakhelyei felderítése körüli fáradozásai-

mat koszorúzta, egyedül az örmény irodalomnak köszönhetem,

e képezi sarkkövét és kiinduló pontját magj'ar régészeti bú-

várkodásaimnak. A mondott irodalom adta kezenibe az irány-

tt, melynek útmutatása mellett a liistoriai emlékezet széls

határait képz magas régiségben Ázsia megmérhetleu téréin

és a régi világ számtalan népei közt biztos révpartra eljut-

hassak, c tette lehetvé egy els rend fontosságú mag}'ar

régészeti kérdésnek megoldását , minélfogva a m érdekében

szükségesnek láttam, annak elébe bocsátani az örmény iro-

dalom rövid történetét és c munkában idézett öimény kút-

fk ismertetését.

A történészeti munkáknak általában , fképp azoknak,

melyek régészettel foglalkoznak, a kútfk tekintélye és az

idézett irói helvek fontossága szerzi meg a liistoriai hitelt
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és alaposságot, miért az ily dolgozatok rendcsen egész könyv-

tárát hozzák az általok használt f- és segédforrásoknak,

még azon esetben is, ha az irodalom , melynek termékei és

az idézett irók különben is ismeretesek ; menynyivel inkább

szükséges az itten, hol az olvasó ngy szóha egy új világba

vezettetik bé, melyben ismeretlen eltte minden, ismeretlen a

nyelv, ismeretlen az irodalom, ismeretlenek az idézett irók,

kiknek jórészt még neveiket sem hallotta soha. Hol az iró

vizsgálódásaiban egy irodalomra támaszkodik, mely magyar

störténelmi szempontból eddig senki által ki nem bányász-

tátott, mely tehát most lépik elször a hazai történet szín-

padára egy meglep mntatványnyal a Magyarok ázsiai múlt-

jából, mely egymaga elegend arra, hogy az eddig kevésbbé

méltatott és kevésbbé ismert önnény irodalomnak becsét és

kútfi fontosságát örökre megállapítsa.

Az irodalom története valamint minden más nemzetnél,

ugy az Örménynél is szoros öszszeköttetésben áll a nemzet

miveldési történetével, mire nézt nem tehetem , hogy rövid

átnézetét ne adjam azon viszonylatnak, melyben az Örmények

a régi világ legkorábban civilizált népeihez , a Babyloniak,

Assyrok, Phrygek, Medok, Perzsák és az ariai zend népek-

hez ; ezek közt a Magyarokhoz ugy politikai, vallási és tár-

sadalmi, mint nyelv és irodalmi, általában miveltségi tekin-

tetben állottak a magas ókorban.

Nem szólok itt a munka belbecsérl, ajánlja azt a kér-

désnek, melyet tárgjal, fontossága, ajánlja a magyar tudomá-

nyos akadémiának, magyar störténeti kérdésekben kétségkí-

vül legilletékesebb biráló testületnek, felhozott jegj'zökönyvi

nyilatkozata. Itt még csak anynyit mondok a mü ajánlására,

miszerint azóta
, Jiogy azt az akadémiának bemutattam , az

egész munka még egyszer át lóu dolgozva , az örmény iro-

dalom és kútfk ismertetésével és egy terjedehnes értekezés-

i
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scl az Onnóuyorszilgi parthus Magyarokról lOvltvc n6,v és

tárgymutatóval ellátva.

A Intin idézetek latin , a gOrügOk részint latin részint

görög, végre az; örmény írói helyek a szövegben mn'^yar for-

dításban, a könyv végén pedig örmény nyelven adatnak , a

magj'ar tudományos akadémia történeti osztályának még

1851-ben nyilvánitott kivánságára, liogy a m az által ma-

radandó kútfi becset és fontosságot nyerjen.

Reményleni, hogy most midn az alkotmányos élettel a

szellemi élet is újabb lendületet vett a magyar hazában, mi-

dn a tudományos akadémia és a történelmi társulat által

oly nagy figyelem fordittatik a nemzeti emlékek és történeti

adatok felkutatására és ö.szszcgyüjtésére; az emlékek, melye-

ket jelen munka a Magyarok Árpád kora eltti több mint

két ezer éves eddig mondhatni merben ismeretlen ázsiai

múltjából hoz, és a melyek egy , a magyaiTal az shonban

egykor szomszédos nemzetnek korán virágzott irodalma me-

zején gyjtettek öszsze. hitelességöket és eredetiségüket meg-

illet méltánylással fognak fogadtatni nem csak a szaktudó-

sok és komolyabb tudományokkal foglalkozók , de általában

a tudomáuykedvel öszszes mivelt közönség által.

Szamosujvárt 1869 év november 26.

Lukácsi Kristóf.





Scytháknak és Scythák ivadékinak hirdeti a Magyarokat

az öszszes történelem ; csakhogy a Scytha nevezet oly bizony-

talan , oly határozatlan jelentés , miként azzal, ha a Magya-

rokat a történetirók nyomán Scytháknak mondjuk, még mit

sem mondottunk. A Görögök ugyanis, Strabo tanúsítása sze-

rint, az éjszaki népeket általában Scytháknak és Celto-Scy-

tliáknal- nevezték. „Veteres Graeconim Scriptores universas

gentes Septcmtrionales Scythanim et Celto-Scytharum nomi-

ne affecerunt ').

Éjszak és éjszaki népek nevezete alatt azonban a Gö-

rögöknél korántsem kell a mai magas éjszakot és annak né-

peit érteni, mert az általuk ismert világ éjszaki határai ily

magasra soha sem hatottak ; széls éjszak, örökös tél és fagy

miatt lakhatlan, ismeretlen föld volt szerintök mind, mi csak

Thracián felül, vagy az Ister balpartján feküdt'').

A földleirási ismeretek ezen korlátolt korszakában Euró-

pa és Ázsia ama roppant terjedelm része, mely az Alpese-

ken túl : a Dunán, a Fekete és Caspi tengeren felül esik

') Strabo de Sita Orbis. 1. 1.

") Quod autem hujus (Tbraciae) regionis ad Aquilonem verglt, nemo

potest pro comperto referre, quinam homines eam incolanl; sed

illám quae trans Istrum plaga est, constat vastam esse atqae ig-

Dotam . . Venim ut Thraces tyunt apes lóca transistxana obtinent,

et ob illas ulterias pergi non posse... mihi tamen lóca quae Sep-

temtríonibus sabsont, Tídentor ab gelo inhabitabilia esse. Uero-

dot. L. 6.





Os czcii utóbbinak Kdoti oldalAn \c Iiidiúig tcijtd, Sr3tliiá-

nak neveztetett s európai és ázsiai , Ívül- és bcl-Imansi Scy-

tliiára oszlott ').

A leirt Srytliiát lakta szánius különbféle fajú és eredet

népek pedig valamenynyien azon egy és közr>s Srytha neve-

zet alatt foglaltattak és ismertettek ').

Az egykor Scytlia névvel illetett népek közt nem utolsó

helyet foglaltak a Gcták vagy Gotliok^), meg a Sarmaták ').

A Gothokról és jokoii fajú dák , trák , vandal uéptörzsekrl

jól tudjuk, miképp azok a germán népcsaládlioz tartoztak, a

fenmaradt nyelv emlékek ez iránt kétkedni nem engednek.

A gotli-gerraan nyelvnek egy ily nagy beesú emlékét birjuk

a 3G7-beu Kr. ut. Mocsiában gotli püspök Ulphilas által lii-

veinek használatára goth njelvrc fordított Evangéliumokban^).

A Gothoknak germán nép voltukról eg}ébaránt nyilván

tanúskodik Valafridus Strabo. IX-dik századi iró : „Gotlii

(úgymond) qui et Getae, eo tcmpore, quo ad fidcm Cliristi

licet non recto itinere pcrducti suní, in Graeconnii provinciis

commorantes, nostrum, id est, Tbcotiscum scniionem habu-

eruut". De rebus Ecclesiae ^).

•) Ad lacvam Ilyrcaiii sivc Caspii inaiis buut Scythac versus orien-

tcm ; qui usquc ad ludiani et uiarc oricnlalc poniguntur. Strabo

L. XI, cf. Ptolcm. Cosmograpliiac I> V.

') De priscorum Gracconim scntcnfia lioc dico, quod uotac versus

ScpteDtrioncm gcntcs uno pnus noniinc vcl Scjthac vei NomadcB

ut ab Ilomero appellabaulur Strabo L. 1.

^) I/.jOwv z"j- ;'. ;;.£v r.zKx: I'ítx; ;'. li -út Títtíj; xxXsjji. Pbilostor-

gius Scylbac autcni, boc est pars Gotborurn Asiam vastabant.

Trebcllius Pollio in Gallieno cf. Procop de B. G. L. IV.

*) Intcrius ver Sarmatae atquc ii Scythae. Strabo L. XI. li^'^x-.v.

eOvo; -xjö'.xív. Stepbanus Byzantinus.

*) Pinkerton. Rechercbcs sur les Scythes ou Gotbs. pag. 173.

") Pinkerton. Recherches sur les Scythes ou Goths, p. 176.





A Sarmatúknak szláv nemzetisége kétséget szintén nem

szenved. „Non me fugit Triballos, Mysios, Illyiios, Tolonos

et Sarmatas sive Mosclios eadcm inter se lingua uti. . . cxis-

timo unuin lioniinnm genus esse nec divcrsuni", mond Laoni-

cus Ciialcondilas ').

Scythák voltak c szerint s Scytliáknak hivattak hajdan

a Németek, Szlávok, Ilnnmagyarok és kezemnél az adatok,

melyek hasonlót tanúsítanak a perzsa, örmény, török, tatár,

celta, ibcr és cgyéh nyelv- és nemre köztudat szerint egy-

mástól merben különböz népekrl. Csak miután a kereske-

dés és hajózás gyarapodásával az egymástól távol es népek

érintkezésbe kezdettek jíinni ; mintán a Görögíik. fképp a

:Milcsiusok, a Fekete tenger éjszaki partjainak hoszszában

különböz, részint virágzó gyarmatokat alapítottak, miután

Nagy Sándor és más görög, római és perzsa hadvezérek és

világhóditók gyzedelmes fegyvereiket az akkor ismert világ-

részekben körülhordozták ; csak akkor, mondám, a geo- és

cthnographiai ismereteknek hasonló útaknni terjedése után,

és nem elébb, kezdett oszlani az éjszakot borította cimmeriai

sötétség s tágulni a láthatár; csak akkor tntek fel saját

nemzeti neveiken és vonattak az ismert népek körébe Európa

és Ázsia számtalan, a korábbi idkben csupán Scytha néven

nevezett népei ^).

•) De rebu5 Turci<is 1. 1.

") De iniscorum Graccorum scutcntia hoc diro, ([uotl iiotae vcrsus

Scptcmtnoncm genfcs uno piius nomiiic oniiics vei Scytbae, vcl

Xomadcs iit ab Ilomcro appcllabautur. Ac postca temporis cogni-

tis rcgionibus occiduis Celtac Ibcíi aut niixto nominc Celtibcri ac

Cclto-Scythae, oum priiis ob igiiorantiam singiilae gentcs uno om-

iics noiniiic afficcrcntur. Strabo. h. 1.

Alexander magnam Asiae partém nobis apcniit, et Boieae iacolas

onuies usque ad Istri ripas. Uomai)i voro qaac ad occasum ver-

gunf F.uropac singula ii-qne ad fliimcn \lbim fnu auo in spatia





A fold- 6s népisme ezen hatalmas eszközei mellett is

azonban, a Scytha ndv, ha nem is többé mint fö , de mint

melléknév még sokáig fcntartotta magát a Görögök és Ró-

maiaknál ,
kiknél mi sem közönségesebb, mint az újon fel-

merült, saját neveikrl nem ismert népek jelelésére használt

eme kitételek : „Scythae, Seythica gens, SxuOi/.ov ÍOvo; ').

Ugj'ancsak az érintett nemzeteket, fképp a Görögöket

terheli ^s nem alap nélkül azon vád is, hogy ök nem sokat

tördve a felett : miképp nevezi magát saját nyelvén vala-

mely nemzet, miveltségi felsbbségOk érzetében, és azon nem-

zeti büszkeségeknél fogva , melylyel minden nem görög , sze-

rintök barbár népet lenéztek ; ugy a népek, mint tartomá-

nyok, városok és egyéb helységek neveit, vagy görög formára

csigázva egészen elferdítették, vagy azoktól merben eltekint-

ve, a népeket valamely feltn körülményi'l, például : élet-

módjuk , ruházatjuk , lakukról , fegy-\erök nemérl stb. ne-

vezték el; ig>' születtek a „Scythae Aratores , Scythae Hip-

pomolgi, Scythae Abii , Galactophagi , Melanchlcni" s más

hasonló elnevezések . melyekkel telvék föld- és történet-

irataik ').

Gcrmaniain dividit, quaequc Irans Istrum usquc ad amnem Tyram.

At ver ulterioia usque ad Macotidem ct novissimam Colchorum

maritimam Milbridatos cognomento Eupator cognita fccit, cjusquc

praefccti, Partbi autem Hjrcanos et Bactrianos, ct ultra cos Scy-

thas notiores nobis rcddiderunt, cum antca mojoribus nostris mi-

nus noti fuissent. Strabo, de Situ Orbis l. 1.

'j Scytharuni noraen usque quaque transiit in SamiaUis atquc Gcr-

manos, neque aliis prisca illa duravit appellatio, quam qui cxtrc-

mi gentiuDi harum ignoti propc ceteris mortalibus dcgunt. Plinius.

Híst. nat. L. IV. C. XII.

-) Propriam appellatiouem ipsi (Scythae) utiquc sua iingua norunt,

qui ver Graecis nominibus eos appellant, alias aliter suo quis-

que arbitratu illos vocant. N'icepborus Gregoras Hist. L. 2.

Porro gentium quaedam adhuc servant derivatam a suis conditoribus





Ezcu önkényszcrü eljárás, melyet a Görögök a velk

közvetett vagy közvetlen érintkezésbe jött népek nevei irá-

nyában tanúsítottak, s átalában a Scytlia névnek határozat-

lan jelentése végetlen zavart okozott az öszszes történelem-

ben s nem egy régiségbúvárt vezetett tévútra , ki vizsgáló-

dásaiban a Görögökre támaszkodva, nyomdokaikon tárg}'alt

népét a Scytbák közt csakhamar föltalálta, és a fölfedezés

ezen els sikerétl bátorittatva, elfogultságában a scytha né-

pek eredeti különbözését szem ell \agy vesztette, vag)' kell

figyelemre nem méltatta ; hanem a Scytha név nyomán Euró-

pát es Ázsiát minden irányban keresztül barangolván, a Scy-

thák különböz népeit tárgyalt népével azonosítani, és azok

viselt dolgait elkezdve 28 évi ázsiai uralkodásukon, Cyrus,

Dárius, Nagy Sándor scythiai hadjáratain le, a világ színhe-

lyérl végképp letntökig annak részére elsajátítani mitsem

kételkedett. így történt, hogy Pelloutier a Scythákban átalá-

ban Celtákat '). Pinkcrton Gothokat '), Helraold Szlávokat ^),

Bonfin és Dcseritz Hunnokat és Magyarokat *), mások mást,

a ki t. í. mit akart és keresett^ azt lelt és látott.

A következetlenségek érdekelt tömkelegét, mibe a Scy-

tha név követit menthetlenül bonyolítja, az újabb kor tör-

ténetírói, név>,zcrint, kikrl itt szó van , a magyar régiségek

kutatói kikerülni óhajtván, a Scvtháktól merben elvonva a Ma-

nppellaticnem, qnaedam ctiara mutaverunt . . . Graccis potissimum

talis nomenclaturac auctoribus. Hi enim posterioribus saeculis ve-

tercm locorum glóriám sibi usuipaverunt, dum gentes nominibus

bibi uotis insigniant, tanquam ad suum jus attinerent. .. Nomina

ista decoris causa in Graccorum fonnám mutari ad aurium vo-

luptatem. Josepbus Flavius Antiquitatam I, I. C. VI. et VII.

•) Histoirc des Celtes, a la íLiye. 1701.

') Rechercbes sur 1' originc des Scjthes ou GoÜis.

') Chronica Slavorum.

') Bonfioii Pecftdes. Descri<-ii ile initii.s et majoríbas Uungaroram.
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gyarok sapáit majd Doguignessel a Iliongnuklian '). majd a

Clianaanacusok liét nemzetségében '), majd a Mcdusok és Ör-

ményekben ^), majd a pontusi népekben ') keresték és vél-

ték föllelhetni.

Már pedig igénytelen nézetem szerint nem kcvésbbé té-

vednek azok, kik az élvilág minden Scythaiban Magyarokat

hisznek lappangani ; mint kik a Magyarok hajdankor! dolgai-

ról emlékezvén, a Scythákról tudni mitsera akarnak ; itt is

szintúgy, mint egyébbe, az ismeretes arany szabály szerint a

középút az egyedül biztos, egyedül czélra vezet.

A Seytha név határozatlansága t. i. az avval Való óva-

tos élésre inkább, mint annak merben mellzésére int ben-

nünket. Mert ha áll eg}felül az, hogy nem valamenynyi Scy-

thák Magyarok ; áll másfelöl, és ha minden egyéb esetben

érvényes irói tekintélyeken és nemzeti hagyományokon tul

adni nem akarunk, állani kell és nem tagadhatjuk : miszerint

a Magyarok csakugyan Scythák ivadék i.

A kérdés tehát e helyt nem lehet más. mint a nagy

számú és különbféle fajú és nev seytha néptörzsek közül

kijelölni azt, melyben Mag}arjaink hajdan hihet()cn rejlettek;

de épp ez ám, minek megoldása temérdek nehézségekkel van

üszszekötve. és a mire az ezen érdemben tett nag}' számú kí-

sérletek után Ítélve, a máig ismert föld- és történetírati for-

rások elégtelenek ; teljes lehetctlcji lévén, egy ily nagy fon-

tosságú és sokképpen bonyolódott kérdést egy pár görög,

vagy latin magában is kétes adattal megfejteni, anynyival is

') Pray. Annak?.
'') Horvátli István. ]{ajzolittük a magyar nemzet Icgugibb tOilOnc-

teiböl.

•'') Kis Bálint : Magyar régiségek,

*) Fejér Georg. Aborigines ct Incunabula Magyaronini ac ííentinm

rognatonm : Populi Pontiéi, Pontos. Budae. 184u.





inkább, hogy a Görögöket fennebb erintett léhasáfjuk, u Ko-

maiakat roppant távolságuk teszi képtelenekké, miszerint ke-

let népei skori viszonyairól hiteles tudósitásokat adhatnának.

Közleményeik mindazáltal több tekintetbl felette fontosak és

érdekesek ; minthogy a valót nem ritkán bámulatosan meg-

közelitik, mirl természetesen csak ngy szerezhetünk ma-

gunknak meggyzdést, ha alkalmunk lehet eladásaikat va-

lamely keleti , tlük függetlenül mködött és vizsgálódásaink

színhelyéhez közelebb esett nemzet történetíróinak megfelel

helyeivel egybevetni és párhuzamba állitani.

Tisztelet tehát és becsület Hellás és Róma Íróinak, de

én szintén megvallom, miként Ázsia régi történeteit illet-

leg, a kútfi elsséget hajlandó vagyok Ázsia Íróinak adni,

mint a kik földterületi helyezetöknél fog\'a, honjuk és nem-

zetük, meg az azt környez népek srégi állapotaival a kül-

földieknél ') minden esetre ismeretesebbek lehettek, e felett a

keleti hangzású hely- és népneveket is legtöbb esetben job-

ban megtartották és hívebben adják nyelvökön viszsza a Gö-

rögöknél ; minélfogva valójában véghetetlen nyereség, ha va-

lamely ázsiai népet tÁvgyuzó vizsgálatainkban ázsiai , még

pedig eredeti kútfkre támaszkodhatunk ; áll ez kiváltképpen

arra nézve , ki a magyar régiségeket tzte ki történelmi bú-

v;irkodásai tárgyául . ki jól tudván eg}'felöl azt : miszerint

teljes lehetetlen . hogy oly nemzetnek története, milj'cn a ]\Ia-

gyar, mely minden Ázsiából bevándorlott népek közül, egyedül

vala képes magának Európa miveltebb nemzetei közt te-

kintélyes helyet foglalni, a kilenczcdik század szinte végé-

vel kezddjék : másfell pedig látván , miképp a Magjarok

ázsiai múltja kinyouiozhatása érdekében, az eddig ismert tör-

') Les anciens peuples de l'orient connaissaiciU beaucoiip micux

les temps reculcs : ils avaient leiirs traditions, lenrs annale?.

Tresson, la uaythologie comparée avec 1' histoire.
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tónctirói scicg nyoiiííln tett minden fáradozásai sikcrctlcnek

voltak; kimondhatatlanul jól rzi magát, ha a keleti nyel-

vek tanulmányozása által valamely ázsiai, a magyarral egy-

kor szoiosabb viszonyban állott nép históriai kútforrásihoz

utat tnrlictett magának, melynek segedelmével tudásvágyat

l)ár némi ré.szbon kielégitliesse,

A kcloti kútfük egy ily neme áll elttem feltárva Ar-

menia irodalmában . mely magyar régiségek érdekében tud-

tomra még senki által sem bányásztatott ki.

Xem szükség cmlitencm, hogy az Örmények hajdan Elö-

Azsia felföldén évezredeken keresztül uralkodó nép voltak, s

tettleges részt vettek Ázsia sorsára cldöntöleg hatott ama

világtörténeti nevezetesség eseményekben, melyek Babylonia,

Assyria és Perzsia világbirodalommá emeltetését vagy enyész-

tét clsegitctték '). Az shajdan ezen els rendezett' álladal-

maival polgárosodás és miveltségben lépést tartottak; a mi

pedig reánk nézve érdekesebb, a kereszténység els száza-

daiban már szépen virágzott irodalomnak íirvcndettek, gaz-

dag ez különösen föld- és történetirati munkákban, melyek

szerzi jóllclict jobbára snját honjuk és nemzetükkel foglal-

koduak, mindazáltal az egykor Örményországban és körülötte

lakott népekrl több nagy becs emlékeket tartottak fen, és

számos olyan tudósításokat közölnek, miket más Írókban hiú-

ban keresünk. Az Elö-Ázsia szivét képez Armcnia pusztu

leírása a régiségtannal komolyan foglalkodóra nézve több te-

kintetbl felette érdekes és tanulságos. Ki nem tudja a nagy

') Adiabcuc quamf|iiain i)rojiriuin piiiuipcm liabeat, non nunqucm Ar-

meniae adhacrcscit. Xam Mcdi, Armenii, Babylonii practcr omncs

alias gentcs quac hic sünt, ita ciant ab initio constituti, ut >-c

inviccm adorircntur, ut cuiquc opportunuin \iJcbatur, rursum coii-

ciliarentur, quod usquc ad Parlborum impérium permansit. Mc-

dis itaque atque Babyloniis Partbi imperant. Amieniis autem nun-

quam. Strabo L. XVI.
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emlékezeteket, melyek Tigris és Euphrates meg a nagy Ara-

rát neveihez kötvék. Története ha nem is épp oly ragyogó,

mint más els rend ázsiai nemzetei , de fénypontok nélkül

nem szkölködik.

Mi azonban az örmény irodalmat a jelen tárgyra vo-

natkozólag kiváltképpen becsessé teszi elttünk, nz azon körül-

mény, miszerint általa a hun-magyar régiségek eddig nem

ismert világába vezettetünk ; vezérfényénél kutatva Örmény-

országban kivált annak fels és éjszaki részeiben szinte min-

den lépten, az emberi nem eme bölcsjében egykor ringatott

Magyarok emlékeire akadunk, hasonló eredmcnynyel koszc-

ruztatnak Icalauzolása mellett tett nyomozásaink Kaukaziában,

de kiváltképpen bens Ázsiában, csak hogy az érintett siker

biztosítására kettt szükséges mindenek eltt jól tudnunk

,

elször t. i. azon neveket, melyeken a magyar ajkú népek

hajdan az örmények és egyéb keletiektl jelöltettek ; másod-

szor azokat, melyek o Görögök és Rómaiaknál jelentésben a

keletiektl használtaknak megfelelnek , hogy magunkat vizs-

gálatainkban tájékozhassuk , hogy valamint a minden más

nemzet életében, ugy a Magyaréban mindenkor fszerepet

játszó és régiségei kifürkészhetésében iránytül szolgálni kel-

let névnek, különböz idkben és különböz népeknél kü-

lönbözsége bennünket ne tév utakra, hanem a magjar népre

vonatkozó történeti emlékek könynyebb fellelésére és megér-

tésére vezéreljen , mi a fcnforgó kérdést illetleg annál na-

gyobb nehézségekkel van egj-bckötve , minél bizonyosabb az,

hogy a mag}'ar faj kezdet óta különböz rokon ágazatokra

szakadt, melyek mindegyike különböz idkben és különböz

népeknél különböz nevet viselt; de a mily nehéz egj'felól a

feladat, a különféle alakú és hangzású elnevezésekben a ma-

gyar ftörzsre és annak egyes ágaira ráismerni , az itt-ott

elszórt s ót tárgyazó adatokat egybegyjteni, öszszeállitani, és
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üszliangzásba liozni , szintoly meglep az eredmény
,

szintoly

magasztos az öntudat , melylycl egy ily bonyolódott Véváús

megoldása körül tett tudományos búvárkodás a vizsgáló és

líjstoriai igazság után szomjuzó elmét jutalmazza.

A Magyaroknak Armenia évkönyveiben elforduló min-

den nc\ oi közt; akár a bozzá kapcsolt emlékezeteket ,
akár a

belle folyó következéseket tekintjük, kétségkívül legfontosabbik

legnevezetesebb a Cbus, Cbusaeus, Chusiiji, Cbusita nevezet, mely

midn egyfell az eredeti sapára vezcí viszsza, másfell az ör-

mény kútforrások nyomdokin a nagy számú scytba népek azon

ágát fedezi fel és ismerteti meg velünk, melyben hajdan a Magya-

rok rejlettek. Az Örményektl, és a mint maga helyén látni

/TV)gjuk, a Cliiuaiak és Perzsáktól Chns, Kus, Chusán, Kusán,

Kusita, az araboktól Ghuz, Gbouz, Ogliouz néven jelölt Hun-

Mag}arok tudniillik nem mások, mint a Görögök és Rómaiak-

ál Sacae, Dahae, :Massagetae néven nevezett Scythák, kik az

i elsorolt keleti népektl hasonlólag Chusaeusok vagy Chusok-

! nak mondatnak és a IIun-Magyarokkal azonosittatnak.

A Hun-iMagyarok seiéi köiül örmény kútfk szövétne-

kénél tett vizsgálódásaim eredménye az eladottak szerint a

következ tételekben központosui

:

1-ször a Hun-Magyarok, Cliusok, Kasok,

2-or a Saca, Daha, Massageta-Scytbák, Chusok,

3-or a Hun-Magyarok, Saca, Daba, Massageta-Scytbák.

f
' A Mag}arok, mondám, Chusok és nem raegforditva, mert

í valamint nem minden Scvthák Ciiusok, ugv nem minden Chu-

^^ sok ^Magyarok.

Szokatlannak tessék bár és liihetetlennek els tekintetre

állításom, kivihetetlennek felfejtett rendszerem, de nem alap

nélküli. Forrásaink nyomán Ázsia három különböz pontján ta-

lálkozunk Magyarokkal : Közép-Ázsiában az Oxus körül, Észak-

Kaukaziában és az^Araxes mellékén Onnényországban, s ott ta-
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láljuk luind a három kijelelt helyen a nevezett Scytlia tör-

zseket, még pedig oly bélyegz emlékek, oly jellemz körül-

mények kiséretébcn, melyek azoknak a Magjarokkal azon cg}

nép voltát kétségtelenné teszik.

Az érintett, hajdan Scytha-Magyarok lakta három tájék,

mely Ázsia ugyananynyi különböz pontjára teszi át vizsgá-

lódásaim szinhelyét, határozza egyszersmind jelen munka fel-

osztását három külön részre eme czimck alatt

:

', 1. a Hun-Magyarok bens Ázsiában,

II. a Hun-Magyarok Kaukaziában,

III. a Hun-Magyarok Armeniában.

A felosztásban nem anynyira a chronologiat, mint a fel-

fejtett elvek és felállított rendszer sikeresebb mcgállapithatá-

sa igényiette rendet tartottam szem eltt, azon nagyon is

természetes oknál fogva, hogy : jóllehet Örményországot jelelik

ki emlékeink a Magyarok szülföldéül , itt laktuk azonban,

mint szintén kiköltözésök minden históriai emlékezetet meg-

elzött korszakba esvén, a fcnmaradt emlékek gyérebbek, az

adatok kétesebbek , sem hogy azokból a különféle neveknek

azon egy fajú és ajkú népre vonatkozására históriai bizonyos-

sággal lehetne következtetni, st inkább azok is másfelöl vár-

nak felvilágosítást. A tudósítások ellenben, melyek a Kauka-

ziában és fképp Közép-Ázsiában lakott magyar népekre vo-

natkoznak, nem csak az öszszes történetírás korához közelebb

esnek, de oly idbl és Íróktól származnak, melyben az ör-

mény irodalom legszebb virágzásnak örvendett, és kik maguk

az általuk elbeszélt eseményekben részt vettek, vagj' azoknak

szemtanúi voltak, mely tulajdonságaiknál fogva legalkalmatosab-

bak, kiknek közleményeire, a Magyaroknak a kérdéses Scytha

népekkel ugyanazonsága felli meggyzdésünket alapítsuk.





ELS RÉSZ.
A Hun-Mag-yarok Közép-Azsiátan.

I. pr" e J e z e t.

A Hmi-Magyarok Cliusok, Kusiták.

A legrégibb idk óta több ágakra szakadt, különféle

nevet viselt és Ázsia különböz részeiben lakott magyar ajkú

népek egjik virágzó felekezetét képezték a Perzsiával észak-

kelet felöl határos Euthalita- vagy Cidarita-Hunok, kiket a

Görögök e néven csak is az V-ik század közepe táján kez-

dettek ismerni, azeltt átalában Scythákuak, névszerint Saca-,

Dalia- és Massageta-Scytbáknak nevezvén.

Az Önnények ellenben, geographiaihelyzetök de fkép azon

sokszoros viszonynál fog>a, melyben a Tarthusok és Perzsák-

kal s általuk bens Ázsia népeivel állottak, jóval korábban

ismerték; csak hogy a név, melyen az örmény kútfkben

elfordulnak, nem anynyira a Hun vagy Euthalita, és még

kevésbbé valamelyike a fenn érintett Scytha neveknek; in-

kább az, eddig legalább magyar fajú népség jelölésére hal-

latlan és azért nagy mértékben érdekes és feltn: Ghus,

Chusita, Chuschán nevezet, de a mi nálok a Hunnal tökéle-

tesen egy értelm, és avval egy és ug>'anazon nép jelölésére

felváltva synonym gj-anánt használtatik, minek bébizonyitására

szolgáljanak a következ adatok.

1-ör. Eliseus, ki H-ik Isdegerd perzsa királynak a ke-

leti Hunok elleni hadjáratában az örmény csapatok kíséreté-
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ben részt vett, a Hunokat nyilván Chusoknak nevezi , Isdc-

gerd — ugy mond — táborba szállott a Hunok ellen , kik

Chusoknak neveztetnek , és nagy szorultságba ejté a Hu-

nok királyát ').

2. Ugyancsak Eliseus : Isdegerd — mond — országlá-

sa tizcnkettödik esztendejének kezdetén ismét ráütött szám-

talan haddal az Euthalitákra , de a Chusok királya ekkor

nem mert vele szembe szállani , hanem a nagy sivatagba

vonult ').

3. Cliorenei Mózes „Azon idben (320 Kr. ut.) hozzá

(Tiridatcs Armenia királyához) jött Kamszar nev rokona,

Bcrozamaduak idsebb fia. Bcrozamad pedig azon gyermek,

] kit Purz, a Kareni Bahl nemzetségnek Artaxerxes (perzsa

: király) parancsolatjára történt felkonczoltatása alkalmával a

,
közveszélybl kiragadott, s a kit midn felserdült, Artaxerxes,

. atyja méltóságába, a hadvezéribe helyeztetvén, ama barbár

népek (Hunok) ellen küldött, álnokul öt trbe ejteni és el-

veszteni szándékozván , de a ki ers és bátor férfi levén,

hadvezéri képességének és vitézségének számos ütközetekben

' bámulatos jeleit adta; a vezérrel , kit Chaganuak liivnak,

' több versen megütközött, utóbb annak leányával egybekelvén

vje lön és ipja scgitségévcl azon végszéli tartománynak

(Bahl) ura lett. ^Artaxerxes látogatására többé ug)'an nem

ment, de mig élt, fhatóságát elismerte ; hanem halála után

fiának Sapornak az engedelmességet megtagadta, és rajta nem

egj'szer diadalmaskodott ; kit végre a ravasz Sapor , mint-

hogy fegyver erejével meghódítani nem tudott, bizonyos hi-

vei által nyújtott méreggel vesztett el. Ez alatt más lön ve-

zér Chagan, ki Berozamad fia Kamszar iránt ellenséges in-

') Az örményeknek a Perzsák ellen viselt vallási háboroja. 1 k. 9 1.

*) Elisens. Az örményeknek a Perzsák ellen viselt vallási háborúja.

2 k. 15 1.
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(lulattal viscUofett. ; tclíát jól bólátviín, iiiikóp két liatalmas

birodalom és két egyaránt vesztére tör uralkodó kOzött ina-

sát sokáig fon nem tarthatja , aiiynyival is inkább, mi-

vel fivérei sem igen egyeznek vala vele , nagy számú csa-

ládjával és ingó vagyonával Tiridatcs királyunkhoz nicnckdlt,

fivérei ellenben Saporhoz ménének •').

Chorenci íMózcs tudtomra clsó és legrégibii iró, kinél a

vezér és chagan szók elöjönek. ^'ezérk, kétségkivül nem más,

mint a Törököknél és INÍagyaroknál most is fó hadi parancs-

nokot jelent „vezér" szó, a k végbetii, mint a mássalhang-

zókban bvelked örmény nyelv természetébl folyó végzet,

a szó értelmén mit sem változtatván. A magyar fajú chazar

és avar népek történeteiben számtalanszor elforduló, királyt,

fnököt jelent „Chagan'' szó tehát magyar ajkú scytlla nép-

re mutat : XaYávo;, ó ác/r,YÖí twv Sx'jOwv. Suidas. A ma-

gyar ajkú nép, melynek Chagan vezérérl itt szó van ,
vi-

szont nem más, mint az Oxus jobb parti Chus vagy Eutlia-

lita Huu felekezet ; megtart ebben bennünket az idézett so-

roknak gondos vizsgálata , és azoknak ugy Chorenei , mint

egyéb örmény történetíróknak ide vonatkozó helyeiveli egy-

bevetése.

Az eladottakban láttuk, miként egy Purz nev hü szol-

ga Berozamadot, a veszélybl, mely a kareni Bahl nemzetsé-

get érte, kiragadta, azt pedig, hogy Purz hol keresett és ta-

lált magának s a megmentett kisdednek biztos menedéket,

Chorenei következ soraiban találjuk feljegyezve „utóiérvén

Artaxerxes a Chosroeshez (örmény királyhoz) futamló kareni

Bahl családot, azt egy lábig levágatta, kardra hányatván an-

nak minden férfi ivadékát a korostól le a csecsszopóig, egyet-

len kisdedet kivéve, kit Purz nev g)-ámnoka elrejtett és ve-

•) Chorenei Mózes. Örmények történetei. 2 k. 87 f.
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le a Chiisok földére menekült, azt vérei kezére juttatandó.

Kit, miután életben maradását es hollétét Artaxerxes meg-

tudta, csakis ügy nyert magának kiadatni , hogy gyámatyja

fiainak ünnepélyesen felfogadta , miszerint a serdül Beroza-

madnak nála legkisebb bántalma sem leend , st atyja tisz-

tibe és si örökségébe viszszahelyheztetendi *).

Kétséget nem szenved, miképp a Cliusok földe, hová a

hü szolga a gondviselésére bizott gyermekkel menekült, nem
Partliia, sem Báhl város s tartomány, mely, mint látni fog-

juk, az örmény Íróktól hasonlólag Chus földnek neveztetik

;

<lc a mely a parthus Arsacida dynastiának Perzsiában meg-

bukása után Perzsiához csatoltatván, a fntaralóknak Arta-

xerxes dühe ellen menhelyül nem szolgálhatott, hanem a

független. Perzsáktól rettegett, Parthusokkal rokon Chusok,

vagy euthalita Hunok földe és illetleg annak az oda szök-

tetett Arsacida házbeli kisdeddel vérségi kapcsolatban álló

vczér-chagan háza.

Kgy nuisik a jelen kérdésre némi világot vet helye

Choreneini'k ekképp hangzik : „Azon idben (325 Kr. ut.)

Tiridates levelet vett Constantin császártól, melyben t és

Szent (íergelyt a nicaeai szent gj'ülekezetre mcghivta; ha-

nem a király nem látta tanácsosnak, országát magára hagy-

ni, attól tartván, hogy Sapor a békekötést megszegi, — mi a

hitetleneknél éppen nem szokatlan dolog— országába ront,

anynyival is inkább, mivel értésére esett, hogy Sapor az In-

dusok királyával meg a keleti chaganual házasság által szo-

rosabb vérségi viszonyba lépett '). Kit az iró fennebb vezér-

chaganuak nevezett , azt itt keleti chagannak hivja ; már
pedig , Kelet, Kelet földe, Kelet országa" nevezetek alatt az

*) Chorenei Mózes : Örmények története. 2. könyv. 73. fejezet.

•) Chorenei Mózes : örmények történetei. 2. k. 89. f.

2
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örnií^nyck, mint szintén a Perzsák, a Chnsok országát ér-

tették. „Szándékunk (mond Isdrgprd Kliseusnál) kfdot földére

menni es Istencink segitsógévei íi Chusok országát hatalmunk

alá bóditani **).

Söt Zenob, a keleti Chusok vezér-cbaganjának nevét

is fentartotta, midn Armenia apostola Szent Gergely atyjá-

ról, — az Arsacidák Sureni Babi nemzetségébl származott, de

a perzsa Artaxerxes pártjára kelt s annak érdekében saját

rokonát, Armenia Cbosroes nev királyát, körül-belül 240-ik

I

évben Kr. ut. orozva meggj'ilkolt és gaztettéért méltó ha-

lállal lakolt — Anakról és családjáról szólván, többek közt igy

ir : „Világositü Gergelynek nagyapja nevérl Surennek ne-

vezett fivére pedig, kit gyámnoki Perzsiába szöktettek vala.

atyja testvérénél, ('sovansirnak az Kuthaliták királya Tigran

nev fiának nejénél neveltetek')". Viszliangozza e sorokat

Vartan: „Suren, mond, Artxixerxesbez vitetek, nevelésérl

pedig atyjának nvére, Csovansirnak, az Kuthaliták királya

fiának, neje gondoskodott"). A hol tudniillik a parthus Ar-

sacidák Kareni Babi ágának ivadéka Berozamad, ugyanott

talált menedéket és neveltetett az Arsacidák Sureni Babi

ágának sarjadéka Suren. a Choreneitöl Ghusoknak, Zenobius

és Vartantól Euthalitákuak nevezett nép királyánál , a mi ismét

tagadbatlanul a Chusok és Euthalita-hunok azonsága mellett

bizonyít.

Bahl várost és vidékét a parthus országlás alatt az

uralkodó Bahli, vagy Bahlhav-Arsacida nemzetség örökségét,

melyet, mint fennebb láttuk, a két szomszéd nagyhatuimas-

ság ellenében megtartani magát elégtelennek érzett Kamszar

') EliseuB. Az örményeknek a Perzsák ellen viselt vaUási háborúja.

1. k. 7. lap.

') Zenob. Daronia tartomány története.

•) Yartan : örmények tOrtéaetei.
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odahagyott, s a melyet aztán a Hunok elfoglalván, székváro-

sukká tettek ; az Örmények, Chusok, a Görögök ellenben Hu-

nok városának és vidékének nevezik, p. o. az örmény By-

zanti Faustnál olvassuk: „Azon idtájban nem háborgaták a

Perzsák az Örményeket, mert a Chusoknak Bahlban székel

/Vrsacida királya háborút viselt Sassanida Sapor, perzsa ki-

rály, ellen ').

A görög Priscusnál a megfelel hely ekképp hangzik

:

„Advenit etiam legatio a Persis nuntians Hunnos Cidaritas

ab ipsis devictos et Balaam Hunnorum urbem expugnatam a).

Az idézett helyek egybevetésébl lehetetlen el nem is-

merni , miszerint valamint egyfell Bahl és Balaam név azon

o^y, városra vonatkozik , ugy másfell az ezen várost lakta, -

Örményektl Chusok, Görögöktl Hunoknak nevezett nép nem

különböz, hanem azon egy uépfelckezet volt. Következés-

képpen Chus és Hun azon egy jelentés.

A Hunok Chus voltát tanúsítja továbbá számos önuény

«•< g(>rög kútfkbon elforduló és a bens ázsiai magyar né-

l)ekot tárgyazó történeti adatoknak párhuzamba állítása; hol

tért. idt, személyeket és egyéb lényeges körülményeket te-

kintve, kétségkívül egy és ugyanazon eseményrl van szó,

(•>akhogy az abban szerepl népet az Örmény Chusnak meg

Kuthalitának felváltva , a Görög ellenben Hunnak nevezi, an-

nak félreismerhetlen jeléül, miképp Chus és Hun csakugjan

egy nép ; legyen elég állitásom igazolására egy pár hasonló

adatnak e helyt párhuzamba állítása , ugy is e tárgyra még

viszszatérünk : Priscus a perzsa követségnek els Leo csá-

szárnál 457-ben eljárásáról értekezvén , többek közt irja

:

„Venit et legatio a Persarum rege, quae multos e Perside

•) Faustus Byzantinus : Örmények történetei 5. könyr.

a) Priscus apud Stritterum Hunnicorum Cap. XI. §. 164.
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ad Romanos Koos confugerc qiicrebatur. Addebant.. . opor-

terc se adjuvari pcciiniis ad bollum contra Hunnos Cidari-

tas gcrcndimi, alább: At Tcrsae qui jam dudum bello (cuin

Huiinis Cidaiitis) ocrupnbantnr, bac occasione arrepta Icga-

tos ad Koiiiaiios iiiiscninta). A i)crzsa király, kinek Byzáiit-

ba küldött követségérl Prisciis értesít, ll-ik Isdcgcrdes volt,

ki 441-töl 4 59-ig uralkodott/;), és éppen ezen idszakba es-

nek Isdegerdnck a Clnisok elleni táborozásai, melyek elbe-

szélésével tolvék az azokban részt vett és szemtanú Eliseus,

és az egykorú Pliarbi Lázár történeti iratai. Az els, miután

eladta, miképp Il-dik Isdegerd szemlét tartván az általa

kitzött helyen Abar országban egybesoreglett önnény, ibér,

albán és más keresztény hadak felett; azokat, hogy vesz-

tökre tör szándékát annál jobban eltitkolhassa és annak ide-

jében sikeresebben teljesithessc, ajándékokkal halmozá, elbe-

szélését ekképp folytatja : „Mcginditá táborát a Hunok ellen,

kik Chusoknak neveztetnek, és két egész évig hadakozván,

semmire sem mehetett, mire perzsa harczosait haza küldé és

másokat ligzata, mit szinte minden évben ismételt, magának

pedig a határszéleken várost építtetett és ott lakott ország-

lása negyedik esztendejétl tizenegyedikéig, s midn látná,

hogy a Görögök a béke-szerzdéseket megszegni nem merik,

és tlük nincs mit tartania, egész dübvel neki fogott a tá-

borban lev keresztényeknek czélba vett . de mindaddig ál-

nokul titkolt kiirtásához '")". Itt az író részletcsen rajzolja

a kebel-lázitó kínzásokat és különféle üldözéseket, miket a

hitökhez hü örmény bajnokok szenvedtek. Ki nem ismerne

rá Eliseus Chusaiban, ha mindjárt miudeu félreértés és két-

a) Priscus in Exccrptis legationum apud Stritternm.

6) Petavius. Rationarium Temporum Parte Il-da L. IV. c. 7.

"•) Eliseus. Az Örményeknek a Perzsák ellen viselt vallási háborúja.

1. könyv. 9. lap.
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kcdés eltávolítása tekintetébl niagyarázólag nem tennr is

hozzá, miként n. Hunok más néven Chusoknak hivattatnak,

csupán az adatok öszszehangzásából Priscus Cidarita Hunjaira ?

Hasonló eredményt nyújt Procopiusnak a perzsa Pe-

rozest és seregét az euthalita Hunok elleni hadjáratban ért

végGsapásra vonatkozó érdekes sorainak Pharbi Lázár meg-

felel helyéveli egybevetése: „Aliquanto post (mond Procop),

Perozes spreto, qiio se obstrinxerat, juramento, impositam si-

bi ab Hunnis contumeliam ultum ire decrevit. Quapropter

ubi copias undique ct l'crsarum et sociorum collegisset, eas

ipse in Kuthalitas duxit, cum triginta filionim suorum grege,

uiio Cabade qui nondum ex ephebis excesserat domi relicto.

De illius profectione factis certioribus Ephtalitis accidit ex

co dolor, quod ab hoste circumscripti fuissent ; mox et in

legis sui vituperationem eruperunt, cum dicerent, eum Me-

dis res patriae prodidisse ... In campo qua Persae patrias

Ki)litalitarum sedes ingressuri erant spatium magnum inter-

cidens, fossam duxit altitudinis latitudinisque ingentis, relicta

in medio exigua intercapedine terrae non subactae. .. Jmpo-

sitis deinde calamis et his supergesta humo foveam obcoeca-

vit. . . ínterea Persae praecipiti in hostem furore fervidi per

aperta et plana spatia ubi nullás suspicari insidias poterant,

ferebantur, sed in foveam demum lapsi sünt, non primi modo,

scd quicunque etiam sequebantur . . . In his fit cum filiis

onniibus Perozes. Ita Perozes cum universo Persarum exer-

citu pcriit. Nam si no)i in foveam forte aliquis in manus

certe incidit hostium a).

Halljuk most Pharbi Lázárt : „Peroz Hircaniába érkez-

vén, hadait Oszszegyüjté és elindula az Eutháliták ellen, ki-

nek , miután közeledését hirül vévé az Eutháliták királya,

a) Procopius de Bello Persico.





ilyetén izenctet külde : kczcmnól az esküvel és pcrséttel szen-

tesitett szerzdvény , melyben felfogadtad, hogy soha, inig élsz,

ellenem fegyvert többé nem fogsz ragadni , a liatárvonalt is

kijeleltük volt , melyet egyik félnek se szabadjon fegyveres

ervel átlépni, emlékezz rá, mit fogadtál és ne feledd azon

szondt állapotot, melybl kegyelmezve életednek, megmentet-

telek, ha szereted életedet, fogadd tanácsomat és térj béké-

vel viszsza ; különben tudd meg, hogy seregcstl elpusztulsz.

Hogy is képzeled hazug és hitszeg létedre, hogy a hadi-

szerencse néked kedvezzen , holott mind az ügy igazságos

volta, mind a békekötés megtartása, mellettem vívnak. A per-

zsa fnökök e szavakra egj-hanguiag felkiáltottak : igaza van

az Euthalita királynak ! Mi ma ugy állunk ki a sikra, mint

hitszegk, mire Peroz rendkívül fellobbant és az euthalita

követeket dölyfösen elutasította, látjátok ! monda , temérdek

hadaimat, azok fele részével titeket verlek és öllek ; más felé-

vel pedig a földet, melyen álltok, részint a tengerbe horda-

tom, részint a verembe, melyet ástatok, hányatom, és lelké-

nek vakságában nem látá át, miként saját maga és alattva-

lóinak tetemeivel vala azon vermet betöltend, mely az és

országa vesztére ásatott, mert megütközvén, elvesze, fiaival,

seregével és országával. . . Azon kevés számú harczos pedig,

kik a közveszélybl megmenekültek, Hircaniába jöttek és el-

beszélték mindenekaek a hadjárat szerencsétlen kimenetelét
'

').

A Procopiusnál szinte két századdal korább virágzott Pharbi

Lázár, a Hunokat, kikhez Hircanián keresztül eljuthatni, az

idézett helyen Procoppal egyezleg Euthalítáknak nevezi

ugyan, de hogy az Euthalita-Hun nevet a Chussal felvált-
-^

va és egy értelemben használja, arról kezeskednek következ

•') Pharbi Lázár : Az Örményeknak a Perzsák ellen vivott vallási és

Bzabadsápi véres harczai. 432-tl 485-ig. Kr. u. 270— ?71 lap.
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sorai, a hol Peroz atyjának Isdcgcrdnek a Hircanian túl la-

kó Hunok elleni liadvitelciol szólván, azokat nyilván Chusok-

nak mondja : „országlása tizenhatodik évében Isdegerd temér-

dek hadi ervel szállott táborba a Chusok ellen ; Örményor-

szág egyházi és világi nagyjait rabszíjra fzve , Hircanian és

Abarországon keresztül mindenütt magával hurczoltatván '')."

Hol a szemtanú, egykorú , és tapasztalásból beszél tör-

ténetírók , milyenek kétségkívül í^liscus és Pharbi a Hun-

Magyarok Chus voltát ily fennen hirdetik, és adataik ily szép

és meglep öszszehangzásban jelennek meg a tér és idben

tlük távol es Görögöknek hasonló idk, helyek, személyek,

népek és eseményeket tárgyaz('» tudósításaival , ott igénytelen

nézetem szerint csak a históriai igazságnak hódolunk midn

állítjuk, hogy a Hun-Magyarok Chusok és a keleti népektl

hajdup Chus néven neveztettek.

11. F^ e J e z e t.

A Uaha, Saca, Ma&sageta Scythák. Chusok.

A közép-ázsiai Hun -Magyar ni'i)eket, azon egy pár ho-

mályos rnilcgetéseket kivéve, melyek róluk Plinius és Ptolo-

iiiacusbaii olvashatók, az V-ik század eltt Kr. ut. a Görögök

( lius. Hun. Mazar es egyéb nemzeti ncvöken nem ismerték,

hanem átalában Scyíháknak, név szerint Dalia, Saca. Massa-

gcta SrUliáknak nevezték. Az Örmények ellenben jóval ko-

rábbi századokban ismerték és vclöl< az emiitett scytlia tör-

zseket tökéletesen azonosoknak tekintették . azokat szintúgy

mint a Hun-Magyarokat Chus , Chusita , Chusán nevezettel

illetvén , mit alább felhordandó egyéb tanutételeken kivül

eléggé tanusit maga a világtörténeti nevezetesség parthus

nemzet . mellnek egyfell daha és rokon scytha törzsekkeli

") Pharbi Lázár az imcut idézett helyen 148 lapon.
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rokonsága , másról Clms neve ós Cluisokkali cgysrgc iiicllntt

nagy számú clvitázliatntlan ükcröss(''gok hnrrzolnak; jelesen

a kérdéses scytha népekkeli vérségi kapcsolatát illetleg.

Scythának vallja aParthust az öszszcs irói sereg. „Partliiaei

gens olim Scythica" mond Byzanti István o), hasonlót .liistin:

Partlii Scytliarum exules fiiere b). Strabo a scytha törzset is

megnevezi, melybl Arsaces és Parthusai származtak .,Postea

Arsaces vir Scytha, cum ex Dais (jiiosdam haherot, quiParni

dicuntur, nomades Ocluim accolcntcs. Partliiam invasit atíjne

. obtinuit... Tradunt Paruos Daas esse ex Dais profectos qui

ultra Maeotim habitant... ab iis ortum Arsaccm putant c)

Daha vagy chinai kiejtés tszcrint Tahia és Tiao-tschi

scytha néptl származtatják a Parthusokat Saint-Martin és

Ábel Remusat tanutétele szerint a chinai krónikák is rf). llo-

rausat értesit, miképp Saint-Martin «gy, az Arsacidák királyi

családja eredetérl irt és az akadémia eltt felolvasott jeles

értekezésben megmutatta , miszerint a tiidósitások , miket az

cmlitett parthus uralkodó nemzetség eredetérl íiürüg. Ör-

mény, Perzsa és (.'hinai eg}mástól oly távid es kútfuklüd

menthetni , egj'mással legszebben öszhangzaiiak és egymást

kölcsönösen támogatják e).

Dahok voltak chinai tudósítások szerint a Parthusok,

Dahák a Bactrianok. st a Sarok, és tlük tahi és tayue név-

vel illettettek
f),

s valójában, ha a görög, latin és örmény iró-

o) Stcphanus Byzantinus de Urbibus, iii vocp Parthiaci.

b) Justini Epitome llistoriarura L. XLl.

c) Strabo, de situ orbis L. XJ.

d) Saint-Martin. Antérieurement á cetté epoquc les Cbinois connois-

fioient fórt bicn les Parthes, qu' ils appcUoiont 'l'iao-tcbi , nom

qui est la mérne chosc quc ccux de Üabi on Tadsik. Mémoires

8ur r Arménie. Tom. 2. p. 30.

e) Remusat Ilistoire generálé des Tatars,

f) Deguignes. Hiatoirc generálé des lluas L. 1.
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kat felütjük Ralkli, más néven Bartra hajdan Zariaspc várost,

egész Bactrianát és környékét a liáFom kérdéses scytha nép

gyarmatai által lakottnak találjnk : „Scythae Bactrianum ct

Parthicum impérium Ipsi condidenint" mond Jnstin a). „Sa-

cae- tales invasiönes faciebant quales olim Cimmerii ac Tric-

rcs interdum longinquas interdum propinquas, nam ct Bactria-

nam occupavere" Straboft). A Massageták, kik Bahlchban lak-

nak Chusok. Asolich "). Bactra szomszédságában hasonlúlag

Massageták tanyáztak. „Eratosthenes dirit Arachotos ct Mas-

sagctas Bactriis oceidentcm versus adjaccre ad Oxum. Stra-

bo c). Tenent regioncm (Margianani) quae juxta Oxum sünt

Dcrbictae quae sub his Massagetac, post quos Parni et Da-

liáé''. Ptolomaeus d).

Szükséges azonban tudni, miként az Oxus vize bal part-

ján hihet idegen fajú népek közt kisebb nagyobb csopor-

tokban itt-ott elszórva lakozó Sacok, Dahok és Massagetiik,

kikbl mint látók, a Parthiát és Bacriát meghóditott, utóbb

a parthus birodalmat alkotott Parthusok alakultak, csak egy

töredékét képezték a különböz idben és okból átszállingolt

trans-oxianai és Jaxartes melléki hatalmas , a Perzsáktól

soha meg nem igázhatott Scytháknak, mint azt a tárgj'alt

rokon törzsekrl Strabo állitja „Et qui (Sacae, Dahae) ex ul-

.teriorc Jaxartis regioné profecti sünt, quae apud Sacas ct

Sogdianos est, et quam Sacae ipsi obtinebant e).

Az érintett gyarmatokból keletkezett Parthusokat éppen

a felfejtett okból Scythák számzötteinek és szökevényeinek

nevezi az öszszcs régiség : „Parthiaei gens olim Scythica, quae

a) Kpitonic Histnriarum. L. 2, c. d.

0) l)c situ Orbis L. XI.

'') Asolicli István örmény krónikák.

c) De situ Orbis L. XI.

d) Cosmograpliiae L. VL

e) Strabo. L. XI.
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dcniiim fngit scu migravit in Mediám virinosquo tractus, vo-

cíita aiitnii sic fiiit pioptn- \\\<^;n\\ , iiam Scytliac fiigitivos

vocaiit Partlios. Stcpliaiuis lUzaiitimis a). Partlii Scytharmii

cxiilos fucrc. Hoc ctiaiii ipsonmi vocabulo niaiiifostatúr, iiain

Scytliico sprmoiic Paithi cxiilos dicimtur. Hi domesticis scdi-

tionibus patria pulsi solitudiiics intiT Ilyrcaniani et Daliás et

Ariüs et ^Maigianos fiutini occiipavere. Justinus6).

A iiiondüttakból világoj;. miként a Pártluisok t's a kik-

tl eredetüket rs gyarapod.isnknt vettek, a cis-oxianai Dahok

és rokon Scytliák a trans-oxiauabeliekkel egy nagy , mesz-

szire terjedt és többfelé elágazott, de azon egy nyelv nép-

családot képeztek. ..Sogdiani. Dabae Massagetae, Sacae ejus-

deni nationis siint — mond Cnrtiiis c).

Ha továbbá elgondoljuk egy résznd azt . miszerint a

sajátképp! Parthia magában eg)' kis tartomány, az azt lakta

Parthusok megvetett jelentéktelen népség voltak ; más rész-

rl azon példátlan szerencsét . mely a l'nrtbusok Arszak ve-

zérlete alatti felkelését koronázta : még kev<'";bl)é fogunk ké-

telkedni, miképp azon tájakon ^zánius a Parthusokkal rokon,

nem csak érzés, de rokon wvü ('•< ajkn törzsökök léteztek,

kik, viszliungozva a iii)g\ .\i">-/.aK)iak a köznemzetiség érdeké-

ben fegyverre szólitó szavait. >ietének a derék vezér zászlói alá

seiegleni s erejöket vele n köz«>zabadság kivivására egyesíteni

;

ily nemzeti szövetkc/é-^re mutatnak llerodian im e sorai: ..Primus

Arsaces Paitlius persun^is'-e caiiim re^íionum barbaris memo-

ratur. ut a Macedonibus deficerent . impo>itoquc sibi diade-

mate Partlinrnm bnrbaroiiuiif|ue vicinorum eonsensu ct ipse re-

gíium tenuit et ))osteris rcli(|uit ad Ailabanum nsque regem íi).

(i) De Irbiljiis ia \oco J'aitliiaei.

0) Kiútonio llistorianim L. XLl. t. 1. cl .lüinandes de rcbiis Getii.is.

t) ('iirtii lli^iioria Alcxandri Magni I- VI. c. .3.

(?) Ilcrodiaim? L. VI. in vita Alcxandri et Mammaeae.
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Daha ósoinek egyik kóbor törzsöke , a/ Ochus mellrki í

Parnok segítségével rontott bé Paitliiál)a a parth birodalom

alkotója a nagy Arszák „I'ostea Aisaccs vir Scytlia, cuni ex"*

Uais quosdam haberet, qui Panii dicuntur nonudes Ochuin

accolentes Parthiam invasit atijue obtimiit. Ab liis ortiim Ar-

sacem dicuut". Strabo a). Csak is, mondám, az egy fajii scytlu

népségek közremunkálásából fejthetni meg azon a históriában

szinte páratlan jelenséget, miszerint egy megvetett, de erejét

érz bátor és vitéz nép, használva az alkalmat, melyet neki

a trónbirás feletti viszály miatt támadott, a Seleucida-Ma-

cedonok hatalmát bens alapjában megrendített polgárháború

és azt követett átalános rendbomlás, de fleg a keleti tarto-

mányok felzendült és zavargó állapota nyújtott, fellépik a

világ színpadára, és a hozzá mint vérökhez szitó népek se-

gítségével a magokban meghasonlott, az anyaországtól elpár-

tolt maccdo tisztviselket egyiket a másika után megtámadja,

niogvcrí, magát a felkelés lecsillapítására nagy sereggel siet

Sclencnst legyzi, és rövid idn fél Ázsia ura lesz s a ró-'

maival vcrí^cnyez birodalmat alkot. Justinus miután a Se-

Icucídák közt támadt belvíszályokat leírta, az érintett esemé-

iiyckrf i'lxkrp]) raj/olja : „Erat eo tempore Arsaces vir, sicut

inceitiie originís. ita virtutis expertae. Ilic solitus latrocíníís

vt rajito vívere, acccpta opíníunc Seleucum a Gallis ín Asia

xictum. solutus regis metu. cum praedonum manu Parthos

ingrcssus, praefectum eorum Andragoram oppressít, sublato-

ipic co impérium gentis invasit. Non magnó deinde post tem-

jturr ilyrcanomm quoquc i-egnum ocmpavit. Xec multo post

(iim Scleuco resc ad defectores persequendos venientc con-

gressus victor fit, quem diem Parthi exinde solemnom velut

initium libertatis observáut. . . Sic Arsaces quaesito simul con-

a) íjtríibo, de situ Orbis. L. XI.
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stitutoque rogno non minus nioinoral»ilis I'ai tliis
,
quam Per-

sis Cynis, Macodonibus Alexander, Ilomanis Romulus matúra

scncctutc (Icccdit. Cujus mcmoiiae liunc lionorrm Parthi tri-

buerunt ut omues cxinde reges suos Arsacis nomine nun-

cupcnt etc, a).

A Parthusoknnk a Saca, Dalia cs Massa^jeta Scytliák-

kali vérségi Oszszcköttetéséröl tanúskodik végre azon figjel-

met érdeml körülmény : miszerint a Parthusok és azok or-

szágló háza a legrégibb idkben szintúgy mint ázsiai uralko-

dásuk legvirágzóbb korszakában, valahányszor kül- vagy bel

ellenségtl nicítániadtattak , az atyafias Scytháknál kerestek

magokn.'ik menedéket, és segitségökkel nem egyszer ültettek

viszsza trónjukba az attól ármány és belviszály következté-

ben megfosztott fejedelmeik. Egy oly esetet közöl a legrégibb

idkbl Diodor „Post hunc (Artabanum) Parthi a Medis de-

ficicntes cum jjatriain urbemquc Sacis tradidissent magnum

bellum intcr Sacas Medosque, quod annis duobus magnis utrin-

que cladilms gestum est, excitarunt. Pax tandem constituta

ut Parthi subjicerentur Medis, Saci Mediquc amici sociique

invicom perpetuo essent , Sacarum tum regina erat mulier

Tarina nomine bellorum appctensA).

A partlms országlás korszalcából hasonló eseteket na-

gyobb számmal mutathatunk ftl. Vononesröl például irja Ta-

citus : „Per idem tempus Voiiones. ({uem amotum inCiliciam

niemoravi, corruptis custodibus etíugcre ad Armcnios inde in

Albanos Heniochosque et consanguineum sibi regem Seytlia-

rum conatus est c). A Scythákhoz vonult késbben a Tibc-

rius császár vezére Vitelliustóli megveretése után Artabanus

Yonones utódja: „His (corporis custodibus) assumtis iu lou-

á) Historiarum L. XLI.

b) Bibliothecae L. m.
c) Tacitus Aunaliom L. ii. c. 68.
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ginqua et contcrmina Scythiae fiif^am matiiravit , spc auxilii,

quia Hyrcanis Carmaniisque per adfinitatein inncxws crat:

. . . nec ultra moratus quam dum Scytharura auxilia conciret a).

Ila Tacitus idézett lielyét egybevetjük a nála Zsidó létére

kelet népei viszonyaival ismeretesebb Flavius József ugyan

ezen eseményeket tárgyazó soraival, meggyzdünk, miként a

Parthusokkal és azok országié házával atyafias Scytliák, kik-

rl itt szó van, nem mások mint a Ilyrcaniában és Carina-.

nia éjszaki határinál tartózkodó Dahok és Sacok voltak. Hall-

juk Flaviust: „Vitellius etiam pecunia corruptis aliquot ami-

cis et cognatis rcgiis ipsum Artabanum conabatur occidere.

lUe intellecta fraude . . . fuga se ad satrapias superiores ser-

vavit incolumemubi ex Dahis et Sacis conflato magnó exer-

citu et dcbellatis inimicis restitutus est in impérium b). A

Dahok voltak azon Scythák, kiknél Tacitus tudósitása szerint

a parthus Artaban ifjúkori nevelését nyerte: Igitur Artaba-"^

nus Arsacidarum e sanguine apud Dahas aduitus excitur, ésj

ismét: „Qui (Graecarum in Parthia urbiura cives) Artabanum

Scythas inter eductum ob saevitiem execrati" c). Parthus trón- <

követel Gotarzes Dahok és Hyrcanok scgitségével újitja meg
\

a háborút fivére Bardanes ellen, és miután a béke a két

testvér közt helyreállott, ismét HjTcaniába vonult Daha

reihez. „Interim Gotarzes Daharum H3Tcanorumque opibus

auctus bellum renovat . . . potiorque Bardanes visus retinen-

do regno, at Gotarzes ne quid aemulationis existeret penitus

in Hyrcaniam abiit" d).

Az utóbbi rovat alatt felhordott történeti tények ma-

gokban véve , a jelen kérdés eldöntésére még nem sokat

két
I

vé-J

o) Tacitas Annallum L. VI. c. 36 et 44.

h) Flavius Antiquitatum L. XVUl.

*c)iTacita8 Annalium L. 2. c. 3. cf. L. VI. c. 41.

d) Idem Annalium L. XI. c. 8. 9.
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nyomnáiiíik. — minthogy hasonló scgcdcl mezesek idegen fajú

n('j)ek közt sem szokatkinok ;
— ha csak a consanguinens és

nftinis szók orszúgló h;izak és népek irányában oly tekinté-

lyes Íróktól milyenek az idézettek — használva, a Paitliu-

süknak a kérdéses srythn törzsekkeli atyafisága iránt támad-

hat(i minden kétkedést el nem oszlatnának.

>"\íeglevén e szerint állitva a Parthusoknak a Sacokkal

sat. rokonsága, menjünk tnváhh és lássuk menynyiben igazol-

ják történeti adataiidv közvetlen a parthns s közvetve a sa-

(-a. dalia, mnssageta né]mek a ( liiisokkal általunk állitott

azonsa gát.

A tannk sorát megnyitja Mar-ibas-Katina: Amint mon-

dám, hatvan évvel Nagy Sándor halála ntán AriaJJahI nev

városában a Chu>ok földén nialkodott a Tartlnivukon a hós

Ar^zák. ki gyzhetlcn seregével egész keletet meghóditott.i.

a Macedónokat IJabylonból elzte sat. ").

Chorenci Mózes: ..A Parthus származású Arszák leráz-

ván a Macedónok igáját, maga 31 évig oiszáglutt a (húso-

kon, utána tia Ardases 2(i-ig. kit ismét ennek tia Ar>zák

váltott fel. ez Antiochust megölte. Valar.szak fivérét Armenia

királyává, cs rangra maga után iiiá^tKÜkká nevezte . maga

j) dig királyi székét Báhlban iitvén fel, uradalmát 51 i'-vi «»r-

>záglá>a alatt megszilárditutta. utódaitól" ^Nagy^'-nak. utódai

Niszont róla, muit szintén Valarszak utódai is Arsacidáknak,

Hald székhelyérl különösen líahli Arsacidáknak és Uahllia-

voknuk hivattak • '

).

A harmadik század elején Kr. ut. 226-ban Sassanida

Artaxerxes, a Parthusok uralkodását, Artaban utolsó par-

thus király személyében, Persiában megdöntvén, és annak

romjain a Persákét alapítván
, Chosroes, iVriLenia • partlms

•) Mar-lbas-Kaüna. Choreneinél. 2. k. 2. f.

'*) Chorenei Mózes, örméDyck tóilénete 2. k. 68 f.
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Arsacida királya, rokonának a parth Artabannak halálát

megboszulandó, és az Arsacidáknt Pcrsia elvesztett birtokába

viszszahelyezendö, nagy sereggel beütött Persiába s egyszers-

mind a parth fejedelmeket felszólította, hogy a Chiisok földén,

mely az Arsacidáknak családi birtokuk vala , csapatokat

gyjtsenek és vele a trón bitorló ellen egyesüljenek. Ezen

nevezetes követségi eljárást Chorenei ekképp adja elö : „Az

örmény hadakkal Persiába nyomult Chosroes követeket kül-

dött rokonihoz a parthiai, bahii és a többi Chus népekhez,

felszólitván azokat, hogy harczosaikkal hozzája csatlakozván

Artaxerxest az országból kikergetnék, és a trónt családjuk

számára viszszafoglalnák ; hanem nemzetségének a két meg-

nevezett t. i. asbahabedi és sureni ága a követeket viszsza-

útasitotta, minél fogrva Chosroesnek is viszsza kellett menni

országába, véreinek végromlásán elkeseredve inkább mint a

nyert gyzedelemnek örvendve. Néhányon azonban azon kö-

vetei közül, kik a nagyon dics nemzethez, ama felette távol

lév anyaországba és városba Bahlba mentek volt, megér-

kezvén, mondák a királynak: Vehszadsan rokonod a kareni

Bahl nemzetség fnöke, nem hódolt meg Aitaxerxesnek, ha-

nem felszólitásodra hozzád jön családostul" "*).

Ugyan csak Choreneinél olvassuk, miképp a Chosroestl

felettébb szorongatott Artaxerxes íjagy jutalmat tón Chos-

roes fejére, fképp a parth satrapákra számítván, mint a

kiknek vérségi kapcsolatuknál fogva, melyben az örmény ki-

rálylyal állának, könynyeu sikerülhete t trbe ejteni; hogy

ha kívánságát teljesitik, és Chosroest bár mi úton módon

az életbl kioltják , si birtokukat t. i. Bahl várost és tar-

tományt és az egész Chus földet nekik viszsza adandja '0«

Ha parancsolatomat teljesited (mond a király Agathangelos-

'") Chorenei Moses Örmények Történetei 2. k. 72. f.

") örmények Történetei 2. k. 73. f.
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nál Anacnak) a |)artli nemzet si laklielyét a ti saját Rahl-

tokat néked és nemzetségednek ajándékozom '*').

Chusok voltak a felhozott adatok szerint, é? a Chns

nép egyik nevezetes feleke/ctét képezték a Partlnisok, hon-

juk Parthia egyik tartománya volt az Oxuson inneni Chu-

sok ama roppant terjedelm földének, mely az Oxns vizétl

nyngotra Mediáig a Caspi tengertl délszakra Persiáig ter-

jedt. F-zcn Chus föld az örmény kiitfkbcn néha Ária, népe

Arik nevezete alatt jön el : Mar-lhns-Katina Bahlt világo-

san Ária városának nevezi a).

Merhitar névszótárában „líahl" szó alatt olvassuk:

„Bahl vagj' Iklch Ária fvárosa, hasonnev tartományban

keleten a Chusok földén" '''). Viszont Arik szó alatt mire

Chusról mint synonymról 'utal, régi örmény föld és történet

irók nyomán irja : „Arik, jíép neve keleten, kik méltán

Ariknak (ari : ers, vitéz, bátor örmény nyelven) neveztet-

nek, mert jeles ijjászok és vitéz harczfiak, mondatnak Aria-

ganoknak, máskép Chusdi Chorasan vag)' Chusoknak is. Oj--

saáguk Áriának meg Chus földnek neveztetik ; nagy kiterje-

dés országa Ázsiának, éjszakról Scythiával, nyugotról a

Caspi tengerrel és Mediával, délrl pedig Persiával határos,

hoszszusága a Caspi tengertl Indiáig terjed. Osztatik 25

tartományra u. m. Comisene, Hyrcania, Bahl, Parthia" stb. '"),

A mint az eladott ábrázolatból megtetszik a Ptolo-

maeustól leirt sajátképpi Ária csak egy része volt a 25 tar-

tományokat magában foglalt Chus - Áriának. Saint-Martin

arab, perzsa és egj'éb kútfk nyomán Ária liatárait az Ör-

ményekkel megegyezleg jeleli „Déja du temps de Strabon

") Agathangelos. Szent Gergely élete. 1. k. 32 lap.

o) Mar-Ibas-Katina Choreneinél 2. k. 2. f.

'•) Mechitar. Föld- és Történettani névszótár, Bahl bzó alatt.

**) Ugyanaz. Chos és Arik név-szó alatt.
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et de Plin et sans doute antérieurerncnt le uoiii (l'Ariana

etoit (lonné collectivement aux provinces qui s'étendent de-

puis la Bactriane au Nord et la Persc a Touest jusqu' 4 1'

Inde et á la Mer a). Áriát mond tovább az idézett iró, az

örmények Chusdi Chorasan és keleti Chusnak nevezik

:

L' Arié est appellée par les auteurs Arraéniens Khousdi

Chorasan et Chus de 1' Orient b). Chus vagy Ária ország-

ban esett Mar-Ibas-Katina és Mechitar fennebb idézett ta-

nutétele szerint Parthia és Bahl, a Parthok si birtoka és

eredeti lakhelye, kik magok is a szélesen elterjedt és több

ágakra szakát Ari azaz: ers, vitéz Chus népnek egyik

ágazata voltak, s szoros nyelv és vérségi kapcsolatban ál-

lottak a Chus nép Oxuson túli és inneni különböz törzsö-

kéivel, maga a közös Chus nevezet, melylyel valaraenynyien

illettetnek, közös eredetet, nyelv és faj egységet tanusit.

A Parthusoknak a trans-oxianai Clmsok vagy Euthalita-

Hunokkali vérszerénti atyafisúga íelöl tanúskodnak továbbá

az els fejezetben felhordott történeti tények. Birunk azon-

ban egyéb hitelre méltó adatokkal is, mik a Parthusoknak

a transoxianai Chusokkali rokonsága iránt kétkedni nem

engednek ; a melyeknek megértése és könynyebb tájékozás

végett szükséges megjegyezni, hogy a Chusok, kikrl e he-

lyen szó van,, a PV-ik századig Kr. ut. az Oxus vize jobb

vagy keleti partján laktak, az Oxus folyó képezvén birodal-

nmk nyugoti, Jaxartcs vagy éppen Jaik éjszaki, a nagy si-

vatag keleti, Paropamisus hegysor déh határszéleit, s csak

is a IV-ik század els negyedében 320 körül Kr. ut., miu-

tán a parthus Berozamad fia Kamszar az Oxus nyugoti ol-

dalán fekv si birtokát és Bahl várost vesztére tör hatal-

mas elleneinek martalékul oda hagyta, keltek át a Chusok

a) Mémoires sur V Arménie Tom 1. p. 270.

b) Idem ibidem.
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az Oxuson, és tették át birodalmuk Kzékhelyét. a különben

is parth rokoniktól lakott Palil városba, legalább az id

óta a GörOgök szintúgy mint az Örmények üahlt a Clius-

Hunok fvárosának tekintették „Advenit etiam Icgatiö a

Persis nuntians Hunnos Cidaritas ab ipsis devictos ct Bala-

am Hunnorum Urbem expugnatam" mond Priscus a).

A IV-dik század közepe táján élt, és a Parthusok vi-

szonyaival ismeretes Byzanti Faust öniiény törtéuct-iró azon

kivül, hogy Bahlról mint a chus király lakhelyérl emléke-

zik, tanúskodik egyszersmind az ottan székel Chusok királya,

Parthus-Arsacida nemzetségérl midn igy ir : „Azon id-

ben nem háborgaták a Persák az Örményeket,- mert a Chu-

sokoak Bahlban lakó királya ki nemzetségére Arsacida, had-

járatot indított Sassanida Sapor persa király ellen" "). Es-

mét alább „mert akkor a Persák Sassanida királya, háborút

folytata a Chusok Királyával, ki Bahlban lakik, és a ki

nemzetségére nézvq, Arsacida"' ••). Saint Martin irja, miként

a Chinaiak jól ismerték a Parthusokat, és gyakran emlékez-

nek a Chusok Arsacida királyairól b).

A felhordott irói tekintélyek közvetlen ugyan a Par-

thusoknak a cis- és transoxianai Chusokkali rokonsága

fell tesznek bizonyságot; de a jelen fejezetben számos ada-

tokkal be lévén bizonyítva a Parthusoknak a Saca, Daha és

rokon Scytha néptörzsekkel atyafisága; önként következik

a) Apud Stritterum Hunnicorum 1^§. 164.

") Faustus Byzantinus: örmények Történetei. L. V. c. 7. p. 205.

") Faustus Byzantinus : „örmények Történetei" 5-ik k. 37. f.

b) Antérieurement ácette époque les Chinois connoissoient fórt

bien les Parthes, qu'ils appclloient Tiao-tchi, nom qui est la

mérne chose que cenx de Dahi ou Tadsik, ils font aussi souvent

mention des rois Arsacides de Kouschan ou des Indo-Scytljes,

qa'ils nommoient Koaei-cboaang. — Memoires sor 1' Arménie

Tom. 2. p. 30.
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miként a Saca, Dalia, Massageta népek Cliusok. Asolich ör-

mény iró a Massagetákat nyilván Chusoknak nevezi : „A Mas-

sageták (mond) kik Bahlban laknak, Chusok" "). A tudós

szent irás magyarázó Calmet a Saca név-szót egyenesen a

Chus név elferditésébl származottnak állitja a.)

III. F* e J e z e t.

A Magyarok Saca, Daha, Massageta Scythák.

Miután a két els fejezetben a Chusoknak egy részrl

a Hun-Magyarokkai, másról a daha és rokon Scythákkal

ugyanazonságát hiteles kútfkbl merített történeti adatokkal

és nagy számú tanutételekkel bébizonyitottam, logicai követ-

kezetlenségrl, azt hiszem, okszeren senki sem fog vádolhatni,

ha a gondolkodás lánczolatánál és amaz ismeretes törvénynél

fogva : „a mik egyenlk egy harmadikkal, egyenlk egymás

közt" a fennebbi okoskodásból a harmadik eszmét levonva és

a más kettt egybe kötve kimondom: A Magyarok Saca,

Daha, Massageta Scythák és viszont. Következésképpen je-

len értekezésem alapját megvetettnek, és a f elveket me*

Iveken rendszerem alapszik, megállapitottaknak tekintem.

Az e szerint megtörött úton tovább haladva és a fel-

fejtett vezér elveket szem eltt tartva, hogy mit se mulasz-

szunk el, mi egy ily nagy fontosságú kérdés megoldását és

minden oldalróli felvilágositását elsegíthetné, vegj'ük szem-

ügyre azon f és jellemz vonásokat, melyek a régiség bú-

várok egyhangú beleegyezése szerint a különböz nev nép-

törzsökök megismertet jeléül tartatnak. Alkalmazzuk azo-

• ") Asolich 2 k. 3 f.

a) „On a transporté l'aspiration de eh, et au lieu de l'h od a mis

une s. Je ne doute pas que ce ne ^it de cetté sorté qae s'est

formé le uom Saca donné aux Scytbes, aa lieu de Cascha ou

Chusch. Calmet Commentnires en Qenese eh. 10.
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kat a kérdésben fovp,á ofnyícll Hun. Aviir, Madschar, Cha-

zar, Conian, T\aciii;ik, I'z, (liiz vajiv Cliiis stli. srytlia nép-

ségekre és lássuk, ha találnak-e és menynyiben azok reájok

:

mert nem mutat fel n liistoria a föM kerekségén ncpfajt,

melynek neve a föt<1rzsben ngy, mint .-innak egyes ágaiban

több változásokon ment volna keresztül, mint a Magyaré.

Más néven nevezte magát a Magyar tulajdon nemzeti nyel-

vén, más néven neveztetett a szomszéd keleti népektl, és

ismét máson a tle távol cs (íürOgöktöl; és ha feltesz-

szük is, hogy az öszszes magyar nemzetnek, mint annak

egyes ágainak, neve a nemzet nyelvén és a nemzet kebe-

lében kíilönbdzó korszakokban és gyakori vándorlásaiban

ugyanaz maradt is, de változott id váltatva kétségkivül

az öt környez közel és távol népeknél, s csak akkor

nyert némi megállapodást, midn a népvándorlás következ-

tében, melynek egyik hatalmas tényezje volt, nyugotnak

tartva, magát saját nevén Európa népeinek bemutatta, és

hódításai által nevét a történelemben megörökitettc.

Hogy tehát a magyar régiségekkel foglalkodó a Ma-

gyarra, lakott légyen az hajdon az ismert világ bár melyik

szegletében, neveztetett légyen íiz saját vagy idegen nyel-

ven bár min néven, ráismerjen, ffeladata a tárgyalt népet,

egész életén és minden viszontagságain keresztül figyelem-

mel kisérni, mindenek felett i»cdig azon fo jellemvonásokkal

megismerkedni, melyek a külünböz ncvü de egy fajú és

ajkú népek ismeretére vezetnek, s a melyek igénytelen né-

zetem szerint a következk :

I-ször. A lakhelyek azonsága ; megvallom azonban miként

ezen ismertet jelben legkisebb fontosságot sem heiyheztet-

nék , hogy ha e helyt a jelen idkrl, midn azon egy téren

és egy ország határain belül, számos egymástól merben kü-

lönböz nemzetiség néptörzseket lakni látunk, vagy ha áta-

lában a népvándorlás által elidézett geo- és ethnographiai
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állapütokrol szólanék; egészen másképpen áll a dolog, lia

azon srégi idkre térünk viszsza, midn a nemzetek ma-

gok eredeti állapotjukban a szent irás kitétele szerint mint

meganynyi szigeteket „Insulac Gentium" képeztek, melyek

határait nem mindenkor tenger, folyók vagy hegylánczok,

hanem azon egy nyelvet beszél és egymást ért emberek

Írták körül a).

Kérdem már, hogy ha azon magas régiségben, és az

azt követett korszakokban, a roppant terjedelm Ázsia kü-

lönböz pontjain népeket találunk, melyek Ázsia és Európa

évkönyveiben különbféle neveket viselnek ug}an, d^ a me-

lyek mind a mellett, hogy egymástól korán elszakadoztak,

lakhelyeiket nomád nép létökre gyakran változtatták, min-

denkor mindazáltal és mindenütt, magok az egymástól any-

nyira különböz irók tanutétele szerint, azon egy téren és

tájon és oly jellemz körülmények kíséretében jelennek meg,

melyek csak is egy ajkú népek sajátjaik, nem támad-é mél-

tán gyanú bennünk, miként azok hiheten csupán névre kü-

lönböznek egymástól, valósággal pedig azon egy néptörzshez

tartoznak. Épp ezen eset fordul el köztudomás szerint a Hun-

Magyar, és az általam annak állított Scytha néptörzsek kö-

zött, azon egy téren és együtt találjuk ket Armenia és

Kaukasia hegybérczein, szintúgy mint Közép-Ázsia termékeny

rónáin. xMinek bebizonyítása a jelen munka ffeladata lévén,

arról magának annak folytán kiki tökéletes meggyzdést

szerezhet.

Il-or. A történeti események azonsága. Ha különböz

iiemzetbeli történetírók, hely, id, személyek és egj'éb körül-

ményeket tekintve ugyan azon eseményeket rajzolják, hanem

a) Principio rerum — intra suani cui'iue pátriám regna finiebantur,

Jastinua Histor. L. 1. c. 1.
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A szerepl népet egyik epy, másik más n<^vcn nevezi , van-e

okunk kételkedni, miként az érdekelt irók , valamint nem

két kftlön, hanem azon egy eseményrl, — szintúgy nem két

különböz, hanem azon egy néprl szólanak? Már pedig nem

egy történeti adattal tudok szolgálni , melynek elbeszélésében

az örmény kútf tökéletesen egyez a göröggel vagy a római-

val, kivéve, hogy a szerepl népet , melyet az utóbbiak p. o.

Massagetának vagy Sacanak neveznek, az örmények állandóul

Chusnak meg Hunnak nevezik.

in-or, Hiteles föld- és történetirók tanutételei , kik a

különböz nev népek nemzeti egysége fell világosan bizo-

nyítanak.

IV-er. A szokások hasonlatossága.

V-ör. A nyelv rokonsága.

Az elszámlált ismertet jelek táigyalására öt egész

czikket szentelünk, melyek a fenforgó kérdést több oldalról

felvilágosítani és abbeli meggyzdésünket nem kicsiny mér-

tékben fogják öregbíteni, miszerint a jelen fejezet czimét ké-

pez állitásom csakugj'an históriai igazságon alapszik.

I.

Lakhelyek azonossága.

A bens ázsiai mag>ar ajkú Scythák lakhelyeit nyomoz-

ván, szemünkbe tnnek legelébb is az Ochus vizénél Hyrca-

nia szomszédságában lakott Aparnok, kiket Strabo a Dáhok—

kai hol egj'eknek, hol azok eg>'ik felekezetének lenni állit.

„Ad laevam itaque maré Caspium naviganti Noraades

accolunt, eos juniores Daas appellant, qui etiam Apami sünt

nominati . . . dehinc Hyrcani ; és ismét : ex Dais alii Aparni

alii Xanthii alii Pissuri appellantur, Aparni Hyrcanis et eo-

rum mari proxime adjacent. Tradunt Parnos Daas esse o).

o) Strabo, de Situ Orbie L. XI.
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A Parnokat Ptoloniaeus a Dahok és Massageták mellé he-

lyezi „Tenent legionem quac juxta Oxum sünt Derbictae,

quae sub his Massagetae post quos Parni et Dahae n). A
Derbiktekct tudjuk az Oxus balpartján lakottaknak, ezek és

a Hyrcanok között a tengerparti vidékeken tanyáztak a Dá-

hok és Aparnok. D'Anville, Haas és minden a régi világot

ábrázoló földabroszokon a Dahok és Aparnok Hyrcania ke-

leti határinál tétetnek.

Eltekintve attól , hogy a parthus birodalom alkotója Ar-

6zak a Dahok Aparna nevii felekezetébl vette származását

és Parthiát parn seregekkel hódította meg, és már ezen ok-

nál fogva is a Dahok mint szintén a Parnok joggal a ma-

gyar fajú népek közé számithatók 6); a mi az Aparnokat a

Mag}'arokhoz szorosabban kapcsolja , azon eddig tudtomra

senkitl fel nem hozott , és örmény kútfk segítsége nélkül

nem is sejdíthetett fontos k('»fülmény , miszerint bennök az

érintett kútfk vezérfényénél a hajdan hatalmas keleti Aba-

rok- vagy Avarokra ismerünk. Az Örmények tudniillik Hyr-

canián túl annak keleti határánál, tehát épp azon helyen, hol

Strabo és Ptolomaeus idézett tudósításai szerint Aparnok

laktak, Abarokat és Abarországot helyeznek. Elyseus , ll-dik

Isdegerd persa királjmak a keleti Hunok elleni táborozását,

melyben maga a nevezett iró is részt vett, leírván: „A ki-

rály — mond — országlása 1 6-ik évében táborba szállott a

Chusok ellen és hadseregét Hyrcania n keresztül Avarországba

vezette '*); viszhangozza e sorokat az egykorú Pharbi Lázár,

a) Ptolomaeus Cosmographiae L. V.

b) Tradunt Parnos Daas esse ... Ab iis ortutn Arsacem potaat . .
.
Postea

Arsaces vir Scytha cnm ex Dais quosdam haberet, qui Parni di-

cuntar Nomades Ocbum accolentes Parthiom invasit atqae obti-

Doit Strabo de sita orbis L. XI.

"*) EliseaB, a2 örményeknek a Persák ellen viselt vallási hábonya.

8 k. 122 1.
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„Országlása 16-ik rsztciHlcjcbcn Isdegcrd a Chusok ellen in-

ditá hadait, ^'S a fogoly örm^íoy fpapokat és országnagyokat

maga után parancsolá vitetni Hyrcaniából Abarországba ''^).

Elyseusnál, Isdegerdnek, egy az Örményekhez bocsátott hadi

parancsát olvassuk, melyben a király a Chusok ellen veze-

tend hadak gyülhelyéül Abarországot jeleli ki. „Eltökéllett

szándékunk — mond többek közt a király — isteneink se-

gítségével hatalmunk alá hajtani a Chusok földét , ti tehát

Véve jelen parancsunkat, gyalog és lovas csapataitokat gyjt-

sétek azonnal öszsze és siessetek el Abarországba ott sere-

gemmel egyesülendk '*).

A Persáktól hitökért üldözött , és annak következtében

fellázadt Örményeknek megigázását többek közt abar és hun,

hihet zsoldos hadakkal kisértettc meg a felbszült Isdegerd.

Az Abarok , Cadusiflk , Hunok , Selok csapatjait , hadainak

egyéb válogatott harczosaival , a csatarendbe állított seregé-

nek jobb szárnyán sürü tömegbe állította és megparancsolta,

hogy adott jelre tömegben az örmény hadak fvezérét támad-

nák meg, öt élve vagy halva kézre keritendok ''). A több-

ször idézett Eliseus az Avarokat egy helyen Abaruiai néven

emliti, mi a Strabo Aparniai nevezetével tökéletesen egyez,

az Örmények a görög p bett b liangon ejtvén ki. Ptolo-

maeus végre Hyrcaniában Abarbina várost , Áriában Obare-

seket ismert. ,,Quae ju.xta Paropamisades Pauriti, sub quibus

Obares" a).

Mit a Byzantínusokban a keleti Avarokról olvasunk,

csak támogatja a mondottakat, szerintök az Európába vonult

'*) Pharbi Lázár. Ai (Jiményeknck a Peisák ellen vivit vallábi cs

szabadsági véres harczai. pag. 148.

'") Eliseus. Az Örméuyeknek a Pcrsák clleu viselt vailáBi háborúja.

1 k. 7 f.

»') Elisens 6 k. 99 1.

a) Ptolomaei. Cosmogr. L. 6.
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Avarok szolgáik voltak a széles értelemben vett Persia ha-

társzéleinél lakott valóságos Avaroknak, miért is megkülön-

böztetés végett álrAvaroknak (Pseudo-Avares) hivattak a).

Persia melléki Avarokhoz , kiket liyzant irói Hun meg

Türk névvel illetnek, menekült európai avar fpap Bocalabraft),

valamint viszont a keleti Avarok közül egész csapatok vo-

nultak bé Európába és egyesültek az európai Avarokkal , a

keleti avar birodalomnak a Törökök által a Vl-ik század

végével történt felforgatása után c).

A kérdésben forgó magyar scytha népek nyomai után

puhatolózva a cis-oxianai tartományokban számos sac és

massagela népcsoportokkal találkozunk. Strabo , Ptolomaeus

és Xenophon értesitenek, miként Bactriana és környéke töm-

ve volt a trans-oxianai és Jaxartes melléki tájékokról kü-

lönböz idben átköltözött saca ós massageta gyarmatokkal.

„Et qui fSacae, Massagetae) ex ulteriore Jaxartis regioné

profecti sünt, quae apud Sacas est . . . Sacae Bactrianam oc-

a) Turci oricntales tcrapcstatc hac Icgatos cuin muncribus ad Jusli-

iiuni. Justiniani succcssorcm, anno regiminis sccundo (566) misc-

runt, iic Abarcs (servos suos)rccipercf, obsccrantes ... cumque Aba-

ri inox acccpsisscnt qui Pannoniam habitarc pacequo frui Roma-

norum precabaatur , ob datam Turcis fidem rcpulsam tulcruut.

Thcophjiactus Simocatta.

b) Fit liomo Scytha Bocalabras vulgo dicitur, cnjus vocabuli planis-

simam sigiiiBcationem si quis rcquirit, sciat id Graeca liogua sa-

ocrdotem magnum sonare. Hic per idem tcmpus facinas ausus

est pcriculosissimum, cum una eniin amicarum Chagani stupruni

fccit, brevique voluptatc inescatus iii magua mortis rclia se insc-

ruit, ac raotuens no rcscissum flagitiura crudclc sibi suppliciuni

parcrct in fugám ad gentem avitam se tradidit. Hunni ca sünt

habitantes Oricntem ubi vicinus est Persis, quos Turcos eliam no-

niinari pluribus jam constat. Theophylactus L. I. cf. L. VU.

Theophanes L. 3.

c) Theophylactus L. VII. Theophanes L. 3.
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cupavere a). Bactriis et Sacis praeerat Hystaspcs Darii fi-

lius h). Finitimi nobis (Hyrcanis) sünt Sacae c). Eratosthenes

(licit Aracotos et Massagetas Bactriis occidcntem versus ad-

jaccrc ad Oxum d). Tcnent regioneni quae juxt.i Oxum sünt

Dcrbictac, quac sub his Massagetae. e).

Ha az örmény évkönyveket felütjük, az imént kijelelt

tájakon, mindenütt a Magyar-Chusok nyomaira akadunk ; Ba-

ctriana szerintök Chusok földje. Bactra , más néven Balcli,

Chusok fvárosa/), hol a nagy Arszák királyi székét felü-

tötte, és a hol azután is hogy a parthus királyok lakhelyö-

ket Ctesiphonba áttették, az Arsacida királyi ház tagjai mint

saját családi birtokukban laktak, a mint azt az els fejezet-

ben a maga helyén eladtam. Asolich a bahli Massagetákat

Chusoknak ^^), Priscus, Bahlt Hunok fhelyének g), Eliseus

végre a Hunokat nyilván Chusoknak mondja ''), miket egy-

bevetve megtetszik , miszerint itt egyfell Saca , Massageta,

másfell Hun és Chus nevezetek alatt, valamint tér és idben,

ugy nemzetiségi tekintetben azon egy néprl van szó, és

azon egy s nem különböz népet kell értenünk.

A sajátképpi ]\Iagyarokról irja Constantin, miképp azok

hajdan nem Mazar sem Türk, hanem bizonyos oknál fogva,

melvet azonban elhallgat, Sabartoeasphali néven neveztettek

a) Strabo de situ orbis L. XI.

h) Hcrodotus. líistoriarum L. VII.

c) Xenophon Cyropaediac L. V.

d) Strabo. L. XI.

e) Piolomaeus, Cosmograpbia,L. V.

/) Petit de laCroix. Histoire dcücngbizchau L. IV. eh. 1. cf. Eliseus.

Örmények vallási háborúja. 1 k. 9 1.

"*) Asolich. História Armena usque ad annnm post Chr. 1000.

h. 2. c. 2.

g) Priscus in Excerptis legationura.

') Eliseus. örmények vallási hébonya 1 k. 9 1.
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és Persia keleti részein lakt<ik : „Oiim Mazari non Turcac.

sed Sabartoéasphali quadam de causa dicebantur o).

A Sabartoéasphali név minket egyenesen Parthiába, a

parthus Magyarok si hónába vezet. Horvát István értelme-

\

zése szerint tudniillik Zabaorte és asphali szókból , mi görö- ,'

gül biztos, jól védett Sabaortat jelent, vagyon egybeszerkeszt-
\

ve. A leirás, melyet Justinus Zapaortenon nev parthiai heg}-'-"^

ségröl közül, az adott értelmezést teljesen igazolja, Zapaor-

tene szerinte egy, a természet ajándékival gazdagon ellátott,

e felett eleven sziklafalakkal környezett és ersitett vidék,-]

melynek hason nev hegységének egyik csúcsán Arsaces Da-^
ra várost épittette : „Arsaces regnum Parthicum formát, ur-

bem quoque nomine Darám in monte Zapaortenon condit,

cujus loci ca conditio est, ut neque munitius quidquam esse,

neque amoenius possit. Itaenim pracruptis montibus undique

cingitur, ut tutela loci nuUis defensoribus eg<3at 6).

A Caspiis orientem versus regio est_Zapaortene dicta ct

in ea fertilitatis inclitae locus Daiicum c).

A kérdéses helységet Plinius egyebütt Abaorterf) Isido-

rus Characenus pedig Apavarktikene néven emliti e). D'An-
ville és Haas régi világ fOldabroszain e helyütt Apaortene-t

találunk. — A tudós Hammer, Justin Zapaortene vidékét^

az Örményországot Mesopotamiától elválasztó Taunis hegység

környékén, melyet hibásan Masius bérczeivel azonosít, jelesen

Dara és Nisibis vidékén keresi f), hol annak semmi nyoma,

a) Constant. Porpliyr. de adm. imperio c. 38.

b) Justinus Historiarum L. XLI. c, 5.

c) Plinius. Historiac Natui-alis L. VII. c. 16.

d) Plinius Hist. Natúr. L. VI. c. 23.

e) A-xjapxTtxTjvr; ev ^ -áXi; AicxvapxTixT',. Isidorus Characenus Stathmi
Parthici. p. 2. és 7.

/") Hammer a Magyarok eredeU lakföldóri. A tadós társaság évköny-
vei 3 kötetében.
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Sabir vidék ipen is létezik Amicniában, de nem a Hammrr-

tl kijelelt délszaki és Assyriával határos , hanem az északi

részeken a). Nézetem szerint a Magyaroknak Sabartoeásphali

melléknevére alig ha találunk jellemzbben vonatkozó hely-

séget Persia keleti részein, hová tudniillik a Magyarok egy

vésze a Pacinacitíiktól Lebediásban szenvedett megveretésök

után Constantin eladása szerint viszszavonult , Parthia Za-

paortene vidékénél. Ptolomaeus a parthiai Magyarokat Ma-

zorani néven nevezi. „Quae autem juxta Parthiam et Ca-

ramaniani desertam Mazorani tenent h). Hunok , Chusok és

Magyarok félreismerhetlen nyomaival találkozunk, mint láttuk

a cis-oxianai tartományokban, mind azon tájakon, hol a tár-

gyalt scytha törzseknek valamelyike lakott.

Hasonló eredmény jutalmazandja fáradozásainkat, ha hogy

vizsgálódásaink színhelyét átteszszük az Oxuson túli tájékok-

ra, a magyar Seythák sajátképpi honjukba; mert ha a mon-

dott részekrl Oxus vize nyugot parti vidékeire átszállott, és

hihetleg különböz ajkú népségek közt széljelszórva lako-

zó töredéktörzsek, a magyar eredet és nemzetiség tagadha-

tatlan nyomait hordozzák magukon ; kételkedni szinte nem

lehet, miképp ezen históriai jelenség annál világosabb voná-

sokban tnjék fel ama s törzsökös saca , raassageta sat.

Scytháknál, kik si tzhelyeiknél maradván, nemzetiségöket

idegen elemek bétolakodása , és szabadságukat a hatalmas

parthus és persa birodalom ellenében meg tudták rizni

;

minél gondosabban fürkészsziik, egybevetjük és kell öszsze-

hangzásba hozzuk a görög, latin, persa, örmény és chinai

kútfkben itt-ott elszórt és a tárgyalt népekre vonatkozó

történelmi adatokat.

a) Lásd : Sabirok Éjszak-Armeuiában a jelen manka Ill-dik ré-

szében.

b) Plinii ffistoriarum L. VI. c. 17.
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Az Oxiis vize jübbparti lakhelyeiket tárgyazók ekképp
hangzanak

:

Herodot: Cyro incessit cupido Massagetas in suam po-
testatem redigendi, quae gens fertur et magna esse et ro-

busta ad Anroram solisque ortum sita trans Araxem fluvium a).

Periegeta Dénes
: Dercebii altéra ex parte ad undas Ca-

.spias, hos ver post oricntera versus trans resonantom Ara-
xem Massagetae degunt6).

Ptolomaeus
:
Sacanim regio nomadura est, civitates enim

non habent, appellantur autem qui juxta Jaxartem sünt Ce-
retae et Comari, qui juxta Ascatancam Massagetae c).

Plinius : Derbices quorum medios fines secat Oxus amnis,

ultra sünt Seytharum populi : Persae illos Sacas in univer-

sum appellavere a proxima gente, autiqui Araniaeos, multitu-

do populorum innumera et quae cum Parthis ex aequo de-

gat, ^celeberrimi eorum Sacae, Massagetae, Daliaeaj.

Strabo: Scythae a Caspio inari incipientes magna ex
parte Dahae appellantur, qui orientaliorcs sünt Massagetae
dicuntur et Sacae et alii comrauuiter Scythae privátim ver
aliter atque aliterí').

Kett van az idézett irói lielyekben, mi különös fig}'el-

met érdemel: 1-ör, hogy azokban a Sacok és rokon törzsek

Araxes vizénél lakottaknak állíttatnak
; 2-or hogy szinte min-

denütt együtt és kapcsolatban emiittettnek. Mi az els ész-

revételt ilieti: azok véleményét nem oszthatom, kik Herodot
és Periegeta Dénes Araxesét Örményországban keresik /7,

a) Herodotu3. Historiaruin L. I.

b) Dionysii Periegetae. v. 738.

c) Ptolomaeus. Cosmographia. Sacae.

d) Plinius História Naturális L. VI.

e) Strabo de situ orbis L. XI.

/) Desericz
: de origine HuDgaroram. Pelloutier Disconrs sur 1' expe-

dition de Cyras.
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ugy szinte azon né/otet sem tehetem magain<^vá. mely azt

tartja, hogy Herodot Araxes néven Volgát értette légyen, a)

hanem bár menynyire kedvezzen is fleg az els állitás, mun-

kám Ill-ik részében felfejtendö abbeli nézetemnek , melynél

fogva a Magyarok eredeti szülföldét éjszak Armeniában

Araxes folyó mellékén helyezem, mindazáltal szem eltt tartva

a históriai igazságnak tartozó tiszteletet, határozottan oda

nyilatkozom, miszerint az idézett helyeken Araxes név alatt

nem más, mint Oxus vizérl van szó. Herodotnak ime sza-

vai: „Massagetac gens ad Aurorám solisque ortum sita", a

Herodot hónától keletnek es Oxusra és nem az éjszaknak

fekv Armeniai Araxesre utalnak, ugyanaz áll Pericgeta

Araxeséröl anynyival is inkább, mivel a Dercebokat vagy

Derbiceseket, kikrl a mondott iró mint Araxes vizénél la-

kottakról emlékezik, Plinius, Ptolomaeus stb. az Óxus \ize

torkolatinál helyezik ; megtart véleményemben a jeles Vossius

Isák midn igy ir : „Herodotus per Araxem manifeste Oxum

intellexit, quum Massagetaiiim faciat temiinum , sed quoraodo

Matianis tunc oritur montibus ? debuisset enim dicere ex

Paropamiso, ut Aristotcles, sane Oxum ante victorias Alexan-

dri Graecis Araxem fuisse appellatum nullus dubito, (juum ad

orientale maris Caspii latus illum describaut. Quod Méla et

alii Araxi adscribunt id ipsum Polybius Oxo tribuit ).

Másodilf, mire az olvasót kívántam figyelmeztetni az:

hogy a Daha, Saca, Massageta néptörzsek nevei, ugy az idé-

zett, mint egyéb régi Írókban többnyire együtt és kapcso-

latban említtetnek, mi egyéb nyomós körlilmények kíséretében

nem megvetend tanúsága annak, hogy az érdekelt népségek

azon egy faj és törzsnek csupán névre egymástól különböz

ágazatai voltak, kiket nyelvegység és hasonló érdekek szo-

a) Fejér de peregrinis Magyarorum etc. nomioibus p. 84.

bj YoBBíus in Dotis ad Melae L. III.
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ros kapcsolatban tartottak
, mit Nagy Sándor is elismert és

hadait arra különüsen figyelmeztette ekképp szólván ; Sogdiani,

Dahac, Massagetae, Sacae sui juris sünt, omnes lii simul si

terga nostra viderint sequentur, illi. enim ejusdem nationis

8unt, nos alienigenae et extcrni, suis autem quique parent

placidius etiam cum is praeest qbi raagis timeri potest. Cur-

tius Ilistoriaiiim L. VI.

Strabo az Artasius és Chorasmina Scythákat a Massa-

geták és Dákoktól szármoztatja ; mi ismét egy fajra mutat

:

Ex Massagetarum et Sacarum gente sünt Artasii et Choras-

mini a).

St többet mondok; nem csak kapcsolatban jönek el

az érdekelt népek nevei a régi történetírókban, hanem egy-

Xniás közt gyakran fel is cseréltetnek ; ugyanazon történeti

esemény elbeszélésében az abban szerepl népet az egyik

Sacnak, más Massagetának, a harmadik átalában Scythának

nevezvén. Minek jellemzbb példáját nem adhatjuk; mint ha

Cyrusnak a Scythák elleni hadviselését, a mint azt Herodot,

Strabo meg Justinus közlik, kivonatban párhuzamba állítjuk;

Herodotnak ide tartozó helye ekképp hangzik : Cyro post hanc

(Babyloniam) gentem ab eo subactam incessit cupido Mas-

sagetas in suam potestatem redigendi .... erat autem Mas-

sagetarum regina Tomyris nomine . . . Hoc reddito res-

ponso Hystaspe atque Araxe trajecto progressus luiius diei

iter, quae Croesus admonuerat exequitur, relictisque illic im-

belli parte copiarum, mox cum expedita manu ad Araxera

revertitur. Hos ita relictos ex Cyri exercitu, aggrediens ter-

tia Massagetani exercitus pars sese defensantes interemit.

Eadem conspecto epularum apparatu, post adversarionim

caedem ad epulandum discumbit, refertaque cibo ac vino so-

a) Strabo, de sita orbis L. XI.
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poiattii". Peisat! supeivciiicntcs lioruni ninltus uccidunt, inul-

toquc pliircs vivos capiunt, rum alios tum ver duccin eo-

rum rcginac Tomiridis filiuin, ciii nuinen Si)aigapises a).

Strabo: Ac de Sacis quidein nonnulli sic tralidcrunt,

nonnulli vcro quod Cynis ducto advcrsum eos cxercitii proe-

lio supcratus aufugit. Castra metatiis etiani in co loco, ubi

inipedimcnta reliquerat bonis oninibus instmeta ])racsertim

vino, postquam excrcitus paullulum quievisset, relictis vesperi

taboinacniis, fugitabundus discessit, progrcssusquc quantum

sibi eomniodum vidcbatur conscdit. Sacac ingruentes ct

castra viris dcserta ac rebus voluptuosis plcna rompericn-

tes immodicc iniplebantur, Cyrus conversus vinolcntos atquc

attonitos invenit. Unde alii somno alii stupore pressi obtnin-

c»ti Sülit, alii saltantcs bacchantesquc nudi in arnia bostium

inciderunt, laetique brevi omncs periere .... Massagetao

virtntem siiam maximé bello advcrsum Cyrnm ostciidenmt 67-

Justinus végi'e az eseményt ekképp adja el: „Cyrus

subacta Asia et universo Oriente in potestatcm redacto,

Scytliis belUmi infert. í^rat eo tomporé Scythanim regina

Tomyris nomine, quae non muliebriter adventu hostium ter-

rita, cuni proliibcrc eos transitu Araxis fluminis posset, tran-

sire pemiisit .... Itaque Cyrus trajectis copiis cum ali-

quantisper in Scythia procéssisset castra metatus est. Dcin

postcro die simulato metu, quasi refugiens castra deseruisset,

ita vini aflfatim et ea quae epubs crant necessaria reliquit.

Quod cum nuntiatum regináé esset, adolescentulum filium ad

inscquendum eum cum tertia parte copianim mittit. Cum ven-

tura ad Cyri castra esset, ignarus rei miiitaris adolescens,

veluti ad epulas non ad proelium venisset, omissis hosti-

bus, insuetos barbaros víno se onerare patitur, priusque

aj Herodotus Historiarum L. 1.

b) Strabo de sito orbis L. XI.
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Scythae ebrietatc (luaiu bello vincuntur. Nam coi^itis his

Cyrus reversus per noctcm Baucios opprimit, omnesquc Scy-

thas cum Regináé filio interficit ctc, a)

A Chinaiak, Saint Martin bj, Ábel Remusat c), és De-

guignes d) tudósításai szerint a kérdéses Scythákat Tahi,

Tiao-tchi, Tavon és Tayue, a Persák a hozzájok közelebb

es Sacok nevérl átaljában Sac névvel illették. Ultra Oxum

(mond Plinius) sünt Scytharum populi. Persae illos Sacas

in universum appellavere a proxima gente. L. VI. Persae

ciinctos Scythas vocant Sacas. Herodot L. VII. Ezen kivül

szokásban volt a Chinaiaknál s Persáknál szint ugy mind

az ( )rméi)yeknél a Chus , ('huschita , Chuschan nevezet is

az érintett scytha népek jelölésére , mirl ugyan csak Saint

Martin, Remusat és Eliseus tudósitanak.

A Görögök és Rómaiak ozcn tlök mcszsze távolban fekv

világrészeket és népeket fölette hiányosan ismerték,' minden,

mit tlök azokra nézve tanulunk; abban határozódik; hogy

Oxuson tul Scythák tanyáztak, kik közt a Sacok, Dahok és

Massagoták voltak a nevezetesebbek; anynyi ugyan tudósítá-

saikból némi bizonyossággal kivehet, miképp azok egy fajil

néptörzsnek ágazatai voltak, hanem a közös eredet és faj

iránt telyes bizonytalanságban hagynak. Strabo már a maga

korában i)anaszkodik éppen a Saca és Massageta Scythákról

értekezvén, hogy az eltte élt görög irók felölök semmi

bizonyost nem közölnek, még azok sem, kik Cyrus és Nagy

Sándor viselt dolgait megírták e).

a) .Tu8tinu8 Historiarum L. 1.

b) Memoires Historiques sur 1' Arménie.

c) Histoire generálé dcs Tatars.

d) Histoire generálé des Huns.

e) Graeci ecriptorcs universos soptemtrionales olim Scythas et Celto-

Scytbas .... appellant. £o8 autem qni ultra maré Caspium sünt

partim Sacas partim Massagetaa qaamqaam de iis nihil ezqoisite

4
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Látni a mondottakból , niikúnt ezen Cimmcriai sctéts«''g

borította öselö\ilág népeinek nyelve, ncnjzetiségc cs eredete

körüli vizsgálódásainkban csupán a régi görög irókra tá-

maszkodva, világitó sugarak itt felette g>'érek és k-tHesek

lévén, boldogulnunk telyes lehetetlen. A kérdés megoldását

csakis a késöbbkori úgynevezett Byzanti irók scgitségével

lehet némi siker reményével mogkisérleni , kik azon nagy-

szer felfedezések által, mik Kóma bódításai, a Parthusok

és utóbbi Persák táborozásai következtében éjszakon és éj-

szak-keleten tétettek o) az érintett világi\'szek és lakóinak

eldeiknél sokkal világosabb ismeretérc jutottak. A negyedik

században bekövetkezett népvándorlás idszaka alatt pedig a

zordon éjszak vad csordái, az uj és szokatlan látványon el-

rémült Byzant kapui eltt szcnK-lyesen megjelenvén, a (íürö-

gök, vagy akarták vagy nem. hívatlan vendégeikkel közvetlen

érintkezésbe jöttek, minek a történetírás és ethnographiára

azon hasznos eredménye ln, Jiogy Byzant tud(')s fértiai az

alkalmat, melyet a váratlan esemény n_Mijta. has/nálva. a/

elbb csupa Scytha néven ismert vcníK'gi'ik sajátképiti nevr

és szokásai felöl szükséges ismereteket s/cr/ettek magoknak,

így vonultak el Byzant kapui elutt. hogy a többeket ne

emlitsem, a Ciothok. Hunok. Avarok, Uolgárok, ]\Iag\ari>k.

Uzok, Pacinaciták. Cománuk.

Az ekképj) szerzett ismeretek aztán kéi)esekké tették

ket a többi scytha néptörzsökök faj és nemzetisége fell is

a korábbinál, helyesebben itélni, azokat a már egyszer látot-

dixerunt , nec ctiam qiii Cvii bclluni iclversum Massagclas gc-

stum conacrijiscrunt. >iam de iis nihil oiniiino cxactc dictum est, . . .

sed nec multi facilc iis crcduiit (|ui de Alcxaudro conscriiiserc.

Strabo L. 2^.

a) At Romanorum l'artliorumyuc impérium )ilura jx'tej,'it , tiiiaiii ca

quae olim tradita fucrc. hjtrabo L. XI.
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takkal ós tapasztahisbol ismertekkel r^'ybeliasonlitva a kö-

zöttök létez faj rokonsáj,'ot vagy különbséget felismerni.

így történt, hogy midn Constantius 457 és Eusebius

475-bcn Kr. ut. amaz Leo, c pedig Zeno római császániak a per-

sa Perozeshez küldött követei, a nevezett királyt Persia észak-

keleti határszéleinél fekv táborában felkeresnék , a* pcrsa

hatalommal daczoló ama távol népekben, kiket azeltt átalá-

ban Scytháknak hivtak — a már eleve jól ismert Attila féle

liunukhoz hason fajú népre ismertek, miért is azokat többé

már nem Scytha, hanem a nyugoti Hunoktól megkülönböztetés vé-

gett keleti Hun,Euthalita, meg CidaritaHun nevezettel illették a).

A két rendbeli n} ugoti tudniillik és keleti Hunok között

létez rokonságot, daczára a roppant távolságnak, melyben

tér és i)olgárosodás tekintetében egymástól állottak, hihet

ii fennevezett szemtanú követek értesítése nyomán jellomz-

h\ii iiíjzolja Procop következ sorokban: „Porro Eutiialitae

et genus et nomen Hunnorum participant, licet cum Hunnis

(jUMs iiüvimus nullum ipsis eommcrcium intercedat. Ilaud

cnini eíiruiii confincs sünt, neque :i<;colae, sed Persarum a

Septemtrionc , ubi est (íorgo urbs ad oram sita extremam

Persidis. llic de limitibus certare inter se solent. Nec ver
vagantur Ephtlialitae palanturve eaeterorum more Hunnorum,

sc'd tixas jam inde antiquitus in regioné benigna sedes reti-

nent ... Ex Hunnis lii soli corpora eute candida et vultus

a) Ad l'crsas legátus a Leoue Augusto jnissus Constantius tertium

consul et Patrícius . . . . Et quidem rex (Perozes) tuac tempo-

rís minimé in urbibus sed in confinibus rcgionis suae et Hunno-

rum Cidarítarum raoram trabens, cum Hunnorum rege bellum ge-

rebat, propterea quod Uunni minimé tributum inferebant, quod

iliis olim Persarum Partborumqae reges imposuerant. Priscus in

excerptis Legationum.

Petentem Ephtbalitas Perozem secutus est Eusebius Zenonis

AnguBti apud enm legátus etc : Procopius de B. P.
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habcíit miniivic dcformes. liOnpc ctiain divcrsis moribus vi-

Timt, ncc cnini vitani ut illi fcrinam a^unt, scd icgi uni pa-

rcnt, ac siib politiris lo«^ibus inter se ot cuin vicinis ex acqiio

et bono contraliunt, nec minori sánc cum laudc
,
qiiamRo-

mani et quaevis aliac nationes n).

Ilyesmit a görög írókban liiában keresünk, ök Iliinokról

mondhatni mit sem tudtak, els ki nevüket felhozza Periegota

Dénes s ki részletesebben ismerteti Ammian. Ammian clött, ki a

nyugoti és a Byzantinusoknak imént cmlitett felfedezései eltt,

kik a keleti Hunokat mutatták bé saját neveiken a világnak;

a Hunok, mint már többször mondottam, Seytha . Massageta

sat. néven neveztettek.

A Byzantinusok a Caspi tenger délkeleti részein az

|V-ik század közepe óta a saca, massageta és rokon törzsek

helyébe Hunokat helyezve, okát ugyan ezen névváltoztatásnak

nem adják, s még kevésbbé vallják meg, miképp u Hunok, épp

azon nép legyenek , kiket a régiek . st ök magok is kevés-

sel elébb Saca, Daha, Massageta néven ismertek. Irataikat ol-

vasva els tekintetre azt hinné az ember, vagy eltntek min-

den nyom nélkül a tájakról a kevéssel elöhl' hatalmas és

Persákkal versenyez seytha néptörzsökök, vagy a Hunok

által az ötödik szá/.adl)an végképpen megigáztattak és kiir-

tattak ; anynyira hirtelen és ok'adatlanul szakad meg törté-

nelmi irataikban amazok emlegetése és tnik fel emezeké.

Ha azonban elgondoljuk, hogy a nevek érintett változásával

a történetek fonala szakadatlan marad s mit sem változva

ug}an azon helyen, állásban és viszonyban a Pcrsák irányá-

ban tünteti fel a Hucokat, melyben azeltt a kérdéses Scythák

állottak , ha elgondoljuk továbbá , hogy jóllehet 457 körül

Kr. ut. emlékezik a byzanti történetírás legelször keleti Hu-

nokról
, de ug>- rajzolja ket , mint a legrégibb idk óta a

a) ProcopíDs de Bello Persico.
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Pcrsák északkeleti szomszédságában lakottakat : az örmény

irói sereg pedig liol C'lms, hol Hun néven a Krisztus szüle-

tését megelzött és közvetlen követett sziízadokban már jél

ismerte, és végre, hogyha azon okerösségeket fontolóra vesz-

szük, melyeket egy részrl a Sacok, Dahok és ^lassagctákat,

más részrl a Hunokat tárgyazó történeti emlékek ugyana-

zonsága, tekintélyes irók nyilvános tanutétclei, szokások ha-

sonlatossága s végre nyelvemlékek szolgáltatnak, ugyan ezen

bonyolódott kérdésnek ílltalam adott megoldása helyes és ala-

pos volta iránt támadható kétkedések könynyen el fognak

oszlani. Az cmlitett védvek olsorolása azonban külön czik-

kck feladata levén, a tisztelt olvasót azokra utalva
,
jelenben

a/.on történelmi adatokat hordom fel lehet rövidséggel, me-

lyekbl kiderül, miképp Közép-Ázsia Hunjai eme világrész-

nek skori lakói.

„Nec ver vagantur Kphthalitae palanturvc caeterorum

more Hunnorum, sed fixas jam inde antiquitus in regioné be-

ingna scdes retinent u).

At Persae qui jam dudum bello cum Cidaritis occupa-

l)antur b).

Et quidem Kex (Pcroses) tunc temporis minimé in ur-

b'bus, sed in continibus regionis suae et Hunnorum Cidari-

tarum moram trahens, cum Hunnorum rege bellum gerebat,

propterea quod Hunni minimé tributum inferebant, quod illis

olim Persarum et Pailhorum reges imposuerunt" c).

Ha Priscus e helyen „Persák királyai" alatt a korábbi

pcrsa birodalmat és annak királyait érti, mit hinni a histó-

ria rendje és az eszmék menete jogosit, a Persákat a Par-

thusok elébe tevén; ug>- a Hunok legalább is 331-ik évben

o) Procopius de Bello Persico.

h) Priscus in excerptis legationuni.

c) PríscQB az idézett helyen.
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Kr. clött., a korábbi pcrsa országlásnak tudniillik Nagy Sán-

dor által történt frlforí;atása korában már bonsö Ázsia Oxus

melléki tartományainak lakosi voltak. Ha pedig az utóbbi

persa uralkodást értette az iró , akkor is a parthus ország-

lás, mely azt megelzte, legalább is Kr. utáni 226-ik évre

vezet viszsza , a melyben tudniillik az Arsacida parthus dy-

nastia Persiában megbukott.

Az Örmények közül Mar-Ibas-Katina a IT-dik században

idöszámlálásunk eltt, melyben élt, az Oxus mellékén ('húso-

kat és Chus földet ismert. '").

Chorenei Mózes és Zenob értcsitenek, miként a parthus

Arsacida országló háznak, a Ill-ik század elején Kr. ut. ré-

szint Persiában. részint Armeniában kiirtott ágainak életben

maradt tagjai, a független és velk vérségi kapcsolatban ál-

lott Chusokhoz a Chusok földére menekültek ^').

Ugyancsak Chorenei Mózes földirati munkájában olvas-

suk: „Scythiam quatuor et quadraginta gentcs incolunt : So-

gii Thucari , Hephthalitae etc. pag. 308 a).

Byzanti Fau^t, Eliseus és Pharbi Lázár ho^zszu sorát

adják a Persák véres harczainak. melyeket azok Hyrcanián

és Abarországon túl lakó népekkel vivtak . kiket felváltva

hol Chusok, hol Euthaliták, hol Hunoknak neveznek, >ut Eli-

seus minden félreértés kikerülése tekintetébl , tudiisitásához

hozzáadja : miként Chus néven valósággal Hunokat <''rt. A

nevezett örmény Íróknak, kiknek illet helyeiket az I-s vi-

ll-ik fejezetben közöltük, nem csak tudósításaik hangzanak

korábbi idkbl a Ryzantinusokénál , hanem magok is jóval

korább éltek azoknál ; mi midn a keleti Hunok felli tudó-

sításaiknak nagyobb nyomatékot kölcsönöz és minden gyanút

'•) Chorenei. Örmények lörténetci, 2 k. 2. f.

") Chorenei. 3 k. 73 f, Zonob. laronia tartomány tOrlúnctei 2 k.

a) Moses Cborenensis, edilionib ^^"hi8tonianac p. 30y.
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elhárít, niintlia azokat a Görügökt«"»l vették volna ; egyszer-

smind elvitázhatlanul tanúsítja , hogy a magyar törzsek az

Oxus melléki földnek nem valamely késbb kori , hanem an-

nak históriai emlékezetet meghaladó störzsökös lakói voltak

;

következleg a legkorábbi idk óta épp azon tájakon tartóz-

kodtak, melyeken a régi föld- és történetírás Scythákat, név

szerint saca, dalia, massageta, aparna és parthus Scythákat

liclyez.

A lakhelyeket illetleg még csak egyet hozok fel. Sici-

liai Diodor és Arrian a Sacokat délszak fell Indiáig terjed-

tcknek irják, melytl ket Emodus helyesebben Paropamisus

hcgj'ség választotta. „Nunc de Scythis qui sünt Indiac con-

termini dicendum. . . . Quod Arctos spectat Emodus mons

ab ea Scythia qnam habitant hi, qui appellantur Sacac dí-

vidit Indiain n).

In auxilium Dario vencrunt (piot quot Indorum Ba-

ctrianis finitinii sünt . . . et Sacae , Scytharum genus , non

subjecti quidem sed socii et foederati b).

A Chusokról hasonlót olvasunk Eliseus é§ Mcchitái- ira-

taiban. „A Chusokig — mond az els a keresztényekrl —
és a Chusokkal délrl határos Indusokig elterjedtek ''). Me-

chitár a név szótárban Arik névszó alatt a többi közt igy ir

:

Arik más néven Chusdi Chorasan és Chusok földe a Caspi

tengertl Indiáig terjed
^

'). Saint I\Iartin pedig irja , miként

hl Indo-Scythákat a Chinaiak is CHus és Chuschan névvel

illették c).

a) Diodoras Sicolos Bibi. L. 1 ct 2.

b) Arrian, de Expeditione Alexandri L in.

") Eliseus. örmények vallási háborúja. 4 k. 49 1.

'^ Mechitár. Örmény Névszótár. Arik szó alatt.

a) Les Chinois font aussi souvent mention des rois Araacides de

Kouschan, ou des Indo-Scythes qu'ils nommeut Koaeichouaog.

Saint Mariin Memoires sur l'Annénie T. 1.
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Homcr, Hcrodot, Nonmis Dionysius indiai vagy keleti

Aetliiopokr(')l emlékeznek, kik kétségkívül nem ra;'tsok, hanem

az Örmények és Ciiinaiak Chusai , Diodor f-s Arrian Sacai,

Plinius Chasarjai , és Thnroczi Magyarjai. Hoiner tudniillik

ugy szinte Hcrodot és Nonnus az Indiával határos Chusok-

ról értesülvén, és tudván másfell azt, hogy a sajátképpi Aethio-

pok Afrikában Chusoknak neveztetnek, a Chus szót az Aethiop-

pal azonosítván, vag>' azt ekképp értelmezvén, a keleti Ohu-

Bokat Aethíopoknak keresztelték.

Aethíopes qui bifariam dívisi ^unt ultimi Uomiuiun.

Alii quidem ad occídentem solem alíí ver ad oiientem

Homer. o)

Arsanes quidem Aethíopibus qui simt trans Aegyptum

atque Arabibus praeerat. li autem Aethíopes qui sünt ah

ortu solis, ínam bifariam mílitabant) censcbantur cum ludis

specie nihil admodum a caeteris differentes , sed souo vocis

duntaxat atque capíUatura. Nam Aethíopes (|mí ab ortu solis

sünt promíssos crines, qui ex Africa crisi)íssimo.s inter onme^

homínes habent. . . . Aethíopes (lui ex Asíii sünt pleraquc

arma quac indi gestabant. Herodot b). Hí Actiiiopes qui sa-

cram Nysaiu (ín India) incolunt eonimque finitímí eodem nuo

Indi Calantíae semiiie ntuntur.

Sexta decima portio haec, l'aricani et qui ex Asia süni

Aethíopes quadraginta talenta c).

VlÖíore; Tt Sáxai T£ xaí ef|v£a -rroinÍAa Bax-cpüjv. d)

De hogy a magyar ajkú népek ismeretesebb neveire

térjünk , Ptolomaeus a Paropamisus hegy aljáu Obarcsekeí

(Abaresj „quae juxta Paropamisadas Pauriti sub quibus Oba-

fl) Odyss. L. I. V. 20.

6) Herodotus L. VII.

c) Idem L. UI.

á) Nonnus Dionysius . 340.
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re8"a); riinius Chasarokat emlit: „ab Attacoris gentes Phruri,

Tochari et jam Indonim Casiri introrsus ad Scythas versi b).

Ibn-Haukal a Chazarok egy felekezetérl irja, miképp

annak arczszine oly setétbarna, haja oly fekete, hogy az em-

ber ket Hinduktól származottuknak hinné c).

A sajátképpi Magyarokról a nemzeti hagyományok ]iü

tolmácsai a magyar krónikák hirdetik: miszerint egykori lok-

helyök délkeletrl Aethiopiával, mely Kis- Indiának is monda-

tik, volt határos. „Scythicam regionem unica cingi coiripre-

hensione, sed in tria regna Bastardiam scilicet Dentiam ac

Mogoriara dividi, centuraque octo provincias habere. Ab orieu-

te Scythico regno Juhrianum, post haec Tartiam (Tartarianí)

tandem Mongóliám jungi, ex plaga aestivo subsolari genteiu

Corasminam et Aethiopiam quae minor India vocatiu- vi-

cinari d).

A Derbenti Krónika a 70 évvel Mohamed születése eloti

Kuraa mellékein megjelent és Madschar várost alkotott Ma-

gyarokat Tibet éjszaki részeibl, következésképp India szom-

szédságából vezeti e).

Kzt tudva. nag}on is természetesnek fogjuk találni, mit

a) Ptolomaeus i-osniographiac L. YI.

h) Plinius Históriáé Naturális L. VI.

c) Ibn-Haukal dit aussi des Khozars , quils ressemblent aux Turks

(HongioiB) dönt ils sönt voisinS , mais qu'il y en a de deux es'

péces les uns ayant un' teint bnin si foncc et les cheveux si noirs

qu' on les croirait dcscenJus des Indiens. Remusat, Recberches

^^sur les Langues Tatares T. 1. p. 18G.

[^íí)-Thurüczi Chrouica Hungaror. C. 5.

é) Ungefiihr 70 Jahre vor Muliameds (ieburt zeigtc sich cin uazáhU

barer Schwarm vcrschiedener Mongoliscber (Mogoriscber) Völker,

die aus dem nördlicben Tbibet und Kiptschak ansgewandert wa-

ren. Fejér, de Avitis Magyarorum ct gentium coguatonim se-

dibas. p. 32.
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Sclilützcr i's mások irnak : hogy a magyar nyelvben hindu,

pcrsa és sanskrit szók feles számmal faláltatnak a).

A felhordott adatoknak ezen bámulatos öszszehangzása

lehetetlen, hogy a vak véletlen mve legyen ; jickem , raint

kiki arról meggyzdhetik, az egészben az adatoknak fárad-

ságos üszszegyüjtésénél és öszszeillcsztésénél egyéb részem

nincsen , a többiben magokat a kútfket hag}'om beszélleni,

én aztán airól nem tehetek, ha oly dolgokat fedeznek fel

elttünk, mikrl azeltt nem is álmodtunk ; ugyanis ki hitte

volna, hogy a bens ázsiai Aethiopiának a honi hagyomá-

nyokban híven megrzött emlékezete nem mondán ,
hanem

valóságon alapuljon ! ki hitte volna . hogy az Aetliiopia név-

nek átalábau a Magyarral valaha legkisebb köze lett légyen,

ha erre Ararát és Himalája Chusatag bérczeitöl viszhangoz-

tatott Chus név , melynek az aethiop csupa értelmezése b) ne

vezessen bennünket. Szintúgy aiTÓl sem tehetek , ha az ör-

mény irodalom kelet és nyugot irói tisztes seregétl támo-

gatva, minden lépten, melyet kalauzolása mellett Ázsia végig

elláthatlan téréin teszünk, félreismerhetlen ethnographiai vo-

nások és hitelre méltó történeti adatok egész tömegével tá-

mogatja a jelcii ízikk homlokára tzött ama állításomat, mi-

képp egy részrl a Saca és rokon Sc}'tha, más részrl a Hun-

magyar néptörzsek lakhelyeinek a legkorábbi idkben tér és

idbeni egyazonsága a két rendbeliek eredeti egységének ha

o) Die ungrischc Spraclic liat EOgar indischc , alt persischc,; tatari-

sche und andere Wörter aufgeüommcn. Schlötzcr. Nordische Oe-

schichte. cf. A Sanskrit uyolv ismerete Résö-Ensel Sándortól Ta-

dománytár 1837 I köt.

h) Die in Satr, XVII. genannten asiatischen Acthiopier, gcwiss gric-

chische Übersetzang des Kuschitcn Namens. und nicht die unbe-

deutende Völkerscbaft dcr Kossár, sind in den Inschriftcn als

Kaschya aufgefdhrt. H. Kiepert. Atlas der altén Welt. p. 42.
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nem is egyetlen és csalhatatlan , de minden körülményeket

egybe és fontolóra véve minden esetre egyik legbiztosabb

ismertet jele.

II.

Történeti emlékek azonsága.

A Uárgyalt scytha népek geograplüai viszonyainak tér-

és idben a Hun-magyarokévali meglep találkozása, a két

rendbelieknek, ha csakugyan egy eredet és ajkú nép vol-

tak, politikai viszonyainak egyezését is szükségképpen felté-

telezi, mirl azonban csak is számos olyan történeti adatok-

nak párhuzamba állításából szerezhetni meggyzdést, melyek

eladásában a nemzetre különböz történetirók, a nevek kü-

lönbözsége mellett , tér , id , személyek és egyéb lényeges

körülményeket tekintve , tökéletesen egyeznek. Nincs kétség

benne, miként a keleti kútfk az érintett szempontból kibá-

nyászva, számos hasonló adatokkal fognák czikkemet gazda-

gítani, én azonban az egykor virágzó litteráturával dicsekv

keleti népek csupán egyikének, az Örménynek irodalmával

levén közelebbrl ismeretes , ennek is kebelébl tudok egy

pár érdekes és nyomós adatot felhozni, a görög és latin irók

illet helyeivel párhuzamba állitandót.

Agathangelos a parthus Arsacida dynastiáról értekezvén

Írja: miképp ezen országié ház midn hatalmának tetpont-

ján állott, királyokat adott a Persák , Indusok és Massage-

táknak. „Parthi quando in maxima fuerunt felicitate, regnum

Persarum, Armenorum et Indorum illorum qui finitimi snnt

orientalibus Persis imo et durissimorum Massagetarum pos-

sederunt hoc ordine: primus ex genere Parthorum, quipost-

modum Arsacidae fuerunt cognominati et aetate reliquos

praecedens et virtute ornatus domínium obtinuit regni Per-

sarum. Qui secundas sortitus erat partes Armenioniin conse-
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cutiis est repimm. Qui tertio erat gradn Tndorum Pcrsis vi-

cinonim (lomininm liabuit. Quartus vcro Massagctarum re-

gnnm suscepit. Ilic erat ordo in gcnoro Parthonini ct lon-

gissimo tcinporc in tali steterunt prospciitatc" «). így a Mc-

dicci könyvtárban talált és a tudós ]Jollandista Stilting János

által latinra forditott és közzó tett görög Agathangclos. Az

eredeti örmény a párizsi királyi könyvtárban létez , vala-

mint az Örményországban több példányokban fellelt és a ve-

lenczei Mechitáristák által 1835-bcn kiadott Agatliangelos

ellenben, a megfelel belyen, Massageták helyett Chusokat ne-

vez Persia és Armenia Arsacida országló házával rokonokat •'•),

Ennél még jellemzbb Byzanti Faustnak ide tartozó he-

lye, hol a Hunoknak Armenia királyával atyafias fejedelmét

felváltva , hol iMassageták , hol Hunok . hol ismét C húsok

királyának mondja ; érdekes helyét e könyv második ré-

szében, hová szorosan tartozik, adandóm, itt csak egy pár

sort: „Mert a Massageták és Örmények királyai — mond az

iró — azon egy, Arsacida nemzetségbl veszik eredetöket",

és midn az Örmények és Hunok közt történt ütközetben

elesett Massageta királynak levágott fejét Chosroes örmény

király elébe hozák, felkiálta : „rokonom volt ez, és születés-

re Arsacida mint én" ''). Hasonló értelemben a parthus Ar-

tabant az örmény Cusaro testvérének nevezi Agathangclos.

„Haec poiTo quae contigerunt annunciata sünt (Cusaroni) re-

gnanti in magna Armenia, videlicet : quod filius Sasani Ar-

tasiras praevaluisset in regno Persanim ct perdidisset fra-

trem suum" . . . ismét alább : „Ubi ergo post mortem Ar-

tabanis occisi ab Artasire filio Sasani pervenit hic nuncius

o) Acta 8anctorum. Septembris. Vita S. Gregorii Illuminatoris Arme-

Dorum apad Bollandistas.

•'*) Agathangelos. Szent Gergely élete, p, 26—28.

'») Byranti Faust Önnény történetek. 3 k. 6—7 f.
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ad Cusaronom regem Armcniae Artabanisquo fratrom ct in

dominationo Parthonini s(!(.nn(liini"rt). Testvéreknek mondat-

nak tudniillik a Pnrtlmsok , ()rm('nyek és Massagctíik vaf^y

Cluisok királyai mivel valamenynyicn születésre Arsacidák,

és azon egy uralkodó családnak tagjai voltak , mit szükség

jól megjegyezni, minthogy ezen családi Oszszeköttetés azon

kivül , hogy a tárgyalt nemzetek közt fcnforgó i)olitikai vi-

szonyok és események megértését nagy mértékben elösegiti,

egyszersmind némely irói helyekre is eddig nem sejtett vilá-

got vet ; most tudjuk tudniillik elször okát , miért nevezi

Tacitus a Scythák királyát consanguineusának a parthus Vo-

nonesnek. „Per idcm tempus Vonones, qucm amotum in Ci-

liciam memoravi, corruptis custodibus fugere in Armenios,

inde in Albanos Heniocliosque et consanguineum si'ú regem

Scytharum conatus est b). Miért neveltetett a parthus Arta-

ban a Dahoknál. „Igitur Artabanus Arsacidarum e sanguine

apud Dahas aduitus cxcitur" r).

A Sacok, Massageták sat. az irók egyhangú tanusitása

szerint erben és hatalomban versenyeztek a Parthusok és

utóbbi Persákkal és velk nem egyszer dicsséggel megmér-

kztek : ..Ultra sünt Scytharum populi . . . multitudo popu-

lorum innumera, et quae cum Parthis ex aequo degat. cele-

berrimi eorum Sacae. iNIassagetae, Dahae. Plinius d).

Densissima hic (ad Jaxartera) populorum frequentia cum

Parthis legem placidi ab exordio ínoris incorrupta custodit

disciplina. E quibus celeberrimi sünt Massagetae, Saqae, Da-

híie. Solinus c).

a) Acta Sanctorum. Septembris. Vita 9. Gregorii.

b) Tacitus Annalium L. II. c. 65.

c) Idem L. U. c. 3.

d) Plinius Histor. Naturális L. TI. c. 19.

«) Solinas Polyhistor. c. 62.
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Hasonlóképp nyilatkoznak a nevezett scytha népekrl,

Clms. Hun és Eutlialita név alatt Armenia évkönyvei. lí-dik

lsile{;er(ln)l irja Eliscus : „A Hunok cUcn kiket Cluisoknak

hivnak, fonlitá fegyverét és két egész évig liadakozván, seni-

niiie sem mehetett ^"j. Byzanti Faustnál a Chu3ok királya

,,Nagy'' melléknevet visel. ,,Azon idben a Sassanida persa

király (Sapor) éppen háborúban volt a Chusoknak Arsacida

születés nagy királyával ^').

Pharbi Lázár élénken rajzolja a rettegést, mely a persa

táborban az Euthaliták fegyverétl való félelem miatt ural-

kodott. „Mig Pcrozes — mond — Hyrcaniában idznék

és a mindenfell öszszcsereglett hadakat rendezné, jóllehet

gondosan titkolná szándékát, mindenki tudta, hogy az Eutha-

litákat akarja megharczolni ; mi elegend volt arra, hogy

átalános rémülést és levertséget okozzon. A Persák tudniil-

lik, kik az Euthahták karjainak súlyos csapásait az elbbi

I háborúkban tapasztalták , nem mertek velk szembeszállaui,

st csupán hirök hallatára anynyira elfogta ket a borzalom

és rettegés, hogy egy hangon felkiáltanának : Ha halál fiai

vagyunk és a királyok királya el akar minket veszteni, ra-

gadjon fegyvert és ölessen meg inkább maga ,
sem hogy bi-

zonyos halálra vezessen és az Euthahták fegyvere által pusz-

títtasson el" '^).

A Byzantinusok a keleti Hunok hatalmáról és szomszé-

daik irányában követett politikájáról dicsérettel emlékeznek.

Procop p. 0. többek közt ig}- ir : „Pest haec rex -Persarum

Perozes cum Ephthalitis Hunnis quos Albos vocant de regni

finibus aggressus bello contenderc cxercitura contra illos flo-

'•) Eliseus. Örmények vallási háborúja. 1 k. 9 1.

") Byzanti Faust Örmény történetek: 5 k.

=•*) Pharbi Líízár. Az Örményeknek a Persák ellen vivott vallási é8

szabadsági harczai 1 k. 270 1.
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rentem duxit .... Porro Ephthalitac et genus et nomcn

Hunnorum participant Longe etiam diversis moribus

vivunt. Non enim vitám ut illi ferinam agunt, sed regi uni

parent, ac sub politicis legibus inter se et cum vicinis ex

aequo et bono contraliunt, nec minori sane cum laude quara Ro-

mani et quaevis aliae nationes" a).

A Scythákról szintúgy mint a Hunokról iratik, misze-

rint Persia belügyeire nem csekély befolyást gj'akoroltak,

trónviszály miatt keletkezett belvillongások alkalmával a fe-

lektói nem egyszer segitségül hivattak; hasonló beavatkozás-

ról tanúskodó adatokat szolgáltat többek közt

:

Justinus : Phraartes cum multa crudeliter consuleret in

exilium a populo suo pellitur. Itaque cum magnó tempore

finitimas civitates ad postremum Scythas precibus fatigasset,

Scythaiiim maximé auxilio in regnum restituitur b).

Flavius Josef : Vitellius (dux Tiberii) etiam pecunia

corruptis aliquot amicis et cognatis regiis ipsum Artabanum

I conabatur occidere. lile intellecta fraude fuga se ad satra-

pias superiores servavit incolumen ubi ex Dahis et Sacis

contracto magnó exercitu et debellatis inimicis restitutus est

in impérium c).

Tacitus : interim Gotarzes Daharum Hyrcanoniraque opi-

bus auctus beUum renovat d).

Az idézettekkel párvonalt képeznek : Procopius, Aga-

thias, Theophanes és Theophylactusnak a Hunokat tárgyazó

nagy számú helyei, melyek közül csak is az utóbbinak ide

vonatkozó sorait hozom fel : „Timebant Persae ne forte au-

fugiens Hormisdas Persarum reipublicae negotium facesseret,

o) Procopius de Bello Persico.

b) Justinus Historiarum L. XLII.

c) Josephus Flavius antiquitatum L, XVIII.

d) Tacitus Amuüium L. XI.
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sicuti C-abadcs, qiii véstem uxoris indutus e custodia egre-

ditur et ascito Vcosc, amico piobatissimo ad Hunnos acce-

dit quos esse Turcos multis locis monuimus, ac a Nephtali-

tarum rege boncvolentissinic oxccptus, copiisque instructissi-

mis adjutus victis ccrtainiiie inimicis reguum postliminio re-

cepit" a).

A Sacok, Dáhok, Massagctákrúl egyfell , iiiáBÍelöl vi-

szont a Chusok és Hunokról olvassuk, miszerint azok Persia

északkeleti határszéleit szakadatlan háborgatták, néha a bcl-

tartományokba is beütöttek és rabhi kalandokat ztek. „Im-

plorantem et lamentanteui Izatcn oxaudivit Deus , illa ipsa

noctc Vologescs receptis litteris significantibus Daharum et

Sacarum validam manuni tontempta regis absentia populari

regionem rartliicam infecto ncgotio retrorsum cum exercitu

abiit. Josephus Flavius b).

Parthis bcllum cum quibusdam populis (Sacis) gerenti-

bus opemquc ab eo (Yespasiano) postulantibus , auxilia non

misit negavitque convenire sibi cnram rerum alienarum. Dio

(lassius c).

Maré Caspium versus meridiem Sacas iiabet accolas et

Cadusios. versus orientem et septemtrionem accolas liabcns

Massagctas, genus hominum bellicosum. Massagetae dicuntur

profecti esse in Persiam ibique multas occupasse urbes".

Chalcondilas d).

Ezeket hallván a Chusok királya , neín kételkedett Bel

szavaiban . anyuyival is inkább , mivel nem sokkal azeltt

más úton is értesült volt az általa mondottak valósága felöl,

megtudván egyszersmind Beitl, hogy Isdegerd a Chusok or-

a) Theophylactus apud Stritterum HuDuicorum. C. XJV.

b) Antiquitatum L. XVin. c. 3.

c) in Vespasiano.

d) de rebus Tarcicú L. ül.
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szagát nagy sereggel szándékozik megtámadni, liadait tüstínt

öszszcgyiijté, nyilt csatába ugyan ez úttal Isdegerddcl nem bo-

csátkozott, hanem táborának egyik szárnyát megtámadván,

azt csak hamar szélyel verte , és az e miatt zavarba jött és

futásnak eredt királyi hadakban nagy pusztitást vitt végbe,

a futamlókat nyomba zvén Persia bens tartományaiba, ha-

tott, azokat kirabolta és nagy zsákmánynyal tért orságába ").

Cabades Romanos securos opprirait, deinde ubi Hunnos
hostes suos audiit irrupisse in Persidem exercitum universum

reduxit et cum ea gente bellum diuturnum gessit ad septem-

trionem. Procopius a).

Ubi est Gorgo urbs ad oram sita extremam Persidis.

Hic de limitibus certare inter se solent b).

A Massageták bérontásainak Persiába legnevezetesebb!

-

ke kétségkivül az, mely íl-ik Sapores idejében történt és a

mely a nevezett királyt Nisibis ostromával felhagyni kénysze-

ritette, miután azt négy egész hónapig megszállva tartotta

és falai alatt 20 ezer emberét vesztette volna. Az eseményt

Pomponius Laetus és Zonaras megegyezöleg ekképp adják el:

„In hac expeditione (Nisibena) rex Sapores amisit 20 millia

hominum, Massagetae absentia regis usi, ex superiore parte

Persida iuvasenint, abigentes praedam. Rex regno tuendo

properavit. Constantius subsidiarios milites misit, Nisibim et

moenia firmari jussit, inducias cum Sapore fecit" c).

„Anno imperii Constautii XIII, Sapores Persa Nisibim

obsidet, cum autem suorum plurimos amisisset (nam ad 20 millia

Persarum ad Nisibim oecidisse dicuntur) cum dedecore discedit,

quod Massagetae facta impressione Persiam vastarent" d).

") Eliseus. Vallási háború. 8 k. 120 1.

a) Procopius de Bello Persico. L. I,

b) Idem apad Stritterum Huanicorum. C. XIV.

c) Pomponias Laetus. Ilistoríae Romanae oompendiom.

ct) Zonaras Annalium T. QI.
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Constantiiis kclot rniiiüi r>;is/iir iirallxodásáníik XlII-dilc

esztendeje, inclyie Zoiiai-ns Nisiliisnek Sapor általi megszál-

lását és a MíissagetáUiiak l'crsiába bérontását teszi, 350'dik

évre esik Kr. ut.; a no\czo(t császár 337-beii, melyben tud-

niillik atyja Nagy ('onstaiitin mcglialálozott, lépvén trónra
;

épp ezen 350-dik évre teszi a derék idöszániitó Petavius is

Nisibis városának Sapor általi második ostromoltatását a).

]\Iár pedig a Persáknak más szomszédi , kik Pomponius

kitétele szerint ,,ex superiore parte''' az-az éjszak-kelet felül

Persiába rontbattak volna a IV-ik század közepén a Cbus-

Hunokon kivül nem voltak, k ekkor mondbatni batalmuk

tetpontján állottak, s Jaxartes vize, meg Arai tótól Indiáig

uralkodtak, 320 óta Kr. ut. pedig l»alcbban székeltek. Vagy

meg kell tebát engednünk, bogy Pomponius Laetus és Zona-

ras jNIassageta néven Cbusokat értettek légyen, vagy azt kell

mondanunk, bogy egy a Cbus-Huntól külön vált Massageta

nev népség a virágzó cbus birodalom megdöntésével és an-

nak romjain keresztül tört légyen bé utat magának Persiába,

mit azonban állítani mer azon képtelenség , a bistovia el-

lenkezt és a clms-bun batalomnak e tájakon az V-dik szá-

zad végéig fennállását tanúsítván. Jelesen az önnény króni-

kák fenbangon bírdctík , miként a Cbusok éppen a kérdéses

idben leggyakrabban és dühösebben támadták meg a Persá-

kat , rajtok több versen gyzedelmeskedtek , tartományaikat

tzzel vassal luisztiiották. st magának ll-ik Saporuak élete

is nem egyszer forgott veszedelemben a velk folytatott vias-

kodásokban, minek egy érdekes példáját közli Byzanti Faust

a következ sorokban : „Azon báboruban , melyet a Cbusok

királya a Persák ellen támasztott és a melyben a Chusok

a) Eo (Constantio) imperante ter a Sapore Nisibis est obsessa. Pri-

mum Btaüm post mortem Constantini anoo 333, sccundo anao 350

Petavü RatiODarium Temponun. P. I. L. YI. c. 8.
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gyztek és a persa sereget szélyelvcrték , a tábort feldúlták,

számtalanokat kardra hánytak és fogságba ejtettek, a nemz
tehetségétl megfosztott Trazdamad, Tiránnak és fiának Arsa-

cesnek, Örményország királyainak volt fudvarmestere, pénz-

tárnoka és a királyi várak fparancsnoka, azon oldalon har-

czolván, hol a Persák megfutamodása után a Chusok magát

a királyt Saporest körülfogták és szorongatják vala, hsi ere-

jének és vitézségének bámulatos jeleit adta, ugyanis a Chu-

sok sürü csapatai közé vágtatván, halált és sebeket osztogató

fegyverével a veszélyben forgó királyhoz utat nyitott magá-

nak és öt a veszedelembl kiragadta ; mely nevezetes tetteért

Sapores Assyriába térte után t gazdagon megajándékozta, és

abbeli kívánságát, hogy egykori urát és királyát Arsacest, ki

a feledékenység várában fogva tartatok vala, egyszer meglá-

togathassa és megvendégelhesse, teljesítette" *").

Második Saporesnek a keleti Hunokkal! folytonos vias-

kodásairól emlékezik továbbá Grammaticus Péter im e Bo-

rokban : „Azon gyakori háborúk egyikében, melyeket a Hu*

huk Sapores persa király ellen viseltek, elálla a Hunok kö-

ziil bizonyos Honaukur nev bajnok és a Persákat a háború

sorsának párbaj általi eldöntésére felszólitá" a).

A párvonal, melyet a felhozott örmény történetirati he-*

lyek a fennebb idézett görög Zonaras és római Pomponius

*") Byzanti Faust. Örmények történetei. 5 k. 206 1. Rex ver Per*

sidis longaevas illa Sapor et ab ipsis imperítaadi exordiis dolce-

dini rapinarum addictus .... per exqoisitas perjnriisque mistas

illecebras captum regem ipsum Armeniae Arsacem adhibitumqae

in conviviam jussit ad latentem trahi posticam , eomque effossis

oculis, viuctura catenis argenteis, qnod apad eos bonoraüs vanom

suppliciorum aestimatur esse solatiom ezterminaTit ad castellum

Agabana nomine, abi discraciatus ferro cecidit poenali. Ammianaa.

L. xvn.

a) Orbeli Istyáa: Siani tartomány történetei. 10 k.





68

L.iotusóval kí^pcznck, igénytelen nézetem szerint epyike a leg-

sikciültcbboknck ; miket ily meszszc távol cs idk- és né-

pekrl, églmjlat és neni/.etiség i'iltal egymástól különböz kút-

fkbl fclnuitatbatni. I\lin(l Két rendbeliek tökéletesen egyeznHí

abban, miként Persia északkeleti tartományai második Sapor

korában piisztitó hadaknak voltak szinbelyei, csak hogy a be-

csapkodó rabló csoportokat az egyik rendbeli Massageta . a

másik ellenben Chus meg Hun névvel jeleli , mi azonban a

dolog lényegén mit sem változtat . hanem csak arra mutat,

hogy azon egy népnek különbféle nemzeteknél különbféle ne-

vei lehetnek a), melyek Közönségcsen ismeretesek levén , a

kortársaktól azon egy néj)nek jelclésére minden eszmezavar

nélkül használtatnak, de a melyek idvel az érdekelt népnek

a világ színpadáról eltntével vagy körülményei változtával

elévülvén és synonym jelentésök feledékenységbe menvén, rop-

pant zavart okoznak a történelemben, minden különböz ne-

vezet alatt különvált nemzetet képzeltetvén a régi világ tör-

ténetében kevésbbé avatott olvasóval.

111.

írók tanutételei.

A lakhelyek és történeti emlékek ugyanazonságából me-

ntett védvekhez, járul harmadszor azon nagy fontosságú ok-

ersség : miszerint a Saca, Dalia, Massageta, meg Chus, Hun

sat. népneveknek tulajdonképpen azon egy inagj'ar ajkú nép-

fajra vonatkozása, következésképp létalapos jelentésöknek

a) Comme les Hongrois prenncut cux mcmcs le nom de Magbiar

(Madjar) on pourrait demander iiourquoi on lc3 appellc autreraeiit

en Europe, mais rien n'est plus ordinaire que de voir des pcu-

ples porter bors de leur territoire uu autre nom que celui qu'ils

66 donnent. Stollenwerk Rechercbes Ilistoriques sur les peuples

d& TAsie.
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identitása felöl tekintélyes Íróknak minden más esetben ér-

vényeseknek elismert közvetlen bizonyitásai kezeskednek. A
tanuk sorát megnyitja.

Procopius, ki ama jeles hadvezérnek Belisariusnak a

Gotliok, Persák és Vandálok elleni táborozásaiban Justiniau

rsászártól rendelt tanársosa és kiséröje levén, az érintett

hadjáratokról irt munkáiban, a görög táborban jelen volt és

ennél íogva közelebbrl ismert Hunokat széltiben Massage-

táknak nevezi, és minden habozás nélkül kimondja : miként

a Hunok hajdan ^Nlassagetáknak hivattak. .Maaa-aYeTa; yÉvcx;

cO; vjv ojvvo'j; xaXo'jT'.v. „Aigan parentes habuit Massagetas

sive ut jani vocitant Hunnos. De Bello Vandalico.

Ilic üli fVandali) in Hunnos cum incidissent ad inter-

neeioncm caosi sünt. Inter JNIassagetas quidara erat parvi

agminis dux magnó vir anirao et robore praeditus
,

qui pa-

terno atque adeo avito jure privilégium hoc habebat, ut ia

quovis Hunnorum exerritu primus hostem aggrederetur. Ete-

niin ncmini ^íassagctarum licebat hostium quemquam in acie

prius feriri'. quam aliquis ox ea domo et stirpe pugnam la-

cessivissct. Idem ibidem.

Igyancsak Procopius irja Attiláról; hogy Massageták és

Scythák seregeivel indult Aetius ellen, hol Írásmódját tekint-

ve, a Massageti'ik alatt nyilván Hunokat , Scythák alatt pé-

tiig (.íothokat. Alánokat és más vele egyesült népeket ért.

„Attilám Massagetarum Scytharumque exercitu armatum

adversus Actiuni processisse" n).

Tlicophanes : In Oriente ad Tanaim (Jaxartem) Turci

degunt, ([ui Massagetae antiquitus dicti sünt b).

a) Procopius, apud Stiitterum. Mcnioriae populorum olim ad Danu-

bium et Pontúm Euxinum iiicolentium Hunniconim C. XVI, hol

hasonló helyeket nagy számmal olvashatni

b) Theophanes, apud Stritterum Hunnicortiui. C. XIV.
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Mcnander: Turci, qui antiquitus Sarac vocabantur a).

Eva^riuö : Iluiini qui ct Massagotae. L. 3. c. 2. 6).

Byzanti Faust: „A Massagcták királya számos hun lia-

dak vezére." ismét: „Azon idben a saját vére, Chosroes,

Armcnia királya ellen bosznt forraló raassageta király Sa-

nesan egybegyüjté Hunjainak minden hadait, sat."").

Byzanti Faust az idézett sorokban, valamint az egész feje-

zetben, melyet azonban alább, hol e tárgyra még viszszatérek,

adandók, a hun és massageta nevezetet synonym gyanánt fel-

váltva használja ; hasonlót tesznek : Agathangelos ,
Chorenei

Mózes, Eliseus sat., mirl a Il-ik részben „Hunok= Massa-

gcták" czim alatt bvebben.

IV.

Szokások hasonlatossága.

Mieltt az okcrsségek ezen nemének N-izsgálatába bo-

csátkoznánk , szükséges elrebocsátanom , miszerint ennek,

mint leghatározatlanabbnak legkevesebb bizonyító ert tulajdo-

nitok, tagadhatatlan levén , miképp egj'enló társadalmi viszo-

nyok . egyenl kifcjldési fokozat a polgárosodás mezején,

ugyanazon eredeti szabadság élvezete, hasonló áUadalmi rend-

szer és a társas élet egjéb hason intézményei az egymástól

faj- és nyelvre különböz népeknél hasonló szokásokat szül-

hetnek; minek a hajdani Scythákban legfényesebb példáját

mutatja fel a történelem , kik jóllehet faj- és nemre egymás-

tól különböztek, vallás, lak, életmód, ruházat és egyéb szoká-

sokban, ugy szinte az általok használt feg>'ver-nemekben, had-

viselés módban, haza- és szabadság-szeretetben sat., mindaz-

által kevés kivétellel valamenynyien eg>'eztek. A szokások

o) Menander, ugyanott.

b) Evagrius Historiarum L. 3. c. 2.

*') Bjzanü Faust Örmények történetei. 4 k.
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eme hasonlatossága a föld- és népismeret hiányos voltától,

de fképp azon körülménytl elsegittetve, miszerint a Scytha

nevezet hajdan minden éjszaki kevésbbé ismert népségekre

különbség nélkül kiterjesztetett, a régi és újabb kor több

jeles Íróit azon balvéleményre vezette , miként Európa és

Ázsia minden Scytha néven nevezett népeit egy eredet és

fajú népnek tartanák.

A Saca, Massageta és rokon Seytháknak eredeti egysé-

ge a Magyarral eléggé bé levén bizonyítva, ezen ismertet

jelnek, mint különben is másod rendnek kidolgozása- és a

tárgyalt népekre alkalmazásával, a történeti igazság kára

nélkül felhagyhatok vala, ha tekintetbe nem veszem: hogy

valamint egy részrl a szokások hasonlatosságából egyéb

okok hiányában a nemzetek azonságára nem következtethet-

ni
;

szint oly kevéssé mutat más részrl faj és nemi egység-

i-e, az egy nemnek állított néptörzsek között divatozó élet-

mód és társadalmi szokások különbözsége. Hogy tehát meg-

gyzdjünk
, miként ezen gyámoknak sem vagyunk hijával,

tartsunk egy rövid szemlét a kérdésben forgó népek párhu-

zamba állított szokásai felett, az azokban létez meglep
hasonlatosság a régiség kedvelinek minden esetre érdekes

olvasmányt nyujtand.

I. Vallás. A történetírás a Saca, Massageta sat. Scytbák-

ról szintiigy mint a magyar ajkú népekrl adatokat közöl,

melyekbl kiderül, miként egyik ugy mint a másik Zoroaster

vallását követte, napot, holdat, tüzet, vizet és egyéb eleme-

ket imádtak. Jóslóik, bbájosaik ugy nevezett mágusaik vol-

tak. Isteneiknek egyaránt lovat áldoztak o].

Massagetae ex diis unum Solem venerantur , cui equos

immolant, hic autem est eis mos sacrificandi ut deorum per-

nicissimo e pecoribus omnibus pemicissimuín mactent b).

o) Hyde. História Religionis veterum Persarum.

h) Herodoti Historianun, L. I.
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Mnssagetac tantummodo Solem Deum putant, atque illi

cquum mactant o).

Mons Cappadocibus ct Deus et juraraentum et simulacruni.

Palus Maeotis et Tanais Massagetis b).

Magorura autcni religionem sectantur Porsae , Parthi,

Uactriani, Chorasmii, Arii, Sacae, Medi et i)lures aliae bar-

báráé nationes c). Lucianus de Longaevis.

A magyar népekrl. „Turcae (Hunni, Avarqs) admoduiu

effuse igncm colunt, aereni et aquam venerantur. Telluri liy-

mnos concinunt, adorant autem tantummodo et Deum nnn-

cupant iliura, qui coelum et terram fecit. Huic equos , boves

et öves immolant, habentque sacerdotes in quibus inesse va-

ticinandi facultatem arbitrantur d).

Hoc veriti Romani qui Singidone erant . Cbaganum ad

jusjurandum provocarunt. Itaque confestim Abarico ritu jus-

jurandum ad hunc modum praestitit. Ense educto et in al-

tum sublato sibi et Abarum genti dira est imprecatus . si

quid mali comminisceretur Romanis, in eo quod pontem su-

per Sao flumine facere susceperat, ut ipsa ct universa gens

ad internecionem usque pcriret, coelum ex alto super ipsis

et ignis Deus qui in coelis est nieret, sylvae et montes ca-

su et ruina illos obruereut. Saus fluvius superscaturiens eos

submergeret é).

Diis immortalibus magnas victimas fecerunt (Hungari) ct

in eodem loco more paganismo occiso equo pinguissimo ma-

gnum áldomás fecerunt f).

a) Strabo de Situ Orbis. L. XI.

h) Maximus Tyriu8.

c) Magos appellant Persae qui eleiuenta deificant Cassiodorus líisto-

riae Trip. L. X. c. 30.

) Theopbylactus Simocatta L. VILI. c. 10.

e) Menander apud Stritterum Avaricorum C. VI. §. 4U.

/") Anonymus, c. 16.
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Eccfi univcrsa multitudo Ilungarorum catervatim confln-

xerunt ad Endre et Levente, quod permitteret univcrsum po-

pulum ritu paganonim vivere, episcopos ct clericos occidere,

ecclesias destruere, Christianam fidem abjicere et idola cole-

re. Priraus autem de Hungaris nomine Vatha dedicavit se

daemoniis radens caput suum et cincinuos dimittens sibi per

partes trés ritu paganoruin, cujus filius nomine Janus múl-

túm postmodum tempore ritum patris sequendo congregavit

ad 86 magos et pythonissas ct aruspices per quorum incan-

tationes valdc gratiosus erat apud Dominos Tunc de-

testabili et execrabili admonitione illius Vatha omnes populi

libaverunt se daemoniis et coeperunt comedere equinas pul-

pas et omnino pessimas facere culpas a).

Quicunque ritu gentilium juxta puteos sacrificaverint

vei ad arbores et fontes ac lapides obtulerint reatum suum

bove luant b).

Zoroasternek és hivatali utódainak fpapi székhelye,, és

minden nap és tz imádó népeknek szent városa és búcsú-

járó helye a Vll-ik századig Kr. ut., a mikor az Arabok

növeked hatahna elöl az archimagus mostani lakhelyére Ca-

ramaniába vonult Balch c) város volt, hol, mint a maga he-

lyén láttuk a magyar fajt jellemz Chus , Saca , Massageta,

Parthus, Hun, Abar nevekkel találkoztunk és liol az V-dik

században a hatalmas Chus-Hunok székeltek, mely körülmény

maga elegend a sabaeismus divatozásának a magyar népek-

nél megfejtésére.

II. Béke- és szövetségkötési szertartás. Foedera hoc

modo ineunt Scythae, infuso in grandem calicem fictilem vi-

no commiscent eorum sanguinem, qui feriunt foedns
,

percu-

o) Thnroczi Chronicon. p. 11. c. 39.

b) Decreta S. Ladislai.

e) Prideanx Histoire de Juifs L. IT. p. 138.
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ticntes cultello aut incidcntes gladio aliquantuluni corporis,

deinde in calice tingunt, acinacem, sagittas, securim, jaculura.

Haec ubi fecerunt, sesc multis verbis devovent
,

postea vi-

num cpotant non modo ii qiii foedus fecerunt, sed etiam co-

mites hi qui sünt maxiiliae dignitatis a).

Mos est Arsacidis quoties in societatem r.oéant iraplica-

re dextras, pollicesque inter se vincire , nodoque praestringe-

re, mox ubi sanguis in artus extremos se efFuderit, leri ictu

cniorem eliciunt atque invicem lambunt, id foedus arcanum

habetur quasi mutuo cniore sacratum f>).

Tunc supra dicti viri pro Almo duce more paganismo

fusis propriis sanguinibus in unum vas, ratum fecerunt jura-

mentum, et licet pagani fnissent, fidem tamen juramenti quam

tunc fecerant inter se usqne ad obitum ipsorum servavc-

rant. . , . Quartus status jummenti sic fit , ut si quis de

posteris eorum infidelis fieret contra personam ducalem et

discordiam facérét inter ducem et cognatos suos sanguis no-

centis funderetur, sicut sanguis eorum fit fusus injuramen-

to quod fecerunt Almo Duci c).

Comides, ki ezt a helyet felhozza (Vindiciae Anonyini)

megemliti még Pompoiúus Mélát és Solinust is , ki a Medu-

soknak is ily szokást tulajdonit, s végre azt írja, hogy Bni-

xen András János 1537-ben egy könyvében ily jegyzetet irt

a magyar szokásról. Hic quoque mos mca etiam tempestate

Hungaris erga exoticum observatus est privátim inter se ami-

citia coeuntibus d).

in. Életmód és lak. „Scythae Nomades (Sacae, Dahae)

a) Herodotus Historiar. L. IV.

b) Tacitus Annalium. L. Xll.

c) Anonymus. C. V.

d) Kállai Ferencz. Törvények és szokások históriai bAsonlatoMágo.

Tudománytár 1835, VI. köt.
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non sünt aratores, in plaustris degunt, vaganturque incertis

sedibus, ncque urbes incolunt a).

Opilioncs appellat Sacas origine Scythas

Asiam incolentes frugiferam. Hesiodus h).

Campestres melius Scythae

Quorum plaustra vagas rite trahunt domus

Vivunt et rigidi Gctae

Irametata quibiis jugera liberas

Fruges et Cererem ferunt

Nec cultura piacet longior annua c).

Massagetae nihil omnino serunt, pecoribiis victitant pi-

scatuque ac lacte quod potitaut d).

Hunni aedificiis nuUis tecti , sed haec vcluti ab usu

communi discreta sepulcra declinant, nec enim apud eos vei

arundine fastigiatum reperiri tugurium potest .... Semper

fugientium similes cum carpentis in quibus habitant, ubi con-

juges tetra illis vestimenta contexunt et coeunt cum maritis

et pariunt et adusque pubertatem nutriunt e).

A Magyarokról: Nec domus illis ulla aut tectum vei

sedes est, armenta et pecora semper pascentibus, et per in-

cultas solitudines errare sohtis , uxores liberosque secum in

plaustris vehunt, quibus coriis imbriura hyemisque causa te-

ctis pro doraibus utuntur .... venationum ac piscationum

exercitiis inserviunt. Lacte et melle vescuntur Cami-

bus ut fáma. est crudis vescuntur, sanguinem bibunt f).

Non enim habebant domos artificio paratas, sed tantum

a) Arríanus Indicorum. L. I.

b) Strabo de situ orbis. L. VII,

c) Horatíus. L. m. Ode 24.

d) Herodotus L. I.

e) Ammianas. L. XXXI.

f) Rbegino Chronicon ad aDoam 889.
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tentoria de filamento parata, carnes et pi3ces et lac et mel

niaiiducabant et jumcnta multa habebant a).

Denique cuni vilissima in vicis et oppiüis ibi (in Hun-

gária) id est ex cannis tantum, rara ex Iírüís, rarissima ex

lapidibus liabeantur liabitíicula, totó aestatis vei autamni tem-

pore papilioncs inbabitant", irja a Magyarokról a Xll-dik

században élt Freisingi Ottó 6).

IV. Eledel és ital:

Post lios Massagetae trans flumen Araxis ad ortum

Hospitibus saevi cunctis belloque feroces

Non Bacchi donum, Cereris non munera norunt

Sed lac commixtum potant cum sanguine equino c).

Longaque Sarmatici solvens jejunia belli

Massagetes quo fugit equo dj.

Lactea Massagetes qui sanguine pocula miscet e).

Et qui comipedes in pocula vulnerat audax

Massagetes /).

Lactea Massagetae veluti cum pocula fuscant

Sanguine puuiceo (j).

Scythae Nomades (Sacae) e pecore , lacte et caseo ma-

ximé equino victitant h).

Fame laboráns Scytha alimentum ab equo petit, hic vé-

nás praebet í).

Adeo horrida est haec gens (Hunnorum) ut cum famem

a) Anonymus, c. 1.

h) Ottó Frisingensis. L. I. c. 31.

c) Dionysius Periegeta. v. 718

—

721.

d) Lucanus. Pharsaliorum. L. III.

c) Seneca in Oedipo. v. 470.

/) Claudianns in RuSnam. L. I, v. 329.

g) Statius. L. I. y. 307.

h) Strabo. L. VII.

t) ClemenB Alexandrinas, L. UL c. 3.
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in bcllo fuent passa, venam tangat equi ct bíc esclíidat hau-

8to sanguine famem o).

Hunni nequc igni neque saporatis indigent cibis , sed

radicibus hcrbanim agrestiura et semicruda cujusvis pecoris

carne vescuntur, qnara inter femora sua et equorum terga

subscrtam fotu calefaciiint brevi b).

Nomades Troglodytac et Scythae et Hunnorum nova

feritas semicrudis vescuntur carnibus. Hieronymus adversus

Jovin. L. II.

Dum credunt Bulgari satis esse ad delicias equini pe-

coris lac potare. Quis ferat adversariuni, qui pernicis jumen-

ti beneficio currit et pascitur. Quid quod et illis aniraalibus

indicunt stúdiósé famis patientiam, per quae esuriem vitare

didicerunt. Ennodius c).

pjledelök (a Bulgároknak) fleg kásából és lóhúsból áll. d).

In eodem loco morc paganismo occiso equo pinguissimo

magnum áldomás fecenint. írja Béla névtelen jegyzje a

Magyarokról c).

Tunc detestabili et execrabili admonitione illius Vatha

omnes populi (Hungari) libaverunt se daemoniis et coe-

perunt comedere equinas pulpas et omnino pessimas facere

culpas f)

Carnibus ut fáma est crudis vescuntur sanguinem bi-

bunt (Hungari) g).

Comitatur eos (Turcos-Hungaros) animalium ma^a mul-

á) Isidorus Chrooica.

b) Ammianus L. XXXI.

c) PanegjT. ad Theodoricum Regem inter opera Cassiodori.

d) A Bolgárokat a magyar népekhez számítja az öszszes régiség.

Jemey. Tudománytár 1844-ik évi martiasi fzet

e) Anonymus. L. I.

f) Thuroczii Chronica. P. II. c. 39.

g) Rhegino Chrooicon ad annum 889.
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titudo cquorum equanimque , itcm boum et vaccarum armen-

ta tum escae tum lactis potus causa a).

Terras non colunt (Hungari ad Volgám) carneg equinas,

lupinas et hujusmodi comcdunt. Lac et vinum et sanguinem

bibunt b).

V. Házas élet. Moribus his utuntur (Massagetae) singuli

quidem uxorem ducunt, sed ea communiter utuntur. Nam
quod Graeci memorant facere Scythas, id non Scythae fa-

ciunt sed Massagetae c).

Massagetae singuli singulas uxores ducunt, atuntur etiam

uxoribus aliorum d).

Non erant fornicatores , sed solmumodo unusquisque

suam habebat uxorem. e).

Magyarjaink eltt ismeretlen dolog volt a sok feleség /)"

VI. Viselet. Sacae femoralibus induti g).

Persae, Bactri, Parthi et alii barbari femoralia habent h).

Hunni hirsuta crura coriis muniunt haedinis »).

VII. Arany, ezüst, réz és egyéb érez nemek és éksze-

rek használata

:

Massagetae in omnibus auro utuntur et aere, utuntur

namque aere in omnibus quae ad hastas , ad pharetras ad

sagares pertinent. Auro autem in cunctis quae ad capitis, ad

balteorum, ad axillarum ornamentum spectant. Equorum iti-

dem pectoribus aereos thoraces circumdant. Circa fraenum,

a) Leo Sapiens in Tacticis apud Kollár Amoenitates Uungaríae.

l) Fejér in codice diplomatico. T. IV. Vol. I.

c) Herodotas L. I.

d) Strabo de Situ Orbis. L. XI.

e) Anonymus.

f) Kállai Fcrencz a magyar nenuetiségröl

g) Herodotus L. IQ.

h) Dio ChrysoBtomos. Orat. 71.

AmmiaDas. L. ^Wí
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frenaque et phaleras aurum adhibent. Ferro atque argcnto

nihil prorsus utentes, quorum in regioné cum immensa sit

auri atque aeris copia fcrri tamen a^ue argenti nihil est a).

Massagetae aureas zonas habent , et diademata in gla-

diis, aurea equorum fraena et aurea pectoralia, argentum

apud eos non est, ferri parum, aere atque auro abundantt).

Munimentum ipsis (Parthis) equisque loricae plumatae

sünt, quae utrumque totó corpore tegunt. Auri argentique

nullus nisi in annis usus c).

Itaque in Simocatti História Orbis Terrarum fertur Un-

nos populos boreales ad Orientem tantam olim vim auri ha-

buisse, ut et lectos aureos et mensas et solia , et suggestus

opere ductili fabricarent, quura a Medis specie atque obten-

tu quietis quadraginta statenira aureorum millia exigerent d).

Non modo ver ipsi (Turci-Hungari) armis tecti sünt,

sed equorum etiam quibus nobiliores vehuntur anteriores par-

tes aut ferro aut duro centunculo muniunt e).

Aurura, argentum non perinde ut reliqui moitales ap-

petunt (Hungari) Rhegino /).

Aurum , argentum et gemmas habebant sicut lapides,

quia in fluminibus ejusdem terrae inveniebantur g).

A Magyaroknak és Scytha seiknek legkorábbi életét

viszszatükröz ezen rövid vázolatban félreismerhetlen a szo-

kások hasonlatossága ; miért is azt commentárral kisémi fe-

leslegesnek tartom; de azt igen is szükségesnek látom meg-

jegyezni, miszerint a valóságos nomád élettel együtt járó pa-

tt) Ilerodotus. L. I.

b) Strabo de Situ Orbis. L. XI.

c) JusUdu3 Historiaram. L, XLI.

d) Eastaüüas. v. 103.

e) Leo Sapiens in Tacticis.

/) Rhegino Chronicon ad annum 889.

g) AnonjrmaB. c. 1.
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triarcliális opyszcrü crkítlcsök rs a vadon termí^szot harcz-

cdzettc tiait jcllcnizó crcdi'ti durva szokásoktól nrnii cltéré-

sónck az idózcttcklicn ( siipán ofryotlen példáját találjuk Thco-

pliylactus Siniocatta soraiban Eustliatiusnál. Ez is nom az

öszszcs scytlia magyar fajt, hanem annak csak azon ágát il-

leti, mely az Oxnson átKclvOji
,

ura lett az ezer várossal

büszkélked gazdag IJaeti iának, és a Persák tszomszédságában

foglalván helyet, a rabolt temérdek zsákmányból, meg a Me-

dok és Persáktól kicsikart adóból szerfelett meggazdagodott,

pompás készen talált városok és jialotákban lakott ; és a mely

nem csoda aztán, ha felhagyván a kóbor élettel, a szomszéd

Persák és ]\Iedok szokásihoz sinndt és figyelmét a kényelem

és keleti fényzés divatos czikkeire foiditotta » s ekképp a

polgárosodásban némi elmenetelt tett a).

'Mi azonban nudékony hatá-^n volt és (sak addig tar-

tott, mig a nemzet a/ cmlifett gazdag ország birto'.cában volt,

a hogy abból kjforgattatott. viszont a nomád életre tért visz-

sza. földmivelé>>. kézmvesség, ipar. kereskedés és a társas élet

egyéb foglalatosságai soha állandil gyökeret kebelében nem

verhettek, haneuí a/okat az akkoii iduk szelleme és a többi

harczias iiéixk szokása szerint . mint közönségesen megvetett

szolgai munkákat a meghóditott nép áltaí zetni engedAÓn,

maga egyedül a fegyverforgatással foglalkodott . u fényzés

által szaporodcjtt szüksc'gcit peoig alattvah'iin elkövetett zsa-

roJásból é.-5 ragadomáiiyl)('tl píitolta //).

fi) I.ongc cliain divcisis iimiibiis vivimt (íliinni Kiitlialitac). Non ciiim

vitniii ut illi fcrinain a;:iiiit, scd icyi uiii parcnt ac sub poiiticis

Icfíibus intfr se et ouni \iii)ii'; ex acquo et bono coiitrahuiit. I'ro-

cop. (le Bcllo Pcrsico. I. I. <. 3.

f>) A])nd Scytlias, IVrsas, Lydos denique apud omncs fere barbaros

liabcntur pro ignobilioribus civibus illi qui artificia discuiit , eo-

rumque liberi. generosiores autem ii qui a manuariis artibu3 ab-

sünent, praesertini qui ccssant propter bellum. Hoc itaque com
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V.

Nyelvemlékek.

Ha a scytha népek, kikben a Magyarokat rejleni állí-

tom, liajdankori nevüket állandóan megtartották volna , vagy

nyelvükrl hiteles adatokat, jegyzeteket , abból mutatványo-

kat, szóval nyelvemlékeket bírnánk, a nemzetiségük felett tá-

masztott kérdés megoldása semmi nehézséget sem szenvedne.

A nyelv levén minden nemzetnek legsajátabb, legváltozhatla-

nabb tulajdona , és épp azért legbiztosabb és csalhatlanabb

ismertet jele. A nyelvegység a nemzet egy voltát , szakadt

légyen az bár menynyi ágra, viselt légyen külön idkben és

népeknél bár min nevet , lakta légyen széles e világ bár

melyik tájékát, tagadhatlanná és minden egyéb bizonyításo-

kat nélkülözhetövé tenne. Linguarum cognatio cognationis

gentium praecipuum certissimumque argumentum est.

Ám de sem egyikkel, sem másikkal nem dicsekedhetünk 1

nem az elsvel , mert tudtunkra nem létezik ma a föld ke-

rekségén nép, mely Dalia, Saca, vagy Massageta nevet visel-

ne ; de, az északkeleti Ázsiát , a népek ezen termékeny hü-

velyét fenékbl felzaklatott és tömegestl mozgásba hozott

t-aetcri Graeci tuin praecipuc Lacedaemonii didicerunt. Corinthii

quoque minimi faciunt opifices. Herodot. L. I. c. 2.

Agrum colunt Aegyptii , bellum gerunt Scythae , fortes Scythae

timidi Aegyptii. Agrum colunt Assyrii, bellum gerunt Persae, ser-

_
viunt Assyrii, regnant Persae. Ante Lydi bellum gerebant, postea

agricolae effecti, cum liberi essent bellum gerebant , servi effecti

ad agriculturam conversi sünt. Maximus Tyrius Diss. XIII.

Apud Tainos, Saracenos in Lybia snperiore, apud Mauros et

apud Nomades qui ostium Oceani accolant, in exterire Germania,

Scytbia superiore, et apud omnes gentes quae ad Septemtrionales

partes Ponti degunt , et omni Alania , Albánia et Otene et San-

nia et Aurea Chersoneso non reperies trapeziten
,
plasten , picto

rem , architectum
,
geometram

,
phonascum , histrionem. Eusebius.

Praep. Evang. L. IV. c. 10.

6





82

népvándorlás sem tudn egy népet is a világtörténet színpa-

dára állítani, melyre a mondott nevek valamelyike joggal

ruházható volna
;

joggal mondám ! mert az Alánokat
, kiket

Nicephorus Gregoras felhoz (t), és Ammían h) meg Dio Cas-

sius c) nyomdokin lielylyel-közzcl Massagetáknak nevez
,

jól

tudjuk a Kaukázus éjszaki tljékain a Massagcták szomszéd-

ságában lakott, de ettl merben különböz és germán faj-

hoz tartozó népségnek lenni. Nem emlékeznek tehát a histo-

riographusolc hason nev népeknek Európába költöztéröl. nem!

mert a magjar ajkú néptörzseknek tulajdon Hun, Avar, Clia-

sar, Uz, Coman, Pacinak, ]\Iagyar neveik alatt fellépte és

Európában nagyon is ismeretessé létele után, az idegen ala-

kú többnyire más nemzetektl rcájok ruházott Saea, Massa-

geta sat. elnevezések háttérbe szorultak és feledékenységbe

mentek.

Szintoly kevéssé bóvölködiink nyelvemlékekben, mert a

magyar elöidók azon korából, midn a nemzet Massageta sat.

nevet viselt , nyelvükrl részletes tudósításokat vagy abból

éppen mutatványokat a régi írókban hiában keresünk ; meg-

elégeszuek k azon átalános megjegyzéssel , mis/crínt azok

rokon fajú népek voltak. „Sar-ne, Dahae, iMassagctae ejusdrm

nationis sünt, mond Cnrtius d). Ily esetben nem tehetünk

egyebet, mint hogy azon, nagyon kevés .számú geographiai és

nemzetségi név és egyéb szókat , melyek a kérdésben Icvo

scytha népekre vagy azok egykori lakhelyeire vonatkoznak,

és a melyek a magyar nyelvben és frddön ma is épp azon

értelemben
, mely nekik a régi íróktól tulajdoníttatik, fellel-

hetk , mind meg anynyi fénysugarakat , melyek azon távol

a) Massagetac Alani vulgo dicuntui . Niceptior. Gregoras. L. YI.

b) Ammianas. L. XXIII.

c) Dio Cassius in Adriano.

d) Cartias Históriáé Alezandri Magoi.
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régiségbl hozzánk eljuthattak
,

gondosan felfogjuk és czé-

lunkra fordítsuk.

1. A Parthusokat a dalia néptörzsük egyik attól elsza-

kadt, elpártolt felekezetének mondottuk lenni; a pártos szó

ma is cls/.akadtat, elkülönözöttet jelent, de a min itten mél-

tán lehet bámulni, az. hogy a Parthus nemzeti névszónak ér-

telmét a régi történetirók nagyon helyesen , mondhatni ma-

gyarán felfogták és azt a „pártos" szó mai jelentésével tökéletesen

cgyeísölcg értelmezték : „Parthi gens olim Scythica, quae demura

fugit seu migravit in Mediám vicinosque tractus, vocata autera

sic fit propter fugám, nam Scythac fugitivos vocant Parthos a).

Parthi Scytharum e.xules fuere, hoc etiam ipsorum vo-

caliulo manifestatur, nam Scythico sermone Parthi exules di-

cuntur. Ili domesticis seditionibus patria pulsi etc. 6).

Hodie quoque lingva Scythica fugaces quod est Parthi

dicuntur t).

2. A Parthus országié házból származott pcrsa és ör-

mény királyok, Nagy Arszák eldök nevérl Arsacidáknak

hivattak, ugy de Arszag, Arszak, Arszakida mi egyéb, ha nem

ország, országié, az ország szó tudniillik hajdan egyaránt ki-

rályt, királyságot, országot és országlást jelentett, honnan ma

is „\ia rcgia" magyarul országút. Az Örmények els Arsa-^"^

cida királya Valar'ság azaz alország, alkirály nevet viselt;
|

az „al" szó eiótt álló v. bet a mássalhangzókban bvölkö- >

dó örmény nyelv természetébl folyó elrag, igy Hyrcania^'

örményül Vrgan, Ibéria Vrasztán.

3. Pharbi Lázár. „Már-virad" nev helységrl emléke-

zik Avarországban *') „már-virad" tiszta magyar szó , mely-

a) Stephanus Byzantiaus in voce Parthi.

b) Justinus Historiarum L XLI, c. 1.

c) Jornandes de rebas Geticis.

*') Pharbi Lázár: örmények vallási és szabadsági háborúja a Per-

sákkal. p. 138.
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nól egy az V-ik században ("It (Minény Írótól, (irmrny betk-

kel íísztábban kiirtat kivánni sem lebet. Neveli fontosságút

azon köriilnií'Miy, miszerint éppen Abarországban, Stiabo da-

lia Aparnainak földén jon el, következésképpen az Ai)arnák-

nak a magyar fajú Avarokkal ugyanazo^isága mellett bizo-

nyít. A helység régi nevét, bár elferdítve ,
mind máig meg-

tartotta és Merverudnak jieveztetik n).

4. Baetria Balcli városának nevét a magyar földön né-

mely hely és család nevek hangozzák viszsza
;
példákat erre

a tudós Kállai a Székely nemzet eredetérl irt munkájában

éppen az érintett Balchra vonatkozókat hoz fel a következe

sorokban. „Az 1298-beli okle^ élben rlöjíui rossessio liaere-

ditaria Baalkh vocata in Comitatu Bihariensi exi^tcns lOeele-

siam in honorem JBeatissimae Virgini> \\\ se habens vacua

et habitatoribus destituta' . Meg van az eredeti oklevél a

Szénási família levelei közt. honnan hiteles párt vétetett 1782

gróf Bethlen Pál.

A székely ispánok névlajstroniában 1373 olv;i>oiii: Balk

vagy Baalckh, Záz vajda fia. Benkó ésllaner ^zi-rinf, és ri-

vulus Balk Szirmainál p. 378 h).

5. Bakh vagy líaahl-ra utal továbbá a magyar ..Bál-

vány" szó,, melyen a ^Magyarok hajdan liihet a Báhli vallást

értették. Báhl levén mint femiebb eladtuk /oroaster vallása

fhelye és az archimagus lakhelye , utóbb pedig zen érte-

lemtl eltérve, bálványnak és bálványozásnak nevezték a po-

gány vallást, hamis isteneket ábrázoló szobrokat . azok tisz-

teletét sat.

6. A magyar „ármány és ármányos'- a persii ..Ahriman-

ra és parzismusra" utal.

7. A Sacokat Magyarbonban, Sac, Sag . Saae . Csák és

a) Uistoire de Tbomas Kooli-Eban p. 32.

b) Kállai, A Székely nemzet eredetérl, p. 207.
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több hason hangú hely- és család-nevek adják viszsza
,

pél-

dául : Ság, Sághi prépostság , Ipolyság , Csák-vár , Csák-tor-

nya, Csáki ös család név sat. Zobulsu filius Eleiid a quo

genus Saac dcsccndit a). Ismét: Sac Nepos Zobulsu. Pezron

értelmezése szerint a Saca név rablót jelent, a Parthusok

tudniillik a Scythákat, kiktl elpártoltak vagy elzettek „rab-

ló" gúny névvel illették b) mely elnevezés aztán a többi Scythák-

ra is átruháztatott c), s valójában a sac vagy zsák gyökbl

származott zsákmány szó rablást jelent, és zsákmányolni any-

nyit tesz mint rabolni. Saccager. A hires schach játék is hi-

het a sac=latro, nem pedig a persa schah=rex szótól vet-

te nevét, legalább deákul azt „ludus latrunculorum"-nak ne-

vezzük, mi a sac szó eladott értelmezésével egyez.

8. Dahokra emlékeztetnek a magyarhoni Táhok, kiket

.leniey megcmlit : „Léteznek — ugy mond — Csángó (IMol-

tlovában) (íányó, Matyó és Tahó névvel jelölt magyar nyelv

népfclekczetck", és a jegyzetben : „Az Íróktól eddig szÓYal

sem emiitett Táhok ismertetése nálam készen áll: mond a

tisztelt iró d). IV-dik László király 1278-ban kelt oklevelé-

ben olvassuk: Ladislaus .... quod cum Boochon de villa

Day .... tehát ismét a Dahi vagy Daha scytha nép^ ne-

vének emléke e).

\). A INIagyarnak legrégibb neve a Chus sem maradt

teljes feledéken} ségben, máig is él az a Kosa vagy Kusa

nemzetség nevében. Kuschák (az Osseták neve Kaukasiában),

a) Anonymus 0. VII.

b) Partbi Scythas a quibus pulsi snut appellarunt per contemtum Sa-

cas, quod latrones signiöcat. Pezron. Antiquité des Celtes.

c) Pcrsae oranes Scythas Sacas appellant. Herodot. L. VU.

d) Jerney : A Magyarországi Izmaelitákról, Tudománytár 1844-ik éri

májusi füzet 295 1.

c) KáUay. A keleti nyelvek magyar történeti fontossága. Tudomány-

tár 1839 decemberi fzet.
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a Kosa vagy Kusa m székely nemzetség Torján, Ikafalván,

Csernátonban a).

Ki az elbbi c/ikkckben felhordott számos adatok-at fi-

gyeleramcl olvasta, cpyobct nózctcni szerint nem tehet, mint

vagy a tekintélyeket
, melyekre alapitvák rendre felforgassa,

vagy szintén elismerje, miképp jelen vizsgálódásaim kezdetén

adott szavamat, menynyire egy ily bonyolódott és számos, a

történelmi régiségekben nálam hasonlithatlannl jáifasi.bb Író-

kat kifárasztott kérdésben tlem a kezemnél levi") segédesz-

közöknél fogva kitelhet volt, béváltottan) Midn azokb.m

megmutattam, miszerint ha való egyfell— és azt tagadni nem
lehet — hogy Scythák ivadéki a Magyarok . másfelei nem
kevésbbé való

,
hogy nem minden SeytháK- .Ala -varok . kik

voltak légyen a számos Scytha népek kü/iil azok. kiklien

a Magj'arok seiéit biztos siker reményével keresnünk kil-

lessék. Nem vagyok els, ki erre a tudós \ilágot figyelmez-

tetem. Kimondotta azt jóval elttem Desericzki : Snrae quo-

circa et Massagetae confincs ant ctiain affines Huiniis <ogna-

tiqueftj. Sejditették: Boníin, Beel. Pray. IL.ivát István. Fe-

jér György sat. , csak hogy — engedelmökkel mondva —
ezen tudós és érdemes férfiak az öszszefiiggést . melv a szó-

ban lev Scytha-Magyar törzsek között létezett (-s mely azo-

kat egymás közt és a :\Iagyarral egy nemzetté olvasztotta,

felfedezni és kimutatni képesek nem voltak , de a kútfket,

melyekre nyomozásaikban támaszkodtak, tekintve, nem is le-

hettek
;
ama töredék tudósitások

, miket Procop , Menander.

Theophanes sat. nyújtanak
, a bens egybefüggés mcgállapi-

tására koránt sem levén elégségesek. A jelen dolgozatljan

ellenben éppen a mondott egybefüggés kitüntetésére fordítta-

tott legtöbb gond. A kapcsot ebben , mely a Sacokat , Mas-

a) Kállai. A Székely nemzet eredetérl §. 12 1. 73.

h) De initiis et mtyoribus Ilungarorura. L. II. c. 6.
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sagotákat sat. a Magyarokkal azon egy nemzetté forrasztja,

nem a határozatlan jelentés Scytlia név, sem egy pár töre-

dék bizonyítás ; hanem az eddig ugyan c tekintetben mer-

ben ismeretlen, de az önnény kútfkbl a kérdéses Seythák-

nak szintngy mint a Magyaroknak jelölésére használt Chus

nevezet képezi. A lakhelyek és történeti emlékek ugyanazon-

sága, hiteles irók nyilvános tanutételei, szokások és erkölcsök

hasonlatossága, a fenmaradt nyelvemlékek szintanynyi láncz-

szemek, melyek a tágyalt népeket egymással egj-bekötik. A

következ második és harmadik rész, hol a kaukasiai és ör-

níényországi Magyarokról leend szó, a jelen részben íelfejtett

elvek és nézetekkel teljes öszszehangzásban áll s azokat több

oldalról felvilágositja, miért méltán ezen elsnek bvebb fej-

tegetése gyanánt tekintend, melyet ettl csak is a vizsgáló-

dások gcographiai szinhelyének változtatása, Kaukasiába meg

Armeniába áttétele választ el.

Nem szükség említenem, miként az emiitett fényes ered-

ményt közelebbrl az örmény irodalomnak köszönhetni , az

örménynek mondám ! nem azért, mintha az által kelet egyéb,

naiivszámu és különféle ajkú irodalmainak becsébl legkeve-

sebbet levonni kívánnék, hanem azért, mert szinte megvall-

va, én a valóságos keletiek közül — ide nem értve a gö-

rögöt — csupán az örményt ismerem kellleg és használ-

tam jelen értekezésemben. Ezen körülmény azonban távol

attól . hogy legkevesebbé gyengítené becsét a többi keleti

nyelvek és kútfknek, de st azt inkább nagy mértékben ne-

veli ; mert ha az örmény littcratura, mely eddig jóformán

számba sem vétetett , magyar eredeti viszonyok szempontjá-

ból kibányászva , ily nagy fontosságú felfedezésekre vezet,

enynyi fényt és világosságot képes a magyar nemzet legrégibb

történeteire árasztani, mit nem remélhetni a többi keleti

népek irodalmaiból, melyek részben az örménynél gazdagabbak..
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Menynyi a Magyarok ázsiai viszontagságait tárgyazó

borscs adatok nom hevernek parlagon s várakoznak egy

nyelv-, föld- és népismerettel kellleg ellátott magyar törté-

nctbuvárra az arab, persa, georgiai, sanskrit, tibet és fképp

rhinai kútfkbon, melyek gondosan kiszemelve és öszszehord-

va b anyagot szolgáltatnának egykor a magyar elkori tör-

téneteknek öszszefúgg elállítására, a mit csak is ezen az

úton remélhetni , mert hogy a derék Jerney szavaival éljek

:

„mig a nemzet viszontagságait illet mindenfelé elszórt ada-

tok, történeti tanntételek, irott és nem irott emlékek felke-

resve, megvizsgálva és használandó anyagok- meg segédfor-

rásokként egybegyjtve nem lesznek , nemünk történetének

hü rajzolatát hasztalan várjuk, csak töredékeket, medd váz-

latokat teremthet el fáradozásunk. Legels és legszüksége-

sebb lépés tehát az anyagok, tényeket tanusitó kútfk és az

egyes részletek , mint egészet alkotandó anynyi lánczszemek

kikutatása s öszszehordása" a). Már pedig nincsen vélemé-

nyem szerint a Magyarok történeti fonalának ott a hol az

Európába költözésük eltt felfelé megszakad, felfogására, és

azt megelzött századokra fölebb vitelére alkalmasabb , nin-

csen az arra megkivántató anyagok, történeti tények , nyelv-

emlékek egybeszervezésére czélszerübb eszköz a keleti kútfk

gondos tanulásánál. Általok nem csak némely eddig ismeret-

len tereire vezettetünk a magyar élvilágnak, nem csak szá-

mos, új anyagoknak jutunk birtokába , hanem a már eleve

ismeretes térek is új fényben derülnek fel , közelebbrl és

több oldalról határozódnak meg , a kevésbbé ismeretes pon-

tok homályukból, melybe burkolva valának, kivetkeztetnek és

felvilágosittatnak, szóval a láthatár minden irányban tágul és

terjed ; a már meglev s a görög és római kútfkben itt-

ott elszórt történelmi anyagok
,
jótékony világitásokuál feny-

d Tadománytár ld4a-ik évi januaiiusi füzet.
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ben és értelemben roppantot nyernek. A meglep öszszq-

hangzás mely mind két rendbeli , ó tudniillik és új anyagok

közt minden nyomon észrevehet, s a mclylyel egymást köl-

csönösen felvilágosítják, iróra szintúgy mint olvasóra kimond-

hatatlan jótékony hatást gyakorol.

A mi érdekest a Magyarok seiéi, hajdankori nevei és

lakhelyei felöl a kezemnél lev örmény kútfkben találtam,

azt ezen könyvben híven leraktam, nem volt, nem is lehetett

Czélom abban egy öszszefügg egészet a tudós világnak adni,

hanem egy ilyennek egykori kidolgozására szükséges anya-^

goknak beszerzéséhez tehetségem szerint hozzájárulni és a

magyar tudósok ez érdembeni törekvéseit elsegíteni.

Az örmény kútfknek tudósításai a kelet-ázsiai Magya-

rokról az V-ik század vége feléig körülbelöl 485-ig terjed-

nek Kr. után. minek oka az örmény ország és nemzet akkori

politikai és vallási viszonyaiban keresend. Az örmény nem-

zet tudniillik a IV-ik század kezdetén 305-ben a keresztény

vallást felvette , és az által a keresztény Rómához és római

lúrodalomhoz politikai tekintetben is közelebb lépett, szoron-

gatott állapotban Kómától várt segítséget. Mi a Rómaiakkal

Armenia birása felett századok óta vetélked Persáknak fél-

tékenységét nagy mértékben felkeltette , kik ez id óta mit

sem mulasztottak el , mi által az örmény hatalmat megtör-

hetni, a nemzetet a Rómaiaktól el , és magokhoz vonhatni

vélték. A kétfelé szakadt és a barbár népek csapkodásai alatt

véghanyatlásnak indult római birodalom pedig , melyben az

örmények bizakodtak , a túlnyomó persa hatalom ellen ket

védeni többé nem tudta. így történt aztán , hogy az örmény

trón 428-ban lír. ut. a Persák által felforgat tátott , királya

és az; ország egyházi és világi nagyjai fogságba hurczoltaí-

tak ,' és mialatt a Iioil fegyveres íiai a persa tábor elóhar-

czosaiként meszszi földön Persia észak-keleti részein a Hu-
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nok ellen linrczolni kí^nyszcrittettek, a lefegyverzett lion tz-

zel vassal pusztíttatott, az egyliíizak leromboltattak , a köny-

vek elégettettek, az ország sz;initalan sokaságú persa niagu-

sok által clárasztatott. és országszerte tzhelyek emeltettek

az Oröktüz imádására és táplálására , a lakosok tüziniádásra

erszakoltattak, a vonakodók kiniondh;itntlan kínzások és Ke-

gyetlenségek közt kivégeztettek. Az akkor kiállott üldözések

korszakot képeznek Armenia történeteiben , s a Saporesck

meg Isdegerdesek nevei vérbetiikkcl vannak azokban feljegyez-

ve. De másfell ugyan ezen , mintegy hatvan évet (428-tóI

485-ig) magában foglaló idköz, egyike volt Örményország

hsök és vértanukban legtermékenyebb idszakainak , mely-

nek csak is a Machabaeusokéban találjuk fel méltó mását a

világtörténelemben , hol hitük és nemzetükért lángoló férfiak,

egy az ember legszentebb érdekeiben vallása és szabadságá-

ban megtámadott nemzet élére vetik magukat , szembeszúlla-

nak egy hasonhthatlanul nagyobb hatalmassággal , és ezen

egyenetlen tusából diadalmasan törnek ki nem csak, de nem-

zetök hitét megrzik és egyszersmind polgári szabadságát is

viszszaszerzik. Armenia ezen Machabaeusai, Vartan és Valian

rtevü hsök voltak, kik küzül az els ezen vallási háborúban

nyolczvan éves korában egy ütközetben hadai élén elesett,

másika azt túlélte. Dics tetteiket az egykoni és szemtanú

Eliscus és Pharbi Lázár nagybecs irataikban megörükitet-

ték, s átalában az örmény króiülíákban neveik els nagysá-

gú csillagok gyanánt ragyognak. Lerázván Vartan és Vahan

vezérlete alatt a persa igát az örmények 485-ben Kr. ut.

na^^yon teimészetes, hogy a kitett id után ket többé a ke-

let-ázsiai Magyarok elleni hadjárataikban cl nem kisérték, és

ennél fogva azon meszszi tájékok és .aépek utóbbi viszonyai-

ról közvetlen tudomást szerezni többé alkalmuk sem lehetett,

és azért a toYábbi eseményekrl nem értesítenek.
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Kiapadván e szerint kútforrásaink , melyekbl a kelet-

ázsiai Magyarokat illet tudósításainkat mentettük, nem ma-

rad egyéb teendnk , mint vizsgálódásaink szinhelyét átten-

nünk nyugot-Ázsiába, név szerint Kaukasiába és Armeniába,

mint a mely helyeken kútfink nyomán históriai emlékezést

meghaladó idkben lakott Magyarok emlékeire akadhatni, és

szem eltt tartva a felfejtett elveket, adjuk elö valamit csak

saca, raassageta, chus, hun sat. nevezetek alatt a magyar né-

pekre vonatkozólag érdekest tartalmaznak Armenia évkönyvei.

Mieltt azonban azt tennk , nem leend felesleges sem

érdektelen , ha a bens ázsiai Magyaroknak további viszon-

tagságait és fleg azon okokat röviden eladjuk, melyek ket

saját hazájok odahagyására és új lakhelyek keresésére kény-

szeritették, anynyival is inkább nem ; mert mint maga helyén

látni fogjuk, ezen egymástól, az s elkorban elvált kelet és

nyugat-ázsiai magyar elemek idváltatva Kaukasia bérczei al-

jában megint egyesültek és egy nagy nemzeti testet alkotva

nyomultak Európa felé; egy részrl tehát a létez öszsze-

függés miatt , de más részrl azért sem leend felesleges az

eladás, mert épp ezen közép-ázsiai tájakról került az utóbb

Magyar- és Erdélyhonban megtelepedett f és legnevezete-

sebb törzsök, mely magát Mag}'aniak nevezi s mely a ré-

szint hoszszas útjában, részint jelenlegi honában hozzá csat-

lakozott kisebb-nagyobb számú kelet- és nyugat-ázsiai egyéb

magj'ar ajkú törzseket magába felvette és nevének közös

használatára birta.

írja Menander , hogy a Turkok , ifjabb Justin császár

uralkodása negyedik esztendejében , Byzantiumba követséget

küldöttek, mely többek közt tudata a constantinápolyi udvarral

:

hogy az Euthalita Hunok hatalma a Turkok által megtöre-

tett és a nemzet adófizetvé tétetett légyen «).

a) iDÍtío qaarti aani imperii Jastiui legatio Turcorum Byzaotium ac-
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Második Justin trónra lépte 565-dik évre tétetik Kr.

ut. a) országlásának negyedik esztendeje ,
melyben a szóban

lev követség hozzá intéztetett esik e- szerint 5G8-ik évre, a

kelet-ázsiai Hunok meghódoltatiísának tehát 568 vagy ö69-ben

kellett történnie , 563-nál cléhb semini esetre i.ein tehetni,

minthogy ezen évben ókct a persa Chosroessel teljes Iiarcz-

ban találjuk 6)i A Turkoktól is nem másképp, mint ánnány

és árulás következtében igáztattak. njeg , bizonyos Catuli)hus

nev Hun fnök tudniillik nejének a hun Cliagan ált^ili meg-

fertztetését megboszulandó , elég alarson volt nemzetét elá-

rulni és a Turkokat hazája elfoglalására meghivni : hihet,

hogy a veszélyt távolról sem gyanitó euthalita Hunok vélet-

len támadtattak megc). Ezen cselszövény szülte baleset jól-

lehet alapjában raegrenditette a kelet-ázsiai hun-magyar bi-

rodalmat, és oka volt némely törzsek kivándorlásának, a vég-

veszély mindazáltal mely a hun birodalom végképpi enyésztét

és a Magyarok tömegestl kiköltözését maga után vonta a

Vl-ik század végével Mauritius császár korában körülbell

597-ben vagy 599-ben Kr. után érte a turáni Magya-

rokat. A nevezetes eseményt Theophylactus Simocatta ekképp

Írja le : „Chaganus in Oriente a Turcis celebratus , legatos

ad Mauritium Imperatorem misit (anno 599) cum epistola

in qua de triumphis gloriatur. Sane principem gentis Ab-

delarum (Hunnorum EuthaUtarum) bello hic Chaganus sube-

cessit, quam at mitteret Dizabalo Turcorum principi auctores fuc-

rnnt Sogdiani, qui prius Ephthalitarum tum ver Turcorum sub-

diti fuerunt. . . . Turcorum legati ad Justinum admissi dixerunt,

subegisse se Ephthalitas eosque tributum pendere coegisse. Apud

Sritterum Hunnicorum C. XIV.

a) Petavii Rationarium Temporum. P. I. L. VII. c. 9*

b) Menander apud Stritterum Hunnicorum. C. XIV.

c) Catulphus autem ille Ephthalites propter stuprmn a rege uxori

Boae per vim illatom gentem Turcis prodiderat. Menander L citato.
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git, Abarum (Orientaliura) quoque nationem in ditionem suam

rcdegit. Nolim autem qucmpiani opinari , mc hujus tcraporis

mala fidc commemorarc, dura sentit Abaros esse barbaros il-

los qui in Európa et Pannónia sedes habent , eoque ante

Mauritii tempóra advencrunt. Falso enim id nomen barbari

Istruin accolentes usurpant. Unde porro ct illis genus infra

dicctur. Ergo devictis a Cliagano Abaris (sursum enim rcdeo)

abi corura ad Taugastenscs confugerunt, alii proptcr amissam

libertatéra liumiliorem sortiti conditioneifl ad Mucritas Tau-

gastensibus vicinissimos se contulerunt , ad praelia ineunda

tum pi'optcr quotidiana belli excrcitia, tum propter toleran-

tiam in periculis cximio animorum robore praeditos. Per idem

tcmpus et Var et Cliunni gentibus Chagano subjectis se ad-

misccnt ctc. a).

A kuzcatastrophában , mely az idézett sorokban kitett

idben cs alkalommal a Hunokat, Abarokat és egyéb magyar

ajkú népségeket érte, osztoztak kétségkivül a sajátképpi Ma-

gyarok is, st azok egyik felekezete ugy látszik mindjárt az

Oxus körüli köz magyar hon els feldulása után (5G8) ha-

záját odahagyta és a Volga jobb parti vidékekre költözött,

legalább a türk követségbl viszszatér római követek Za-

march és társai 569/70-ben a mondott tájakra már Hugo-

rok-, Ongorokkal találkoztak. j,Cum Románomra legati a Tur-

cis redirent ripas fluviorum Hich , Daich et Attiláé (Volga)

praetergressi pervenerunt ad Hugoros .... Ongororum dux

qui illic ex auctoritate Dizabuli iraperium habebat , utres

aqua implevit et praebuit Zemarcho et ejus coraitibus, ut

cum per inaquosa lóca transircnt, haberént unde aquarent b).

A nerazetnek jóval nagyobb része azonban, mint mon-

dám, a Vl-ik század végével fölebb éjszak felé s az Uzok,

a) Menander apud Stritterum Avaricorum C. VI.

b) Menander apud Stritterum Hunnicorum C. XL
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Pacinaciták és Cliazarok szoiuszódságában foglalt helyet a

.lilik ós Volga közti tereken. „Scicndum est (mond Constan-

tinus Poi-pli} logenita) racinacitas a principio ad Atel et

('•ecfh ftuniina habitasse . iisquc contenninos fuissc populos

illos qui IMazari atque l'zi eognoiuiiiantur. de adm. In)p. c. 37.

A kiagyalok azonban itt is tuik felsbbség alatt állot-

tak, a föld melyen megtelepedtek már azeltt tuik liatalom

alá jutván. Az Ongorok fejedelmeiül olvassuk jMcnandernél,

hogy az a Volga jobb parti ré.szekcn a türk Dizabul fel-

söbbségc alatt országolt. „Ongororum dux qui illic ex au-

ctoritate Dizabuli impérium habcbat'. •

A Magyaroknak hoszszas szinte három egész századon

keresztül 568-tól 888-ig, mások szerint 893-ig türk felsö-

ség alatt éltébl mag}'arázható véleményem szerint a Türk

nevezet, raelylyel a Magjarok a Byzantinusok és Araboktól

illettetnek. Innen származtatja azt többek közt Gatterer

:

„Da aber seit dem Jalire 545 die Türkén im Oriente mach-

tig zu vverden aníingen, so >vurde baid darauf der Name

der Hunnen durch den Namen der Türkén derén Untertha-

nen sie "wurden verdrangt a).

Constantintól elbeszélt gyakori háborgattatásaik a Ma-

gyaroknak a Pacinaeitáktól, és annak következtében történt

Pannoniába költözésök czélomra nem tartoznak , de az igen,

hogy Constantin a Pacinaciták által elvert Magyarok eg}'ik

ágát, Persia részeibe vonultnak és egykori mellék nevén Sa-

bartoéasphali néven nevezettnek mondja. „Turcorum exercitu

per Pacinacitas tum temporis Cangar nominatos devicto , at-

que iu partes diviso, eorum una quidem versus Orientem

partém Persiae incoluit, et hi etiam in hodiemum diem de

veteri Turcorum cognomine Sabartoé-asphali nuncupantur.

a) Gatterer Uoiversalhistorie p. 679. Ekkor császtak bó a szimos

tOrOk szók is a magyar njelrbe.
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De adm. Imp. c. 38. Mert ezen és még egy pár hason ér-

telm helyei Coiistantinnak egyenesen a magyar népek ál-

talunk kijelölt lakhelyeire, Persia északkeleti részeibe név-

szcrint Parthiába hol Horvát István nyomdokin Sabartoe-

asphali vagy Zapaortene vidékét helyeztük, vezetnek viszsza.

Mire nézt bár menynyire igyekezzenek némely irók megmu-

tatni, miszerint Constantinnál Persia részein, a Casp tenger

nyngot parti, név szerint Kuma folyó mellékét vagy Pontust

kellessék érteniinU. azt velem elhitetni soha nem fogják; az

Oszszes történetírás a magyar nemzet hagyományai, és végre

az utazók tudósitásai ellcidiczöt tanúsítván. Az elsre nézve

hivatkozom az e könyvben eladottakra. A másodikra nézve

Thuróczira , ki nagybecs krónikáiban igy ir : Nec priores

Hungarorum históriáé huic sententiae contradicunt, cum Hun-

garos primum in Perside tandem in palude Maeotide com-

moratos esse tradant"; és alább : (Hungarorum) posteritas

Persidem inhaliitans regioncm statura et colore similes sünt

Hunnis tantum modo dift'erunt parum in loquela sicut Saxo-

nes et Thuringi. Thuróczi Chron. P. I. c. 62. mely utóbbi

sorokat velem hason czélból felhozván Kállai Ferencz : Ez

nem lehet — mond — koholmány
, mert mi czélja lehetett

volna a krónika Írónak a nemzeti köztudomány ellen ilyes-

mit Írni ? mi okból Írhatta Kézai Simon is, hogy Chaba fiá-

nak Edemennek anyja chovarezmi születés vqlt — nam ma-

ter ej US de Chorasminis orta erat — s mikor a ]\Iagyarok

másodszor Pannoniába jöttek Edémen is, cum maxima famí-

lia patris sui et matris iutroivit. A dologban bizonyosan kel-

lett valaminek lenni, mert ily öszszehangzás Const. Porphyr.

és a hazai krónikások közt másképp nem is képzelhet a).

á) Kállai FereDCz. A keleti nyelvek magyar történeti fontossága. Tud.

Tár. 1839 évi septemberi fOzet.
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Pcrsiával 6s a Pcrsákkal egykor szoros öszszcköttctését

íi INIngyíniiak gyanittatják továbbá liagyományai ós rmb'koi

Icgbccsesebbikübcn a nyelvben fcltahíltató és a pcrsával hang

és értelemben egyez számos szók ,
milyenek többi közt a

következk: ezer persa bazár, kincs kcncs ; bambár, ámbár;

kiesiny vagy kis, kibs ; dajka, daiki, daje; abrancs, cbren-

cscn; sor, sár; dob, tübcnk ; buszár, bezár; gané, gbüb;

zeng, zcngés. zeng; bét, bef; szekcrcze, szadnr; kos, kosch;

sok, dsnk ; korsó, partbus kns ; terjesztem
,
persa tiráz : bab,

ab; ottan, andnn; te. tiu , tü; sár, scbár; seregély, sáreg:

csirke, csog; som, somin; arcz, aracz és aarza; oroszlán,

arszlan; tárkony, tarcbnn ; adni, dadán; lépés, pes; ár, ér-

ték, erz ; aszszony, pablavi zaona sanskrit zen ; bárány, i)ersa

bara, pablavi, véran u).

Az általunk ^kijebjlt tájékokra utalnak végre az utazók

és földirók tudósításai. Piubruquis, ki mint IX-dik Lajos fran-

czia király küldöttje a tatár cbánlioz közép Azsiá/t a XlII-ik

században (1252) beutazta, ekképpen ir : „Longissime a l'cr-

side transgressis Alpibus, ípiae desccndebant e magnis mon-

tibus, ad nieridiem ingressi sumus pulcberrimam ])laniticm,

babentem montcs altos a dextris et (pioddam maré a snii-

stris sive quemdam lacum, (pii durat quinquc diaetas in cir-

cuitu. . , . Et illa tota planities irrigabatur ad libitum aquis

dcscendentibus .de montibus quae onnics recipiuntui' ad illud

maré. . . . Terra illa solebat dici Orgánum . . . inter men-

tes illos ad orientem apud Jugores bos est fons et radix

idiomatis Turcici (Hungarici) et Comanici . . . alább ismét:

De partibus Carakatai venerunt omnes Turci h).

Mirchond persa iró a Turkok- vagy keleti Hunokat

a) Journal of tbe Britisch Enobassy to Persia by William Price.

Vol. 1. London.

b) Rabrnqais. Tom. IV.
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)i{''ííy ftörzsic szakadtaknak állitja úgymint : elször Abaro-

kéra, kiket Mircliond Gcogin, a Göríigök "N'ar, a Cliinaiají Gcu-

jícni és Topa névon ismernek ; másodszor : Chazarokéra , ki-

ket az Arabok Gozr , mások (íissr ; barmadszor : Uzokéra,

kiket az Arabok Gbuz, a Cbinaiak Ossi és Asi ; végre Petse-

iicgekérc, kiket a Görögök Pacinaci, Pacinacitae , a Rómaiak

:

Picenarii, a Cbinaiak és Törökök pedig CangU néven neveznek a).

Avarokról, mint Persia melléki néprl szólottunk, Indiá-

val batúros Chazarokról is emlékeztünk , de nem ugy zk-
rl , és még kevésbbé Pacinacitákról , azonban ezen utóbbiak

a régiség-kutatók egybangu tanutétele szerint az Uzok egyik

felekezete voltak. Az Uzok pedig magok a keleti Hunok

:

,,Uzi gens ea Unnica est" mond Cedrenus s basonlót ir An-

na Comncua: „Quoniam quos Unnos dicimus , vulgáris a-

grestium ac plebeiorum lingua Uzos sólet appellare". Ale-

xiadis VII. Ugyan azt ersiti a tudós Hammer persa és tö-

rök irók nyomán, kik nyilván bizonyitják : hogy az Oghuzok

vagy Uzok eleinte Kun néven neveztettek b). Az Uz , vagy

pcrsa , török és arab kiejtés szerint Gbuz és Oghuz nevezet

viszont kétségkivül nem más, mint az örmény, Chus, Chusi-

ta, Cbusan név, melylyel általok, a mint láttuk, minden ke-

let-ázsiai magyar ajkú néptörzsek átalában jelöltettek. Bizo-

nyitja ezt az Uzok vagy Ghuzok lakhelye is , mely az Ara-

boktól Dscliihun (Oxus) vize mellékére , tehát épp ' azon tá-

jékra tétetik, hol az örmények Chus földe feküdt. Abou-el

Cassim arab utazó aGhuz vagy Chus földnek és népnek út-

leirásában hü rajzát adja, melyet D'Ohson fordítása után it-

ten közlünk c).

a) Mirchoud apud Fejér Aborigines et incunabula Magyarorum p. 59.

b) Ham'mer. A Magyarok eredeti lakföldérl sat. Tudós Társaság Év-

könyyei. Ill-dik kötet 14 1.

c) „En qoittant le pt^s des Baschardes j^entrai dans celoi de Goozes,

7
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A bens ázsiai sajátképpi Magyarokat ismert(^k Ptolo-

macus : „Quae autcin juxta Partliiam ct Cararaaniain dcscr-

tam Mazorani tenent L YI. Plinius : Indum accolunt INIcga-

ri . . . Uri . . . Abaortac, Osii. L. VI. Toppeltinus róluk

Chinai kútfk nyomán Afezori néven emlékezik : „Plinianae

dcscriptioni conscntit Sinariira Indiae populorum topograpliia,

narratur isthic Chinis populos esse finitimos qui etianinum

vocentur Megori. Ingens populus et ipsi armonim glória in-

clytum regnum possident n).

A régi világ földabroszain a Casp tenger délkeleti part-

ján Maxerae nev nép és Maxera folyó látható.

Vartan örmény földiró a Volga viz és Imaus liegy közti

Scythiában Euthalitákat helyez. „Seythia — ugy mond —

qui babitent les plaines sablonneuses au Nord de la Mer Caspien-

ne, et da lac de Khorazan, ainsi que les steppes qui séparent cet-

té petité mer de la Transoxane, du Khorasan et de laMerCaspi-

enne. Leur territoire s'étend a 1' est jusqu'a la ville Isbidjab sur

le Sihoun, et au midi jusqu'a Dibistan, ville frontiére du Djour-

djan. D émbrasso par conséquent le Khorasan, qui ne consiste que

dans uno étroite lisiére le long de deux rives du Djihoun depuis

Tahi-rigo, un peu au Nord d' Amol, jusqu'a 1' emboucbure de te

fleove dans le lac de Khorazan. Cetté bande arrosée par-les eaux

du flleuve et par les petites riviéres qui s'y jettent principalc-

ment de 1' ouest, est couverte de champs et d' babitations , mais

pour peu qu'on s'éloigne du Djihoun on rencontre de sable. La

nation Gouze est divisóe en trois branches
, qui se distingucnt

par les noms de Gouzes supericurs , inferieurs et mitoyens. La

ville de Haditsché située aunFersenk du Sihoun et a deux jour-

nées de 1' emboucbure de ce fleuve dans le lac de Kliorazan est

leur chef-licu .... Les Gouzes échangcnt les produits de leurs

troupeaux avec les habitants du Mavoran-Nahr et du Kiorazan.

Leur commerce se fait principalenient dans la ville de Courcandje

(Gurgo, Gorgo) que nous autres Arabes appellons Djourdjanie, ellc

est la capitale ville de Khorazan au milieu de la quelle le Dji-

houn roule 808 eaux. Fejór, Aborigines etinconabulaHungaror.p. 141.
'

a) ToppeltinuB. Origines Traosilvaniae C. IV.
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melyet más néven Turknak hínak , Atil (Volga) vizétl Imaus

hcgjéig terjed , tartományai és népei : Tucliárok , Eutlialitúk

és más barbár népek *^). Már pedig ismeretes dolog, miképp

éppen a Xlll-ik században, melyben az idézett földiró virág-

zott, a Volga és Jaik körüli vidékeken megfordult Julianus,

Plan-Carpin, Kubruquis és más utazók, ottan a magyarhoni

Magyarok testvéreire találtak, és a föld melyet laktak Nagy-

Magyarország (Magna Hungária) néven neveztetett. Vartan

Kuthalitái c szerint nem lehettek mások, mint a Persia mel-

lékérl a Vl-ik század vége felé a mondott tájakra vonult

és onnan a IX-ik században Európába költözött Magyarok

ó<ei , kiket a fennebb idézett utazók tudósitásai a magyar-

honi Magyarokkal, az Euthalita nevezet pedig, melylyel Var-

tan földirótól illettetnek, az Oxus körül lakott Euthalita-

Hunokkal vagy Chusokkal hoz kapcsolatba a).

"*^) Vartan Örmény földiró. 1. Saint Martin Memoires sar rArmé-

nie, 448 lap.

rt) Lásd errl : Fejér György e czimü munkájának : De peregrinis

norainibus Mogyarorum 16— 18 lapját.





MÁSODIK EÉSZ.
A Magyarok Kaukáziában.

I. Fejezet.
Hunok.

Kaukáziában és annak északi tirtományaiban a Magya-

roknak «gy másik , a bels ázsiaihoz számra és liatalomra

szinte hasonló felekezetével találkozunk ; azon a nemzetek éle-

tében páratlan körülmény kíséretében , miszerint sem a bei-

ázsiaiakat a kaukaziaknak , sem e/eket amazok gyarmatinak

nem mondhatni, minthogy mind két rendbeliek egymástól me-

rben független, eg}mással a közös nyelv és nemzetiséget ki-

véve semmi neraü öszszcköttetésben nem állott, egyaránt ön-

álló mag}'ar népcsoportot képeztek, s eredete eg}ikének ugy

mint másikának egyaránt a históriai idkön túl vész el.

Kaukazia a földirók és utazók tudósításaiból eléggé is-

meretes levén, nem szándékom itt annak leírását adni , két

pontja mindazáltal sokkal nevezetesebb és sokkal mélyebben

bevág a tárgyalás alá vett kaukaziai magyar népek történe-

tébe , sem hogy azt figyelem nélkül hagyhatnám. Ezen pon-

tok ama kaukaziai kapuk nevezete alatt ismeretes szorosok,

melyek egyetlen közlekedési útjai Észak-Ázsianak a délsza-

kival, ezen a Casp és Fekete tenger között 143 mértföld

hoszszuságra, 40—60 mértföld szélességre terjed hegylán-

czolaton keresztül.
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Két ilyen szorosról emlékezik a régi és újabb földrajz

és történelem, melyek egyike a liegylánczot kell közepén

metszi keresztül és a Terek hajdan Aragus folyó völgyén fel-

felé Ibériába (Georgiába) nyilik, másika a bérezek keleti tö-

vében a Casp tergerpart lioszszában vonul el és Albániába

vezet á).

Has(mló hegyszorosok kevés számú elszánt embertl vé-

detve egész seregeket képesek feltartóztatni, kivált ha a ter-

mészet müvéhez meg az ember alkotó keze is hozzájárul, ez

okból az említett szorosok korán megersíttettek , ónnal és

vassal iiszszekapcsolt roppant szikladarabokból épített magas

fallal, valóságos vaskapukkal elzárattak, rtornyokkal és vár-

erdítményekkel elláttattak, melyekben állandó rsereg r-

ködött.

l')zen óriásszeril müvek alkotójának közönségesen Nagy

Sándor tartatik />), Kaukazia népei által azok több versen le-

romboltattak és Armenia meg Persií. királyai által viszont

helyreállíttattak, utoljára azokat Chosroes Nuschirvan persa

király igazíttatta ki a Vll-ik században. Abul-Pharag arab

iró, hihet régi kútfk nyomán, a kaukaziai kapuk és erdít-

mények épittetésének következ érdekes történeti vázlatát ad-

'ja : „Rogatus Alexander (Macedo) ut aggerem Yadschudschi

(l)erbent) extrueret, ipsum lapidibus ferri et aeris exstruxit,

qui accenso super ipsos igne Saxum unum evaderent, cubi-

tos duodecim lougum, octo fatuin7~ubi autem aggeris Yajujii

a) Scd Ilibcri locorum potentes Caspia via Sarmatatn in Armcnios

raptim cffundunt, at qui Parthis adventabant facile arcebantur, cum

alios incessus bostis clausisset, anum reliquum maré inter et ex-

trcmos Albanorum montes aestas impediret, qnia flatibus Etesia-

rum implentur vada, bibernus Auster revolvit fluctus, pulsoque in-

trorsus freto brevia litornm nudantur. Tacitus Annál. L. VI. c. 33.

h) Hieronymus in Epitaphio Fabiolae ad Oceanum. cf. Procopii de B. P.
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cxtrucndi fincm fccissot

,
pcrvcnit ad locnm apí,'oiis maximi,

qui lociis Bab-ul-Abwab (porta portanim) audit in vallibus

rcgionum Kabtjak , effossoquo loro fundanicnti . jjor montes

ipsiira pcrduxit, doncc ad maic Gracronun pertii.geret , ncc

destitcnint reges Pcrsici baec fiindaiiKiita pcrquirere , coa-

cti Turcarum oxcursionibus ct Cbazaroruin in regioncs Eraki.

montium Adjerbijani, Arrani et Armcniac, doncc ea reperiret

Yazdejcrd 61ius Bahram Jurii , filii Yazdejerdi , filii Saporis

qui aggerem lapidibus aerc et plumbo extrucre coepit, at ad

finem non pcrduxit, plerique etiam post ipsum Persarum re-

ges ei Gxtruendo animum apposuerunt, at nulli contigit ipsum

perficere, donec facilc ilíud reddidit Deus manibus Cosrae

Nusherwani, qui ipsum firmiter extructum montium fastigii>

adjunxit, deinde in maré per milliarii spatium produxit, por-

tisque ferreis clausit, post annum et amplius ipsius strurtn-

rae impensum, adeo ut a centum hominibus custodiretur, cum

antea ne centum mille \1rorum exercitu*; illi custodiendo

sufficerent. Permisitque praefecto ibi oonstituto solio aureo

insidere, unde partium istanim rex, rex solii appollatur a).

Az Ibériába nyiló kapuk a kútfkben cs földabroszokon

„Caucasiae pylae , Sarmaticae pylae", az Albániába nyiluk

ellenben Albániáé pylae, mind kett átalában Caspiae pilae

néven jelöltetnek, mely utóbbi elnevezés miatt gyakran egy-

más közt, de fképp a sajátképpi caspi kapukkal Parthiábau

felcseréltctnek , mi miatt Plinius ekképp panaszkodik : .,cor-

rigendus est eiTor in hoc loco multorum eorum etiam qui in

Armenia rcs proxime cum Corbulone gessere. Namque hi Ca-

spias appellaverc portás Iberiae, quas Caucasias diximus vo-

cari, situsque depicti et inde missi hoc nomen inscriptum

habent. Et Neronis principis comminatio ad Caspias portás

tendere dicebatur , cum peteret illas
,

quae per Ibériám in

o) Abul-Pharagii História Dynasüarum p. 63.
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Sannatas tcndunt , vix nllo i)ropter appositos montes aditu

ad Caspiiim marc, sünt autcm aliac Caspiis gcntibus junrtao,

qiiod (lignosri non potcst nisi romitatn lornin Aloxaiidri Magni a).

Az Oiincnvoktol Hunok nicg Alánok kapuinak mondat-

nak. Az Albániaiaknak Icgisnicrctoscbb ncvo azonban „Tzur

/ár, Tzur drizot, 'l'/m- vas kapuk", melyek néha Armenia

kapuinak is ncveztetlick. ,Ubi dehiscit Caucasus hiulcis ju-

gis facit portai, í[unrum primae sünt Anneniac tum Caspiae,

post Ciliciac' Írja Soliuus />).

Mccliitár azokat szintén f^szak-Orményországban liclyezi,

hihet azért, mert Albánia egykor örmény felsöség alatt ál-

lóit. Sorait itt adjuk: „Alánok kapuja, mely albán, hun,

meg tzur zár- (;s tzur kapunak, a néj) nyelvén vas kapunak,

törökül demir kapunak moiulatik, hegyszoros vagy zár Észak-

Armcniában az Alánok határinál, a kaukaziai hegysor egj'ik

ágának tövében a ('asp tengerparton, honnan caspi kapunak

is hivatik, ott vannak a vaskapuk, melyek Nagy Sándor m-
vének tartatnak. A szoros torkolata és a tenger között öt

torony és várerösség emelkedik, mely Dcrbent néven ismere-

tes. Azt Armenia királyai hajdan, honunkat a pusztító ellen-

ség bécsapásai ellen megvédendk, nem egyszer kerítették ha-

talmukba ").

Az ibériai vaskapuk, részint a mindent megemészt id

vasfogának, részint a korlátokat nem ismer kaukaziai népek

vad dühének lettek áldozatai ; csak a nagyszer romok, szik-

lába vágott rejtekhelyek, és egy a romok közt emelked, hi-

het a régi idkbl fenmaradt Dariel nev várad, jelölik a

helyet melyen állottak c). Az albániai vaskapuk ellenben mind

a) Plinius Históriáé naturális L. VI. c. 15. cf. c. 12

h) Solinus Historiarum C. LI.

**) Mechitár a Névszótárban. Alán kapa szó alatt

c^ Dariel ein kleines Fort aa Georgiens Gránze, Dariel bezeichnet
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máig fennállnak és nevezetes ersséget képeznek, líuha é§

Suida Dscnghischan vezérei l)ámnlattn1 állottak mog (1223)

ezen óriási müvek eltt. A vaskapunál létez crsitett város

Derbent-nek neveztetik , mi Iiegyszorost , kaput jelent pcrsa

nyelven, a városnak azon része, mely a két egymástól mint-

egy négyszáz lábnyi távolságra fekv eleven sziklafalat, a

tengerrel öszszeköt és vaskapukkal ellátott falak közt terül

el: Sehcr junan (görög város) nevet visel a).

Nagyszer emlékezetek kötvék a leirt kaukaziai kapuk-

hoz a magyar elöidböl , magasra emelked sziklafalai visz-

hangozzák, az azoknál különböz idkben megjelent magyar

ajkú népségek szinte minden neveit , ott találjuk ket Hun,

Massageta, Chasar, Basil, Bolgár, Cumán, Parinak, Uz, Sabir,

Guda-Magar és Madsehar nevezetek alatt. Byzant irói telvék

a felsorolt népségeket tárgyazó tudósításokkal , csak hogy

mind az, mit bellök a nevezett népekre nézve tanulunk,

fölebb az V-dik század közepén (456 Kr. ut.) nem megyén.

a mi aztán azon, már többek által táplált véleményre nyújt

alkalmat : miszerint Magyarok Kaukaziában a mondott id-

szak eltt nem léteztek, s hogy a kikrl a Byzantinusok (

tájakon emlékeznek nem mások , mint Attila Hunjainak ,
az

in der tataiischcn Sprachc was Derbent in dcv i)ersisclicii be-

deutet, eine Pforte, deshalb ist dieser Weg über dcn Kankasus

Porta Cumana von dcn Römern benannt woidcn. Kunljaffsky-

Briefe über dcn Caucasus und Georgien.

a) Derbent bczeichnet im pcrsischen einen Fasz oder eine gcschlos-

sene Vormaner. Die Türkén nennen es Dcmir capi (Eise'b-Pfortc)

es ist der erste befestigte Platz , wenn raan durch Daghestan iu

Scbirvan (Albanicn) eintritt. Er erstreckt sich vom Fusse des

Kaukasus Gebirges auf dessen einer Anhöhe das Schlosz gebaut

ist, bis auf 300 Schritte vom Meere, und zwei Mauem die den Platz

am Gestade umgcben , bilden den Engpasz der den Römern un-

ter dem Námen der Kaspischen Pforte eo bekannt war. Kurd-

jaflfsky, Briefe über den Caucasus.
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európai Ilim biiodaloin szétbüinlíl^a után a kaukaziai taito-

niányokha vonult luaradváiiyai. A szoms/rd Armcnia törtó-

n('lni(> (>lk'nl)cn adatokat ^/(d.L;áItat kczünkltc, nudyck kétsó;,'-

tolcinii' tcs/.ik . iiiikéut Kaukazia luTCzcit <'s- licgy-völgycit

iKMii (stk a t'cnii kitett idszak- körül, liauoni jóval azeltt,

<ot idoszi'unitásuukat nicguluzott századokban is magyar nO-

|ick lakták.

Hunokról lu'-v .szciiiit , k'.nkoriiltbi idoból cudükczik (Jr-j

bcli Jst\áu. ki az albániai kapukat már a Il-dik századlian

Kr. eltt Ilinioktól ostrondottaknak . és bun kapu néven ne-

vezetteknek állitja: „Valarsaee^ (110^127 Kr. eltt), észak-

I

ktdeti Armcnia beíytartósá.iíával (Satrapia) Sziszág nemzetsé-
i

j
ixví ruli;izta fel, ezen uemzetsé-,^ fejedelme egyszersmind f-

'

1

parancsnoka volt a királyi badaknak és rangra második sze-

mély az országban. A Hunok elleni badviscléssel és a hun
j

1
kapuk rzésével is o vala megbizva '"').

!

5
Armcnia els partbus Arsacida királyának ezen intézke-

l
tb'-sét felbiizza (borcnei ]\íózcs is eme sorokban; Ezek után

a

i
•'» íií>gy róuaságot átmetsz Cyrus vize mellékén, az északkc-

3 leti tartomáuvoknak nairv és nevezetes helytartóságát alkotá

(\'alarszak) és azt a derék Aram'a ndiázta . . . ekképp jutott

a Sziszág nemzetség az Albán rónaság és a felette emelked

iicgy-vidékek l)irtokába Araxes vizétl Hunaracerta városig *'').

Agathangclos, Chosroes Armcnia királyának (214—25S

^Kr. után) a Parthusoknak és Artaban utols() királyoknak

elnyomásával (220 Kr. után) az utóbbi persa birodalmat

alkotott Sassanida Artaxer.\es elleni hadjáratát adván el,

a többi közt irja : „A következett év (227 Kr. után) ele-

jén ('hosroes Örményország uralkodója fegyverre szólitván

hadaií, azokkal és az Albánok meg Iberok csapataival, ugy

^^) Orbcli István. Sinnia türténctc. 13 f.

*") Chorcnei Mózes, Ünnények törtónetei. 1 k. 8 f.
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szintén az Alánok és saját rhelyeinek (Armenia szorosinak)

megnyitott kai)uÍM átvezetett temérdek hun sereggel ismét

Persiába rontott, azt tzzel vassal pusztította és !\ feldúlt

Assyrián keresztül Ctesiphonig nyomult" "
').

Az idézett sorokat viszhangozza a névtelen örmény iró,

kit Clemens Galanus deákra fordított e szavakban : „Chos-

roes rex Arraeniae coacto cxercitu ex Anneniis , Albanis,

Iberis ac luaetcrea ex Ilunnis ipsum aggressus est Artasi-

ram et tanto quidem impetu. ut exercitu Persico profligato

illum verteret in fugám a).

Tiridatesröl (286—34 1) Agathangelosban olvassuk : „Hu-

nokat hozata és pusztítja vala Persia vég-széli tartomá-

nyait" '%

Chorenei Mózes ugyancsak Tiridatesnek a kaukaziai ma-

gyar ajkú népekkel név szerint Chasarok és Basilokkal 320

körül Kr. ut. folytatott viaskodásait rajzolván , elbeszélését

ekképp fejezi bé : „Kiket (Chasarok és Basilokat) üzöbe ve-

vén Tiridat, a Hunok országáig kergette" *'').

Hasonlót ir némely hitszakadárokról. „A kevés számú

ellenszegülket pedig (Mesrob) a Hunok földérc menekülni

kényszerité" ^°).

Hunország és nép az idézett helyekben Armenia t-

szomszédságában helyeztetik , holott tudjuk , miként a szoros

értelemben vett Armeniát a Imnlakta kaukaziai bérczektöl

Ibéria és Albánia választja el, itt azonban, mi jól megjegyzen-

d a széles értelemben vett örmény birodalomról van szó,

*') Agathangelos, Szent Gergely élete. 1 f. 26 1.

a) Clemens Galanus. História Conciliationis Ecclesiae Annenae cum

Romána, c. 1.

*®) Agathangelos. Szent Gergely élete 1 f.

**) Chorenei Mózes, örmények történetei 2 k. 62 f.

'") Ugyanaz. 3 könyv 60 f.
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melynek, mint már egjcbütt is mondottam , a nevezett két

ország hajdan, és jelesen az Arsacidák virágzó korában kic-

gcszit részei s minden viszonyaiban hü társai és sorsosai

voltak ; innen van, hogy a kérdéses tartományok éjszaki ha-

tárinál létez vaskapuk erösitniényeit ez idotájt örmény r-

scregekkel rakottaknak találjuk, mi fképp Albánia szorosit

illetleg kétségbe vonhatlan, azokban az Arsacidák uralkodá-

sa alatt, annak végenyésztéig (428 Kr. ut.) örmény hadak

tanyázván, csakis igy és ezt tudva lehet Agathangelosnak

fennebb idézett eme kitételét érteni: „Chosroes saját rhe-

lyének megnyitott kapuin átbocsátott számtalan hun sereggel

ütött bé Porsiába"
'

'). Chosroesnek saját rhelye, melyen át

hun segéd-hadakat hozathata, nem más, mint az örmény fen-

hatság alatt állott és Örményektl rzött albániai közönsé-

gesen Tzur kapunak nevezett várersség; és valójában a tu-

dós liollandistáktéil kiadott Agathangelos görög szövegében

helyütt -'jAa- -'ív'jxz-t olvasunk , s a göröggel szem-

közt álló latin fordításban a kérdéses sorok ekképp adatnak

:

„Idem Cusaro (Chosroes) Armeniac rex coepit congregare

cxercitum et couvocare agmina Albanorum et Iberonim aper-

tisque Alanorum claustris quibus et Zuari (Tzur) turris est

nomen, Hunnorum emittit agmina a).

Figyelmet érdemel itten maga ezen vaskapuknak az Ör-

ményeknél hihet már a Il-ik században Kr. eltt divatban

volt „hun kapu, hun rizet" nevezete. Valarsaces mint fen-

nebb láttuk, birodalma észak-keleti tartományai kormányzó-

jának a iiun kapuk rizetét különösen lelkére köti. Hasonló

néven fordulnak el, hogy a többit ne említsem , Eliseus és

Pharbi Lázárnál, kiknek ide tartozó. sorai ekképp hangzanak

*•) Lásd íennebb 47 szám alatt.

a) Acta Sanctorum Septembris Tom. Vili. Antverpiae 1762.
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A megnevezett fnökök- közül, kik a pcrsa udvarlta idéztet-

tek, némelyek a hadseregnél (;i Chusokföldén), mások Észak-

()rmén}'orsz;igl)an a Hunok örizeténél voltak '').

Azután Vartan és szövetségesei a l'ersák által elfoglalt

Hunok örizetét támadták meg, melyet rohammal bcvevdn, az

örséget levágták, az ersséget lerontották, a Hunok rizetét

pedig Vahanra bizták, Iri az alhnn kinílyi ház tagja, kit is

legottan a Hunokhoz és a Hunokkal tartó többi knukaziai

népekhez követül küldöttek, hogy azokat a velk való egye-

sülésre felhívná. A Hunok a történtekrl értesidvén, és azok

valódisága felöl a hely szinén — hová cljövének — meg-

gyzödvén, nem késének az Örményekkel s/íivetségrc lépni,

azt vallások rendi szerinti esküvel ersitvén , ós a kereszté-

nyek esküjét viszont elfogadván '^j. '

Pharbi Lázár a leirt eseményt ekképp adja: „A Pei^.í-

kon vívott fényes gyzelem után a sergek azon napot nyug-

vásnak szentelek, a következ napon pedig átkeltek a Cyrus

vizén, és az Albániát Hunniától elválasztó nagy fal várer<»s-

ségéhez érkeztek, melyet rohammal elfoglalván
, az ott talált

rséget és számos elkel Persákat kardra bánytak. Vahan

albán királyfit , kit várparancsnoknak tettek vala , azonban

tüstént a Hunokboz küldék, kik.t nagy örömmel fogadták, és az

örményektl kért segítséget egy értelemmel megajánlották" '•'*),

Hun kapu és hun rizet névvel illettetnek végre az al-

bániai vaskapuk, Mechitár a), Vartan b), Leontius c) és más

örmény föld- és történetíróktól.

*') Eliscus. Az Örményeknek vallási háborúja. 2 k. 34 1.

") Ugyanaz. 3 k. 65 1.

**) Pharbi Lázár. Az örményeknek a Persák ellen vívott vallási és

szabadsági háborúja. 113 1.

a) Mechitár a Névszótárban Alán szó alatt. .

b) Vártán, lásd Saint Martin Memoires sas rArraénie. T. 1.

c) Leontias. c. 12.
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Ha való, miképp valamely helynek bizonyos néprl el-

nevezése nem pillnnat nnive, Iianem azon népnek a nevét vi-

sel tájak'on huzamosabb tartózkodását feltételezi , kételkedni

szinte nem lehet, miszerint a Hunok , kik a kaukaziai vas-

kapukra nevök bélyegét idöszámitásunk eltti századokban

reá süt()tték, a kapuk möí^ött fekv vidékeknek skori lakói.

A kérdéses kapuknak az Örmények és Görögöknél a) diva-

tos Tzur neve is hihet magyar eredet , és nem más, mint

a „zár" szónok clferditett kiejtése. A Magyarok t. i. azokat

saját nyclvöken kaukaziai zárok, vas zárok és vaskapuk ne-

vezeteivel illették , igazolja adott értelmezésemet a Bollan-

(li'ítáktl kiadott Agathangclos görög szövege, a hol, mint

szintén a latin forditásban a Tzur névszó a magyar „zári-

hoz közelebb álló zuari alakban jn el h).

A kaukuzini vaskapuknak Armenia évkönyveiben a leg-

koiábbi századokból hangzó hun kapu, hun zár neve, továb-

bá valamint egyfell magyar népeknek Kaukaziában történet-

írás eltti idben laktárói tanúskodik, ugy másfell a Magyar-

honban létez némely szorosoknak „Porta ferrea,. Vaskapu"

elnevezése arra nuitat, miképp a mondott neveket egykori

kaukaziai honjukból hozták és ültették által új hazájukba, a

Magyarok. Két „Vaskapu" nevezet szoros raetszé keresztül

a kaukaziai bérezek lánczolatát , a földközi , mely Ibériába

vezet, és a Casp tengerparti mely Albániába nyilik. Magyar-

országban is tudtomra két Vaskapunak nevezett szoros léte-

zik: a földközi Hunyadmegyében, és a Dunaparti, helyeseh-

fl) Caucasi montis partes in orientem ac meridiem vergeiites ad por-

tás evadunt quae Hunnos vicinos ia Romanorum ac Persarum

oras inducunt, Tzur altéra, altéra veteri nomine Caspia dicitur.

Procopius de B. Persico. L. IV.

b) IluXal Tl^sjap Zuari Turris. Agathangelos apud Bollandistas in actis

Sanctorum Septembris.
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ben a Duna zuhatagot képz Orsovánál. Mi sem természete-

sebb, mintliogy látván a ]Mapyarok a meglep liasonlatossá-

got, mely elhagyott ösi hazájok vaskapui és az újan szer-

zettnek érintett szorosai közt létezik, ezeket nmazok nevére

elkereszteljék.

A kaukaziai Hunok hnjlamukat követve, el nem mn-

Insztották, valahányszor csak szerit tehették a fékezé>ökre

épített vaskapukon áttöiiii és Ázsia mi véltebb tartományaiba

rontani. Ily nem kalandjaikról a Hunoknak emlékezetet tesz-

nek többek közt Byzanti Faust és Mesrob örmény történet-

irúk Phap (Pára) Ónnényország királya (381—384 Kr. ut.)

idejébl. Mesrob, Musel nesü fhadvezérnek jeles hadi tet-

teirl .szólván , egyebek közt igy ir : .,Bizonyos hun foni.k.

Tiridáttól párviadalban megölt Kctrchon nemzetségébl , tz-

zel vassal mindent pusztitva Assyriáig hatott, Önnényország-

nak Vaszpurakan , Taron és Chorczaiz tartományait szinte

Melitineig feldúlta s rettegés és félelemmel töltött el minde-

neket; esak az öszszes örmény hadak vezére, a derék >Ia-

mikoni Musel nem tudott megijedni, hanem a különbr>z<> iie-

l)'eken állomásozó gyalog és lovas csapatokat egybegyjtvén,

az Iberok fejedelmének kiséretében, haladék nélkül a Hunok

felkeresésére indult. Örmény és ibér mintegy huszonnégy

ezerre men seregét Csermaozor tartományon keresztül As-

syria határszélei felé vezeté. A hun fnök az Örmények jö-

vetele fell kémei által értesülve , seregét két részre osztá,

fele részét tudniillik lesbe állitá , más felével pedig ellenök

indula. Az isteni gondviselés azonban ugy adta, hogy az ör-

mények elébb a lesbe állitottakra bukkantak és azokat ke-

vés ellentállás után raegfutamitották; megérkezvén azalatt a

többi Hunok, az titközetet megújiták és egyesülten iszonyú

dühvel rohantak, az örményekre. Fönöktik délczeg paripájá-

val egyenesen neki vágtatott a seregei élén vitézül harczoló
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Mnsclnck, ki is öt álló liclyón l)évárta, és mpg\ivún vele,

snl}os i)allo.síiiialí egyetlen rcttentü csapáscával fél vállát pai-

zsostül levágta. Fnökük ily szörny esetén megrémülvén a

Hunok, futásnak eredtek, kiket az Örmények nyomba követ-

vén. Kzira kapuig liztck és szabdaltak. Az assyr festészek a

leirt ütközetet ábrázolván, Muselt egy folyó partján fejér lo-

ván és a liun vezért lova lábainál elesve rajzolják ; a helység

lakói pedig az ütközet helyét mind máig Hun sirjának nevezik" ^^).

A kaukaziai zárok birtokában lev hatalmasság bizton

számithatott a Hunokra, ha a kapukat elttök megnyitotta s

ükct ellenének földérc bocsátotta. Az oligarchia növeked-ha-

talma 'által sokképpen korlátolt örmény uralkodók tehetet-

lensége és folytonos belvirrongások miatt alapjában megren-

ditett örmény birodalom birtoklása után egyaránt sóvárgó és

azért a bclzavaiokat egyaránt tápláló kelet római és persa

hatalmasságtól szorongatott Örmények , azon , egy egész szá-

zadon keresztül páratlan kitartással folytatott háborúban, me-

lyet hazájok és vallásuk szabadságáért a Persák ellen foly-

tattak , nem egyszer folyamodtak a vitézségökrl szintúgy

mint zsákmány utáni vágyaikról jól ismert kaukazi szom-

szédjokhoz, hogy a szakadatlan harczokban megritkult sorai-

kat hun zsoldosokkal kiegészitsék. Innen Armenia évkönyvei-

nek szinte minden lapján elforduló eme kitételek : „Hunokat

fogada, Hunokat hoza" megnyitotta Tzur kapuit és átvezette

a Hunok seregeit sat. álljon itt egy pár az ide tartozó irói

helyek közül.

Chosroes Örményország királya fegyverre szóJitott ha-

daival és az albán és ibér csapatokkal , meg az Alánok és

saját örizetének megnyitott kapuin átvezetett temérdek hun

sereggel újból Persiába rontott ^*).

**) Mesrob. Szent Nierses élete. 113—114 lap.

'*) Agathangelos Szent Gergely élete. 26 1.
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Cliosroes saját hadaival és a hozzá csatlakozott szíivotsóí^cs

északi népekkel Artaxarxest incf,'vcrtc és Indiáig nyomta ").

Tiridatcs 285 körül Kj-. után számtalan Hunokat hozata

és ícldúlá azok segítségével Persia végszéli tartományait "'').

Vasaccs,Arszák király hadainak íovezéreÖrményországesapa-

taival s segitségére érkezett Hunokkal és Alánokkal megindula "'').

Vahant, Örményország kormányzóját ellenei, apersa

Berozus eltt többek közt vádolják : hogy az ország adóját

aranyban felhajtván, a császárhoz vngy éppen a Hunokhoz

szándékszik menni, hogy az aranyon csapatokat béreljen és

pártütést szervezzen **").

Forma szerinti szövetségre azonban ugy látszik csak is

az V-ik század els felében 432-ben Kr. után léptek az Ör-

mények a kaukaziai Hunokkal , a mint azt fennebb az ese-

ményekkel egjkoru Eliseus és Pharbi Lázár nyomdokin el-

adtam : „A szövetségnek els üdvös eredménye volt (folytatja

Eliseus) hogy a honáruló Vaszag értesülvén a frigykötésrol.

nem mert szembeszállani a hazatér gyzedelmes sereggel,

hanem a sötét éjnek védelme alatt oly nagy sietséggel illant

el, hogy a temérdek zsákmányt s foglyokat, melyeket Ararát

tartományban gyjtött, minden táborszereivel együtt .oda hagy-

ta és ers váraiban keresett menedéket *^').

Az áruló Vasacest, terveinek kivitelében nagy mérték-

ben segítette azon környülállás , hogy az Örmények magokra

hagyatva, külsegitség nélkül szkölködtek, azon kevés számú

Hunoicat kivéve , kik beváltva adott szavukat korán megje-

lentek ; hanem hogy azok is nagyobb számmal át ne jöhes-

*') Chorenei Mózes U k. 54 f.

^^) Agatbangelos. Szent Gergely élete.

*') Byzanti Faustus. Örmények története. 4 k. 28 1.

*») Pharbi Lázár. A vallási háború.

"') Eliseus. Az örmények vallási bábonga. 67 1.
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scnck, az úniló n kozónól lev pcrs.i (•sapatokat a vaskapuk-

hoz küldötte ós útjokat állotta, irt a porsa királynak is (Il-dik

Valirani), Iíoíív nagyobb sorcjíet küldjön Tzur örizetére ''^).

Azok, kik Vartan fvezérnek eleste után Arszag crdei-

lír vonultak , követeket küldöttek a Hunokhoz , kik azokat

felszólitanák-, hojív a két nemzet kcizt fennálló szövetségnél

fogva sietnének segitségökrc és adnák okát : miért nem je-

lentek meg a kitzött idben és nem vettek részt a nagy

iitkzetben ; a Hunok rövid tanácskozás után a segedelmet

megszavazták, és azonnal Persiába rontva , annak határszéli

tartományait tzzel vassal pusztitották , és ez által tudtokra

adák a Persáknak, hogy k csakugyan szoros szövetségben

állanak az Örményekkel '^').

Vahram persa király, hallván a történteket, Musgan Nyu-

szallavurt nev vezérét hadosztályával tüstént Albániába kül-

dötte és megparancsolta , hogy vonja magához az útjába es

népségeknek hadait, ugy szintén azon szélyelszórt csapatokat,

melyek az Örményekkel egyesült Hunok által bevett várak

('s városok rségeibl életben maradtak ''').

Az idézett irói helyek után bizonyos, miként a Hunok

Kaukaziának skori lakói. Az Örményektl, kiknek hol ellen-

ségei, hol szövetségesei voltak , korán , a Krisztus születése

körüli st az azt megelzött "századokban ismertettek , annál

fogva a tudósitások, melyeket róluk emlékezetben hagytak,

a hitelesség minden kellékeivel bimak, anynyival inkább, mi-

vel magok az irók is, kik a kaukaziai Hunokról emlékeznek,

nagy részt ama magas századokban virágoztak, melyekbl tu-

dósításaik hangzanak.

*') Eliseus az Örmények vallási háborúja 4 k, 79 1.

'") Ugyan 6. 7 k.

•*) Ugyanaz 7 k. 111 lap.
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II. F" c J o y: o t.

Massagcfák.

A kíiukaziai Magyaroknak hun nevével cgykom és egy-

értelm a Massagcta nevezet, mely az ítrniény föld- és tür-

téneti-iratokban Kaukazia öszszes magyar fajú népeinek je-

lölésére használtatik és a Hunnal gyakran felcseréltetik. Kzen

állítás históriai igazságát a közép-ázsiai Hunokra nézve, ezen

munka els részében , számos történeti adatokkal bebizonyí-

tottam, és szavamat adtam , miszerint ugyan azt tcendem a

kaukazíaí söt armeníaí Hunokra nézve is, feltartván magam-

nak, hogy az arról tanúskodó nagy gonddal egybegyjtött

történelmi anyagaimnak azon részét mely a kaukaziaiakat il-

leti, a munka második, mely az armeniaiakat, harmadik ré-

szében maga helyén rakjam le , megmutatván mindenütt azon

a régiség nyomozók figyelmét mindeddig kikerült históriai je-

lenséget, miszerint valahol csak Hun-Magyarokra akadunk az

ó világban, ugyanott találjuk és azon egy idben az általunk

Magyarok seiéinek lenni állított scytha néptörzseket öszsze-

sen vagy elszakadozott egyes ágaiban számos oly adatok kör-

nyezetében, melyek mind odamutatnak, miképp azok a Ma-

gyarral azonosok.

A Kaukaziaíakra vonatkozólag , annak világos , a jelen

kérdést mondhatni eldönt bizonyságát adja Byzanti Faust a

következ sorokban, hol a nevezett író ifjabb Szent Gergely-

nek, Albánia, Ibéria és Kaukazia apostolának téritöi fárado-

zásáról szólván, elbeszélését ekképp folytatja : „Miután Ger-

gely azon országoknak (Albánia, Ibéria) nagy részben újan

alkotott egj'házait elrendezte, elment a Massageták táborába

hogy Isen igéjét ott is hirdesse. A Massagetáknak királya

Sanesan vala az Arsacidák nemzetségébl, mert tudnunk kell

— mond tovább az író — hogy az Örmények és Massage-
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ták királyai vérrokonok és azon egy Arsacida nemzetségbl

származnak. Gergely tehát a Massageták királyának a szá-

mos hun hadak fejedelmének jelenlétében hirdetni kezdé né-

pének Krisztus evangéliumát; figyelemmel hallgatták egyelre

a Hunok a szent férfiú prédikálását, st némi hajlandóságot

Í6 nyilvánítottak az új tan elfogadására, azonban részleteseb-'

ben tudakozódván tle a keresztény vallás iránt ; a hogy meg-

tudták, hogy Krisztus religioja tiltja a rablást, rendkívül fel-

indultak és egyhangon felkiáltottak mondván : abból bizony

e szerint nem lesz semmi , hogy mi keresztények leg}1ink,

mi nem mondunk le szokott életmódunkról és rabolni ezután

is fogunk, különben hogy is tudnánk élni ily nagy számmal.

Eleget igyekezett Gergely csillapítani ingerültségüket , de

hasztalan, szavai hatás nélkül hangzottak el és az ingerült-

ség nttön ntt. Ez az ember — mondának — hozzánk jött,

hogy minket lefegyverkeztessen és egyetlen életmódunktól

ínegfoszszon, ha hiszünk szavainak és keresztények leszünk,

le kell mondanunk si szokásainkról és jórendén még lóra

sem ülhetünk, ugy de aztán miképpen élünk ! ? e nem egj'éb

hígyétek ! hanem az örmény király álnoksága, ki ezen embert

azért küldötte hozzánk , hogy minket vallására téritvén , or-

szágát jövre bécsapásaink- és dúlásaínktól megóvja, jertek,

azért is öljük meg, aztán üljünk lóra, menjünk Örményor-

szágba és raboljunk. A király engcde tábora kívánságának,

délczeg lovat hozata és Gergelyt ennek farkához köttetvén,

az északi (Kaspi) tenger partján a „Vadon" mezején tábora

láttára szétszaggattatá. így végezték ki a Hunok Krisztus

hív szolgáját a még fiatal Gergelyt az életbl 342-ben Kr.

után ").

Ezen rövid de jellemz vonások hü rajzát adják a Ma-

gyarnak, milyen volt ó hajdan Ázsiában és milyen volt Eu-

•*) Byzanti Faust, örmények történetei.
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ropában, mieltt a keresztény liitrc tért , benniik
,
ne legyen

bar megnevezve a nép melyre vonatkoznak, rá lehet ismerni

Ilerodot Massagetáira, .Instiii Partlmsaira, Ammian Hunjaira,

Rhegino és Freisingi Ottó Magyarjaira.

Az idézett sorokkal szorosan egybefügg mit a Hunok és

Örmények közt folytatott véres harczokról ugyancsak Byzanti

Faustnál a következ helyen olvasunk. A Hunok tuoniillik

nem sokáig késtek imént nyilvánított szándékuk végrehajtá-

sával, mivel 344-ben Kr. ut. már Örményország téréin ta-

lálkozunk, rabló kalandjaikat ez úttal azonban nem a leg-

jobb szerencsével üzö csapataikkal „Azon idben — mond

Byzanti — a saját rokona, Chosroes (H-dik) Nagy Armenia

királya ellen boszut forraló nfiassageta király Sanesan egybe-

gyüjté Hunjainak nagy számú hadait és hozzájok csatolá a

Phoch, Thavasbar, Hétzmadag, Ismach, Kukár , Silp, Palasz,

Ekerszun és más népségek csapatait, kikkel aztán csak hamar

háta mögé hagyván országa határait, átkelt a Kur folyón, és

Nagy Örményországot sergével elözönlötte. Szadal helységtl

Kanczag városig, mely Atropatia határszélén fekszik , tzzel

és vassal pusztitott mindenütt útjában, a temérdek zsákmányt

pedig és foglyokat ftáborhelyére viteté Ararát tartományába.

A király rokona , a massageta király Sanesan ell Vertanes

patriárchával Gook vidék Taron nev várába vonult, hol kö-

nyörgéseket rendelt, hogy Isten szabadítaná meg az országot

az ellenségtl, ki egy éve hogy azt dúlja és pusztítja. Meg-

érkezett ekkor végre görögországi útjából Vacse , Örményor-

szág fhadvezére, ki Artavasd fia a Mamikon nemzetségébl,

ki is a szétszórt csapatokat azonnal öszszegyüjté , az ország

nagyjait fegyverre szólitá, zászlóaljaikat létegesité, és miután

mindeneket elrendezett, hadi rendben az ellenség felkeresésé-

re indult, annak azon részét, mely Czul-KIuch (bikaf) he-

gyen táborozott, hajnalhasadta eltt észrevétlenül bekerítvén,
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egy lábig levágta, zsákmányát elszedte, foglyait szabadon bo-

csátotta.

A táborozás ezen els sikerétl fellelkesült seregével

Vacse haladék nélkül Ararát terére szállott és a massagcta

királyt Sanesant Valarsapatiiban találta. Vacse a várost vé-

res harcz után bevette és a Hunokat abból kiszorította, kik

azon sziklák szorosiban kerestek magoknak menedéket , me-

lyek Óságán erd felett emelkednek, azonban Vacse tábor-

nokai : Bagradi Bagarad, Resduni Mehuntag, Karekin az Ama-

duniak fejedelme, Vahan és Kaminei Varaz a futamlókat be-

érvén, heves csata keletkezett a szikla bérezek torkolatiban,

melyben a Massageta-Hunok nagyrészt elestek, egymásra hal-

mozott hullák boriták a szk tért, melyen a vér patak gya-

nánt folyt, az életben maradt !:evés számú Hunokat pedig a

nevezett tábornokok a Palaszcsok földéig kergették.

Elesett az ütközetben a hatalmas Sanesan király is, ki-

nek levágott fejét a királyhoz vitték, melyet midn megláta,

könyekre fakadott és monda : rokonom vala ez az Arsacidák

nemzetségébl, azután a patriarchával kiment a csata szín-

helyére, és látván ott a számtalan holt testeket, melyek már

senyvedésnek indultak vala, megparancsolá hogy eltemettes-

senek, de mivel az eleven sziklába gödröt ásni lehetetlen volt,

a szétszórt tetemeket egybegyüjteté és kövekkel béfedeté.

így boszultaték meg Sanesan királyon és seregén Ger-

gely halála, az ország pedig jó ideig megnjiigvék az északi

népek háborgatásitól ^^).

Mit jelentenek a felhozott helyen eme kitételek : „a Mas-

sageták királya, számos hun hadak fejedelme, meg a Massa-

geták királya egybegjüjté Hunjainak minden csapatait" egye-

bet, mint a mit az iró alább világosan kimond „Hun =Massa-

geta" anynyival Í8 inkább, hogy a parth származású örmény

") B7zanti Faust, örmények története. 3 k. 7 f.
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kirdly a Massagetákat véreinek és királyokat rokonának vall-

ja, ugy de az els részben maga helyén megmutattam, hogy

a Parthusok Chus-Htinok , és a Chus-Hiinok viszont magok

a Massageta-Scythák, következésképpen Hun, Massageta azon

egy jelentéstl.

A leirt eseményt a fövonásokban, Byzanti Fausttal egye-

zöleg adja elö az örmény martyrologium a) és Chorenei Mó-

zes b) azon változattal , hogy a szerepl kaukazi népeket az

els Massagetáknak , az utóbbi pedig átalábau északiaknak

nevezi, a ki azonban csak valamenynyire jártas Onnény-or-

szág és nemzet történeteiben és a kútfket eredetiben for-

gatta, jól tudja, hogy az örmények valamint Massageta ugy

szintén északi nép nevezet alatt nem mást, mint Hunokat

értenek, Hunok és Hunokkal rokon magyar ajkú törzsek le-

vén az idtájban, melyrl itt szó van, egyetlen hatalmas nép

Örményország északi határinál.

Hogy továbbá synonym gyanánt felváltva használtatott

az örményektl azon egy nép jelölésére a Hun és Massageta

név, bizonyitja Eliseus, ki azon egy esemény elbeszélésében

a mondott neveket felcseréli. „Lerontotta Tzur örizetét és

átvezette a Massagetákat""^) alább ismét: „megnyitották az

Alánok (Tzur) kapuit és bebocsátották a- Hunok seregeit" ^%
A szavakban ugyan

, mint állanak , semmi ellenmondás

ha a két néven két különböz népet értünk is, de földirati

és történettani szempontból tekintve, mekkora képtelenség,

azon egy tér és idben Tzur szorosiban két külön nem és

ajkú, egj'mástól független és egyaránt hatahnas nemzetet a

legmélyebb béke és barátságban századokon keresztül léte-

á) Martyrologiam Armennm in vita 8. Gregorii Albanorum apostoli.

h) Chorenei. örmények történetei. 3 k. 9 f,

•') EUseus.- VaUáai háború. 8 f.

•') Idem, ibidem. *
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zcttnek nem mondom hinni de csak képzelni is. A nemze-

tek hasonló együttléte példátlan a világtörténetben. Hunok

laktak e szerint Nagy Örményország észak-keleti szélein, Hu-

nokat értenek kútfink valahányszor az emiitett tájakon Mas-

sagetákröl emlékeznek, ha önmagokkal ellenkezésbe jóni és

eladásaikat értelmetlenné tenni nem akarják.

Agathangelos világositó Sz. Gergely apostoli fáradozá-

sairól szólván, Örményország földterületi rövid rajzát adja a

következ sorokban : „és igy egész Örményországban annak

egyik végétl a másik végéig hirdeté az evangéliumot, a Ma-

daghok városától a Chaldaeusok (Chaldaei, Chalybes Ponti) és

a Galarszokig (Coraxi) st éppen a Massageták határszéléig,

az Alánok kapujától a Kaspiak földéig. Pajdagaran örmény

birodalmi végszéli városig, Amidától Nisibis városig, Assyria

határvonal hoszszában mindenütt , Ujsirág és Makcrdán föl-

dén, meg a Korduenok vidékén haladva a hatalmas Medusok.

országáig és Atropatiáig hirdetvén terjeszté Isten igéjét" *')..

Ugyancsak Agathangelos irja: hogy a keresztény hitre

tért Constantin császár üdvözlésére men Tiridatcst római

útjában, országának négy frangú tisztviselje kisérte, kik

ugyananynyi tartományok kormányzói és hadtestek vezérei

valának , tudniillik : az els Ujsirág , a második Assyria , a

harmadik Arvezdách, a negyedik pedig a Massageták határ-

szélein állomásozó hadak vezére ^°).

Chorenei Mózesnél, Nunéról az Iberok keresztény hitre

téritjérl olvassuk : „öt (Nunét) méltán apostolnak mond-

hatni, ki a Koráxoktól kezdve a kasp és alán kapuk hosz-

szában a Massageta határokig prédikállott
'

').

A Massageták Chorenei földiratában az ázsiai Sarmatiát

") Agathangelos. Sz. Gergely élete. 624 1.

'") Idem ibidem, p. 646.

") Chorenei. önnények történetei. 2 k. 80 f.
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lakott népek közt, jelesen a magyar fajú törzsökök csoporto-

zat<ában jönek clö ; a hely Whiston testvérek latin fordítása

szerint ekképp hangzik: „Sarmatiae pars altéra orientalibus

Sarmatiae finibus, j^iphaco monte , Tana i fluraine , Maeotidc

palude a Sannatia prinia distinguitur, atquc inde per Cauca-

sos raontes propter Ibériám, Albániám versus Caspium maré

pertinet. Hac autem gentes plurimae Sarmatiam alteram in-

colunt : Chasiri, Basilii, Hunni, Gudamakari, Ma^getae «).

Kaukazia Massagetáit egyébiiánt ha mindjárt homályo-

san is, de csakugyan ismerték a Görögök és Rómaiak , f-

képp az utóbbiak, például

Ammian „Ergo in ipso hujus compagis exordio ubi Ki-

phaei deficiunt montes habitant Arimphaei justi homines pla-

ciditateque cogniti, quos amnes Chronius ct Bisulta praeter-

fluunt, juxtaque Massagetae, Albani et Sargetae ahique plu-

res obscuri quorum nec vocabula nobis sünt nóta nec móres" //).

Solinus Polyhistor. „Maré autem Caspium ex altero Pon-

ti latere ultra Massagetas et Appellaeos Scythas in Asiatica

plaga c).

Lucanus: Longaque Sarraatici solvens jejunia belli

Massagetes quo fugit equo d).

Horatius : . . . o utinam nova

Incude diffingas retusum in

Massagetas Arabasque ferrum e).

Claudianus: Mixtis descendit Sarmata Pacis

Et qui comipedes in pocula viilnerat audax

Massagetes, patriamque bibens MaeotimAlanus/).

a) Mosis Chorenensis. História Armenorum. Loodini. p. 356.

b) Ammianus Historiarura, L. XXII

c) Solinus Polyhistor. C. XXX.
d) Lucanus Pharsalia. L ül. v. 282.

é) Horatius. L. I. Ode XXXV.

/) Clandianus in Rufinum. L. I.





121

Claudianus: Est genus extremos Scythiae vcrgontis in ortus

Trans gclidum Tanaim, quo non fcrocius uUum

Arctos. alit, turpcs habitus obscoenaquc visu

Corpora, mens duro nunquara cessura labori

Pracda cibus, vitanda Ceres, frontemque secari

Ludus, ct occisos pulcrum jurare parentcs

Nec plus nubigenas duplex natura biformes

Cognatis aptavit equis, acerriraa nullo

Ordine mobilitás, insperatique recessui a).

Maximus Tyrii's. Moris Cappadocibus et Deus ct jurán, jutum

ct simulacrum. Palus Maeotis et Tanais Massaírctis h

Hieronymus. Ab ultima Maeotidc intcr glacialem Tanain,

ct iSIassagetarum immanes populos, ubi Caucasi ru-

pibus feras gentes Alexandri claustra coercuenint

erupisse Hunnorum examina c).

Hunokról ellenben, ha egy pár kétes emlegetést, mi fe-

llük Periegeta Dénes d) és Pliniusnál c) elfordul, kiveszünk,

a classicus írói sereg Kaukaziában mondhatni mit sem tu-

dott, igazolják állításomat.

Amraian. „Hunnorum gens monumentis veteribus levitcr

nóta, ultra paludes Maeoticas glacialera Oceanum accolens,

omnem modum feritatis excedit" f).

Zozimus. „Dum haec ita geruntur natio quaedam bar-

a) Claudianus in Rufinum. L. II.

b) Maximus Tyrius Diss. 38,

c) Hieronymus in Epistola Fabiolae ad Oceanum.

d) Primi quidem Scythae sünt qui Satumium prope maré maritimam

oram incolunt ad ostium Caspii maris, Unni autem deinceps Al-

banique. Dionysius Penegeta. v. 733.

e) Ab his sünt portae Caucasiae magnó errorc multis Caspiac dictac

. . . citraque in rupe castello, quod vocatur Cumania, communito,

ad arcendas transitu gentes innumeras. Plinius, Históriáé naturá-

lis. L. VI. C. XI.

/) Ammianas Hiatoriamm. L. XXXI.
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bara Transistriaiias gcntes Scythicas est adorta, prius qui-

dem illa incognita, sed quao subito tunc temporis emersit,

cos appellabant Hunnos" u).

Paulus Orosius. „Gens Hunnorum diu inacrcssis seclusa

montibus repcntina rabié percita exarsit in Gothos , eosque

sparsim conturbatos ab antiquis sedibus cxpulit". b).

Hieronymus. „Nomadcs ct Troglodytae et Scythac et

Hunnorum nova feritas seraicrudis vescuntur carnibus" c).

Kétségtelen históriai tény levén c szerint a Massage-

táknak Kaukaziában a IV-ik században Kr. ut. és azeltt, a

világ elött, legalább nevükrl ismeretes, a Hunoknak ellen-

ben a jelelt idszak elött e tájakon a Görögök és Rómaiak-

nál ismeretlen volta, nem leend bajos e helyen önkényt fel-

merül eme két kérdésre megfelelni : Hova lettek a IV-ik

század után (mivel a históriában ezután semmi nyomuk) a

kaukaziai Massageták? hol lappangtak ezen id, jelesen 375

eltt Kr. ut. a Hunok ? felelet : a IV-ik században a világ-

történelem szinpadára megjelent Hunok voltak a hajdankor

Massagetái , és viszont a hajdankor Massagetái nem mások,

hanem a IV-ik században megjelent Hunok ; bizonyitják ezt

a fenn idézett örmény kútfk , melyekben a Hun és Massa-

geta nevezet, minden eszmezavar nélkül felváltva s azon egy

nép jelölésére fordul el, bizonyitja Procop midn irja : Mas-

sageták, kiket most Hunoknak nevezünk d).

Mások ellenben nem tudván, hogy a Massageta és Hun

nevezet azon egy népre vonatkozik, a két különböz név alatt

valósággal két különböz népet hittek rejleni, innen van, hogy

o) Zozimus. L. II.

6) Paulus Orosius Historiarum L. VII

c) Hieronymus adv. Jovin, L. n.

d) Massagetae, quos nunc Hunnos appellamus. Procopius de Bello

Persico. L. lY.
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a midn a Uunok a IV-ik század második felében (375 Kr.

után) Kaukaziából felkerekedtek s részint az áltuk lakhe-

lyeikbl kizaklatott alán, goth, vandal és egyéb germán és

szláv íaju népektl nemzeti nevök világszerte kiküi-töltetett,

részint pedig magok a Hunok saját honi nevök alatt Nyugot-

Ázsia és Európa népeinek magokat mintegy bemutatták , a

massageta nép és névre nézve a legnagyobb zavarba jöttek,

sehogy sem tudván eligazodni az iránt, hová lett légyen a

kaukaziai vidékekben kevéssel elbb hatalmas Massageta nem-

zet ; igy történt aztán, hogy lengvé lett és árvaságra jutott

nevöket majd egy , majd más nemzetre ruházták , s nem is

sejdítvén, hogy a már ismeretes Hunok legyenek az egykori

Massageták, ket Chiua falai mögül vagy Isten tudja honnan

vezették Európába. Ugyanaz történt tudni'^Uk a massageta

és hun nevek tekintetében a Kasp tenger nyugoti partjain

mi a keletin, valamint mit sem tudott a görög és latin író

sereg a Kasp tenger keleti tartományaiban az V-dik század

(Kr, ut.) második fele eltt Hunokról, hanem csak Saca és

rokon Scythákról, ugy szintén a nevezett tenger nyugot par-

ti vidékein Balambér Hunjainak feltünte eltt Hunokat nem

ismert, de igen is Massagetákat és viszont, valamint a keleti

részekben az V-dik század közepe óta, miután az Oxus niel-

lékí Euthalita vagy Cidarita Hunok a Persákkal folytatott

háborúskodásaik alkalmával a persa táborban jelen volt byzanti

követek tudósításai következtében saját neveikrl ismeretesek

lettek , a görög és latin történelem e tájakon Saca , Daha,

Massagetáról nem , hanem csupán Hunról emlékezik ; ugy

szinte a nyugoti részeken a Hunok felléptével a különben is

idegen eredet Massageta nevezet végképp eltnt és feledé-

kenységbe ment, helyét a tulajdon nemzeti név foglalván el o).

o) Id fere popuüs omnibus accidit, ot aliter a peregrinis quam a

Bois nominarentar. Itali a Graecis Hesperii , Graeci Hellenes a
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és ha azután is itt-ott néha felmerül a hun synonym félre-

ismerhetlen bélyegét hordozza.

Az Oxus melléki masssageta és rokon scytha népekrl

a maga helyén elmondottam, miszerint ha azok nem Hun-

Magyarok, ugy létezésök mer azon históriai titok és meg-

fejthetetlen rejtély, s az V-ik század közepe táján minden

hir és nyom nélkül el kellett tnniük a népek sorából, mi-

vel az Ázsiát legbens alapjában megrendített népvándorlás

történetében e nevek egyikével sem találkozunk ; ugyan azt,

s még több joggal és biztosabban mondom Ázsia észak-nyu-

goti Massagetáiról, mert ha csakugyan létezett a mondott tá-

jakon hason nev nép, mirl a számos örmény kútfi adatok

kételkedni nem engednek , és feltéve de meg nem engedve,

hogy az egy a Huntól külön vált, külön ajkú és fajú nem-

zetet képezett, nem hinni, de képzelni is alig lehet, hogy az,

a népek hüvelyének nevezett Ázsia éppen ezen részeibl sü-

rü csoportokban s egymást zve nyugot felé tolakodó vándor

népeknek éppen útjokba esvén , azok árjától el ne sodortas-

sék, és a nagy népvándorlásnak, ezen világtörténeti neveze-

tesség eseménynek puszta szemlélje lehessen, abban tettleg

vagy szenvedleg nem osztozott, vagy ha osztozott, a törté-

netírás figyelmét teljesen kikerülte légyen , ugy de az , tud-

tomra, a népvándorlásban részt vett vagy Európába költözött

Massageta nev néprl mélyen hallgat.

Nem is emlitve azért itten Czeczesnek véleményét , ki

Kaukazia egyik jelentéktelen népét az Abasgok vagy Avga-

sokat hitte Massagetáknak lennirt) nagyon tévednek Am-

Latinis, Afri a Graecis Lybes, cum tamen ncque Itali Hesperio-

i'um, ueque Hellenum Graeci neque Lybiuni Afri nomen usurpa

verunt, ita quoque hi qaod Tarcos appellanms ab hac appellatio-

ne abhorrent. Bodinna apud Desericium. L. I. c. 9,

a) 'Azaotaxal MctsacrftCh lOvoí. apad Steph. Byzantinum. AIr)faíaioi £9vo<;

MaffdatYccv, Idem. >
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Tíiian a) Dio Cassius és a nyomdokaikat követ Nicephonis

Gregoras, midn az Alánokat helylycl közzel Massageta név-

vel illették, holott semmi sem bizonyosabb, mint hogy az Alá-

nok a Massagetáktól külön vált nép voltak , legalább az ör-

mény és római irók, egy-kettt kivéve, a Massagetákat min-

denkor megkülönböztetik az Alánoktól, st az Alant szintúgy

állitják ellentétbe a Massagetával mint éppen a Hunnal, an-

nak nyilvános jeléül, hogy a Massagetának a Hun felel meg

mint synonym nem az Alán. Párhuzamba állitott egy pariról

hely a kérdést még jobban felvilágositja.

Els párvonalt veszünk Ammianból , ki Kaukazia kü-

lönböz néptörzsökéirl szólván, a Massagetát gondosan meg-

különbözteti az Alántól midn igy ír

:

„Ubi Riphaei deficiunt montes habitant Arimphaei . .

juxtaque Massagetae et Sargetae aliique plures obscuri b).

„At Gothi, Hunnis, Alanisque permisti niminm bellicosis

et fortibus" c).

Chunorum et Alanorum etc. d).

H-dikat Claudianból.

„Et qui cornipedes in pocula vulnerat audax

Massagetes patriamque bibens Maeotin Alanus" é)

Jam párat insidias, qui nos aut turpibus Hunnis

Aut inpacatis famulos praestabit Alanis /*).

o) Hunni, hoc expeditum indomitumque hominum genus externa prae-

dandi cupiditate flagrans immani per rapinas finitimornm grassa-

tum et caedes adusque Alános pervenit veteres Massagetas. L. XXXI.

Namque ot Lucullum transeam vei Pompeinm, qui per Albanos

et Massagetas qnos Alános nupc appellamus hac quoque natione

pemipta vidít Caspios lacus. Ammianus Historiarum. L. XYTTT .

h) Ammianus Historianim L. XXn. C. Vn.

c) Ammianus Historiarum. L. XXX . C. XYI.

d) Ammianus L. XXXI. C. VIU.

e) Claudianus in Rufinum, L. I.

/) Claadianas in Rofinom. L. U.





126

Nec te terrisonus stridor venientis Alani

Nec vaga Chunonim feritas a).

ni-dikat az örmény írókból.

A Madachok városától a Massageták határáig

Az Alánok kapujától a Kaspiak földéig ^').

Az alán és kasp kapuk hoszszában a massageta hatá-

rokig ").

Vaszag segítségül hítta a Hunokat és Alánokat ''*).

Ammian, Czcczes sat. raint láttuk, Massagetáknak Észak-

Kaukaziában létezését elismerték, csak a nemzet iránt nem

tudtak eligazodni, mely hajdan e nevet viselte, hanem habo-

zásaikban azt hol egy, hol más népre ruházták; de vannak

mások, kik a kaukaziai Massagetáknak a világ színpadáról a

r\''-ik század vége felé történt eltntöket magoknak megfej-

teni semmiképp sem tudván, létezésöket kétségbe vonják, és

lakhelyeiket határozottan s csak is a Kasp tengerpart keleti

tartományaiba helyezik. Ezek közé tartoznak a különben nagy

hirü geographusok Cellarius és Salmasius 6). Hasonló véle-

ményt táplált a tudós Desericzki is, midn Procopiusnak kö-

vetkez helyére : „Attilára Massagetarum Scytharuraque exer-

citu armatum adversus Aétium processisse c) bámulva felkiált::

o) Claudianus de Laudibns Stüiconis L. I.

") Agathangelos. 1 k. 62 f.

") Chorenei Mózes. 2 k. 86 f.

"**) Byzanti Faust. 4 k. 25 f.

b) Cellarius. Geographiae antiquae L. IH, C. XXI. §. 29.

Exercitationes in Solini Polyhistoria : quomodo intelligendum

quod alt Solinus ex altero Ponti latere maré Caspium esse ultra

Massagetas et Appellaeos ? an inter Pontúm et Caspium maré

Massagetae ? ita sonant haec illius verba, atqui contrarium in ve-

r est, nam ultra Caspium versus orientem Massagetae . . . er-

rat Sülinus etc. C. TCTX

c) Procopii de bello Vandalico. L, I.
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„Ubi vcro Massagetas accepcrat Attila si non ex intenoré

illa Scythia profectus fit ? illic enim Ptolemaeus Massagetas

collocat, supra scilicet Jaxartis fluvii fontes apud Scytharum

regionem, Hunnis utpote sive Scythis nostris vic:nos ac fa-

cile affincs a). Már pedig éppen nem volt miért Attilát a Ja-

xartes vize forrásihoz fárasztani Massagetákért , midn ket

Kaukaziában tehát sokkal közelebb és elegend számmal ta-

lálliatta. Desericzki továbbá, a mint idézett soraiból megtet-

szik, nyilván azt hitte, hogy Procop a felhozott helyen a

Scythák alatt Hunokat, a Massageták alatt pedig a Hunnal

némi rokonságban álló nemzetet értett légyen, holott éppen

megfordítva áll a dolog, és a ki csak valamenynyire ismere-

tes Procop Írásmódjával
,
jól tudja , miszerint a nevezett író

Massageták alatt állandóul Hunokat , Scythák alatt ellenben

Gothokat, Alánokat sat. '^rt. — Attila Massagetarum Scytha-

rumque exercitu armatus , Procop írásmódja szerint anjuyi,

mint : Attila Hunnorum, Gothorum, Alanonimque exercitu ar-

matus etc.

Minthogy Attila Hunjaira került a szó, kimondom felö-\

lük véleményemet, mely abban központosul, hogy k Kauka- \

ziából, melynek mint láttuk , s régi lakói, s nem a chinai I

falak melll jöttek Európába ; emiékezetök a második század^

óta Kr. eltt Armenia évkönyvééiben szakadatlan elfordul

hol Hun, hol Massageta néven, a szomszéd országok történe-

teibe a legkorábbi idben hatalmasan befolytak, fegyvereik-

tl Görögök, örmények, Persák egyaránt rettegtek, barátsá-

gukat kereste mindenki és nagyra becsülte, tudván, hog}' a

gyzelem csaknem bizonyos azon a részen, melyen Hunok harczol-

tak, erejök tehát elegend mind azon haditettek létesítésére,

melyek a fél világot bámulásba és rémülésbe ejtették ; mi-

nél fogva éppen nem szükséges bizonytalan hypothesisekhez

') Desericii de initiis et inajoribas Hangarorom. 1 p. 138.
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folyamodnunk eredetük és hatalmuk megfejtése védett, annál

kcvésbbé nem, mivel az egykorú, és a Hunok megjelenésekor

I

éppen keleten élt szent Hieronym ket egyenesen Kaukazia

• bérczeiböl a vaskapuk mögül a IMassageták földérl vezeti".

„Ab ultima Maeotide inter glacialem Tanaim et Massageta-

rum immancs populos, ubi Caucasi rupibus feras gentes Ale-

xandri claustra cocrcueruiit erupisse Hunnorum examina" in

Epistola Fabiolae ad Oceanura.

Ecce tibi anno praeterito (395) ex ultimis Caucasi

rupibus immissi in nos non jam Arabiae sed Septemtrio-

nis lupi a).

Kaukaziai lakhelyeiket részletesen leírja Procop: „Tau-

rus Ciliciae mons in Cappadociam primum excurrit, inde in

Armeniam, Persarmeniam, Albániám, Ibériám et circumpositas

qua sui, qua Persici juris ac ditionis gentes. Etenim évadit

in immensum et processu immane, quantum cum in latitudi-

nem ereseit, tum in altitudinem. Ultra Iberiae fines inter

summás angustias trames quidam stadiis quatuor in longitu-

dinem patet, et praenipto atque insuperabili monte sic ter-

minatur ut exitus nullus appareat. Ibi portám duntaxat quam

(liceres arte et manu factam molita est natura , eam vetusto

nomine Caspiara appellamus. Hinc laté se campus aperit

equitabilis et ubertim riguus. Regionis pars maxima alendis

equis accomoda est , spatiisque poiTecta planissimis. Ibi omnes

fere populi, quos Hunnorum nomen complectitur, habitant eo-

rumque sedes usque paludem Maeotidem pertinent 6).

A jelen czikk befejezéséül álljon itt pár szó a Massa-

geta néyról, e névszó els tekintetre ugyanis inkább geta

mint hun népet látszik jelenteni, épp azért szükségesnek lá-

tom azt bonczkés alá venni, és az a körül netalán támad-

a) Hieronymas in Epistola ad Heliodomm.

b) Procopiiu de bello Persico »pad Strittenun Honnioonun G. XY.
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ható kétkedést eloszlatni. Már egyebütt mondottam , hogy a

Massageta nevezet nem honi , hanem idegen név , idegen el-

nevezés, Massageta néven, hilietö, magát nemzeti nyelvén egy

magyar ajkú nép sem nevezte soha.

, A kérdéses név tisztán örmény eredet és anynyit je-

lent, mint nagy-chus ; irataikban tudniillik— különböz kiej-

tés szerint— Masschus és Massachut alakban jön el, és két

szóból van öszszekötve, médszzrnagy és chut vagy chus-ból,
J

a médsz chut-ból az Örmény aztán jobb hangzás kedveért

Massachut-ot, a Görög Massagetát csinált. így értelmezi a

Massageta nevet a tudós örmény régiségbuvár Indsidsián:

Clnis (mond ) Észak-Armenia Chusdi nev helységében la-

kott, mint ezt neve is bizonyitja, innen vették eredetöket

Scytliia, Cimsia és Chutia népéi, mert szándékom egyebütt

megmutatni, hogy a három felhozott név azon egyet jelent

és chus vagy chut gj^ökböl származnak a), mely hasonlólag

gyökere a Massachut, Massageta név szónak, mely nyelvün-

kén anynyit tesz m int médsz-clmtk— nag3'-cliutk b). Ezt tudva,

most már kezünkben van a kulcs a Chorenei Mózes földlei-

rásában elforduló Kuda-makar vagy Guda-makar szó megfej-

tésérc c), mely névszó különféleképp magyaráztatott és a

tudósokat anynyit fárasztotta. Guda-makar kétségkívül nem

egyéb mint Cliut-magyar vagy Chus-magyar. A Kus vagy Chus

névbl alakult, hihet, a Kazár vagy Chazar név szó is, azért

az arab a Kasp tengert Chusár-nak nevezi. „Maré Caspium

Arabibus Cusar d).

á) Chutheos enim probavimus eosdem esse cum Chusaeis. Bochart

Phaleg. L. IV. C. U.

h) Örményország régiségei. 65.

c) Hae autem gentes pluriraae Sarmatiam alteram incolunt : Chasiri,

Basilü, Hunni, Guda-Makari, Massagetae. Moses Chorenensis. Hi-

stóriáé Armeniae. L. IV.

d) Calmet Dissertatio de regionibas decem thbaom Israel. L. IV.
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