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Dinnyés István

EGYEDüLÁLLÓ MŰ A SZARMATÁKRÓL

Egy kiváló könyvet ajánlok a múlt iránt érdeklődő jászságiak figyelmébe: Istvánovits Esz-
ter ‒ Kulcsár Valéria: „…aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, 
a szarmaták. Nyíregyháza‒Szeged, 2018. A könyv általában szól a szarmata népekről, akik 
közül a magyarországi jászok is származnak, másfelől az alföldi szarmaták első népéről, a 
jazigokról, kiknek nevét a középkori Magyarországon a jászok egyik neveként használták. 
A Jászság első, az 1720. évi térképén „Iazicum regi” megnevezés is az ókori nép nevével 
jelzi a területet.

A szerzőpáros az Alföldön 400-450 éven át élt, iráni nyelvcsaládhoz tartozó nyelvet be-
szélő nép, a jazig-szarmaták régészeti emlékeinek kutatásában évtizedek óta meghatározó 
szerepet játszik méltó folytatójaként a korábbi generációk munkásságának. Istvánovits 
Eszter a nyíregyházi Jósa András Múzeum, Kulcsár Valéria a Szegedi Tudományegye-
tem Régészeti Tanszékének munkatársa, sokoldalú nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező 
régészek. Nem ismeretlenek a jászsági olvasók előtt, írásuk megjelent már a Jászsági Év-
könyv 2007. évi kötetében.

2018-ban (korábban angol nyelven is) megjelent könyvükben a Kr. u. 1. század elején 
beköltözött szarmata nép, a jazigok, majd utódaik régészeti hagyatékát és alföldi létük-
re vonatkozó, történeti forrásokat foglalják össze igen részletesen a 470-es évekig, a hun 
birodalom bukását követő időszakig.

Könyvük négy, eltérő terjedelmű fejezetből áll. 
Az I. fejezetben áttekintik a szarmata népek életének színhelyeként szolgált területek 

természeti viszonyait Dél-Szibériától és Belső-Ázsiától a Délkelet-európai sztyeppe vi-
déken át a Kárpát-medencéig. E területek, a részben erdős, részben ligetes-füves, részben 
félsivatagos sztyeppék alkalmasak a nomád gazdálkodásra (ló, szarvasmarha, juh legeltető, 
legelőváltó tartása néhol kiegészítő földműveléssel), egyúttal kényszerítette is az itt élőket 
a mozgalmas, gyakori helyváltoztatással járó életmódra.

A szerzőpáros a II. fejezetben ‒ melynek terjedelme a könyvnek több mint harma-
da (figyelmen kívül hagyva a 98 oldalas jegyzékeket és mutatókat) ‒ a szarmata népek 
kialakulásának folyamatát összegzi, vázolják a szarmata népek történelmét és régészeti 
emlékanyagukat a Kr. e. 8‒7. századtól a 370-es évekig, a hun hódításig.

A Kr. e. 8. században jelent meg a délkelet-európai sztyeppén az első, a történeti forrá-
sokból név szerint ismert lovas nomád nép, a kimmerek (14-15. kép). Megjelenésükkel, az 
általuk először használt vas eszközökkel, fegyverekkel a vaskorszak kezdődött ezen a te-
rületen. (Tegyük hozzá, a Kr. e. 8. század elején sztyeppei népcsoportok ‒ akár kimmerek, 
akár rokonaik ‒ beköltözésével kezdődött a vaskorszak a Kárpát-medencében is.)

A délkelet-európai sztyeppén a kimmereket a rokon, szkíta törzsek váltották, közben 
a Kr. e. 7‒6. században alakultak meg a Fekete-tenger partjain a görög gyarmatvárosok. 
A görög‒szkíta kapcsolatok igen széles körű, gazdag emlékanyagot hagytak ránk, főleg a 
szkíta arisztokrácia temetkezéseiben. A szkíta területektől keletre, a Dontól és a Volgától 
keletre, az az urál hegységtől délre levő sztyeppén alakult ki a történeti források szauro-
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mata népcsoportja, kiknek déli-délkeleti szomszédjai a szintén iráni nyelvű, szintén nomád 
masszagéták és szakák voltak. A szauromaták eredetéről a szerzőpáros idéz a 35‒36. olda-
lon egy Hérodotosz lejegyezte legendát, mely szerint a szkíta ifjak és az amazonok együtt-
éléséből jött létre a szauromata nép. Régészeti hagyatékuk igen közel állt a szkítához. Te-
metkezéseiket korábbi vagy maguk emelte kurgánokba ásták be. A szauromata nők sírjaiba 
nem ritkán fegyvereket is helyeztek. (Talán ez az eredete az amazonokról szóló görög és 
későbbi legendának.) Művészetük (38‒39., 47‒48. kép) része volt a Belső-Ázsiától a Kárpát-
medencéig terjedő szkíta állatstílusnak, annak sajátos változataként a Kr. e. 7‒5. században. 
A szauromata időszak legvégének, a korai szarmata periódus kezdetének kiemelkedő leleta-
nyagát tartalmazták a filipovkai kurgánok fejedelmi temetkezései (41‒46. kép).

Nagyjából Kr. e. 400 körül megváltozott a szauromata régészeti kultúra. Részben 
folytatta a korábbit, részben új jellegzetességek (ilyen a korábban ritkán előforduló, most 
gyakorivá vált temetkezések D‒É-i tájolása, amikor a halott fejjel a déli sírvég felé fekszik 
a sírgödörben) elterjedésével kialakult a korai szarmata, ún. prohorovkai kultúra. A Kr. e. 4. 
század a korai szarmata törzsek nyugati és déli terjeszkedésének időszaka is. Erre a folya-
matra ‒ a korábbi évszázadokkal szemben ‒ alig van megbízható, történeti forrás. A Dontól 
nyugatra fokozatosan szorítják ki a korábbi szkíta lakosságot, akik végül a Krím félszigetre 
vonultak vissza. Déli irányban az Azovi-tenger keleti partja, majd tovább a Kubán menti 
sztyeppe is birtokukba került. A korai szarmaták régészeti hagyatékában még feltűnnek 
szkíta-szauromata tárgyak, a többség azonban már a sajátos, szarmata emlékanyag (52‒53. 
kép.). Mind a korai szarmaták terjeszkedésének lépéseivel, mind az események időrendjé-
vel kapcsolatban erős eltérések tapasztalhatók a Szovjetunió, majd az utódállamok szak-
embereinek véleménye között. A Fekete-tengertől északra elterülő sztyeppe korai szarmata 
leletanyaga a Don és a Dnyeper közötti területen mutatható ki (57. kép). Bár a régészeti és 
a történeti adatok hiányosak és ellentmondásosak, a szarmata foglalás biztosan folytatódott 
nyugat felé a Kr. e. 3. században is.

Az adathiányos Kr. e. 3. század után következő, középső szarmata, az ún. szuszli idő-
szak elején, a Kr. e. 2. század közepe tájától tisztul a kép a Fekete-tenger környéki sztyeppe 
lakóit illetően. Kr. e. 2‒1. századi forrásadatok szerint a Krím félszigettől északra a roxo-
lánok a sztyeppe urai hozzávetőleg a Don és a Dnyeper közötti területen. Legrészletesebb 
leírást a szarmata népekről Strabón műve, a „Geógraphika hüpomnémata” tartalmaz, vita 
tárgya, hogy a Kr. e. 2. század közepére vagy mintegy 100 évvel későbbre vonatkozóan. 
Az Al-Dunától északra a géták, a Kárpátoktól keletre a talán germán eredetű basztarnák 
területei húzódnak. Tőlük keletre a szarmata jazigok, a királyiak (jazigok vagy szarma-
ták) és az urgok (valószínűleg mindhárom név a jazigokra vonatkozik) helyezkednek el. 
A Dnyeper és a Don közötti síkság a roxolánoké (78. kép). Tovább kelet felé, a Dontól és 
a Volgától keletre nagy terület urai a szarmata aorszok, tőlük délre, a Kaukázus előteréig 
a szintén szarmata szirákok élnek. Régészeti leletek tekintetében nincs a Kr. e. 2. század 
közepénél korábbi leletanyag, ami keltezési probléma is lehet. A Don és a Dnyeper közötti 
sztyeppén, tehát a roxolán területen a sírok tájolása É‒D irányú, a leletek között gyakoriak 
a görög agyagedények, a kelta jellegű fibulák (77., 91. kép). Ez az északi tájolás eltér a 
Volgától keletre levő területeken a szarmata sírok D‒É-i tájolásától, és a tárgyi hagyaték 
is heterogén. A Dnyepertől Ny-ra, tehát a jazig nép (törzsszövetség) lakóterületén csak 
a Kr. u. 1. század eleje-közepe időszakban mutatható ki a hozzájuk köthető leletanyag, 
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így esetükben is felvethető a leletanyag korának hibás meghatározása. Temetkezéseik 
D‒É-i tájolásúak, más leleteik, mint pl. az agyagedények eltérnek a keleti szomszédo-
kétól. A középső szarmata (szuszli) időszak közepén a jazigok Alföldre költözésével a 
roxolánok lettek a legnyugatibb szarmata nép a DK-európai sztyeppén, az Al-Dunánál 
pedig a római birodalom szomszédjai voltak. Az 1. században az Azovi-tenger környé-
kén élő aorszok (egy részük?) nyugat felé vándoroltak. Temetőikben jellemző a D‒É-i 
tájolás, tárgyi hagyatékukban a korábban is jellemzők mellett feltűnnek az itt kialakult 
és a római birodalomból származó fibulák, bronzedények (105. kép). utóbbiakat részben 
már a római birodalomhoz tartózó görög gyarmatvárosok közvetítették a szarmatákhoz. 
Az 1. század közepe–2. század közepe időszakban új, sajátos szarmata állatstílus alakult 
ki és terjedt el a szarmata területeken. Jellemzője a korábbinál stilizáltabb állatábrázolás 
(ritkábban emberalak, ember-állat keveréklény), melyet a szarmata arisztokrácia temet-
kezéseiben türkiz és karneol díszítésű, gyakran arany ötvösmunkák őriztek meg (107., 
109., 111., 113‒116., 119. kép). Lehetséges, hogy az új stílus hordozói között az aorszok 
és szirákok mellett már újonnan érkezett alán csoportok is voltak.

A 2. század évtizedei alatt a közép-ázsiai eredetű szarmata népcsoportok, az alánok 
elfoglalták a Fekete-tenger menti sztyeppéket. Magukba olvasztották a korábbi szarmata 
lakosságot, kivéve a legnyugatibb szarmata népet, a közeli rokon roxolánokat. ural-
muk időszaka a késő szarmata periódus a délkelet-európai sztyeppén, mely 370 körülig, 
a hun hódításig tartott. Az időszakra egységesülő anyagi kultúra kialakulása jellemző 
(136‒140., 146‒147., 149‒150., 152., 161‒162. kép), ugyanakkor a temetkezési szoká-
sok korántsem egységesek. uralkodó az É‒D-i tájolás, de más sírirányok is előfordul-
nak. Gyakori, főleg a DK-i területeken a katakombákba (158. kép) történő temetkezés, 
másfelé előfordulnak kerek vagy négyszögletes árokkal kerített és árokkeret nélküli sí-
rokból álló temetők (143. kép). Az alán terjeszkedést megszakította a gótok és a rokon 
germán népek bevándorlása a Fekete-tenger ÉNy-i partvidékére a 3. század közepéig. 
Régészeti hagyatékuk a Marosszentanna‒Csernyahov kultúra emlékanyaga a Dnyeper 
mentétől a Kárpátokig, az Al-Dunáig, majd 270 után az Erdélyi-medencében, az egykori, 
római tartomány, Dacia provincia területén is előfordul.

A könyv terjedelmének mintegy fele a III. fejezet, mely a Kárpát-medencébe, pontosabban 
az Alföldre beköltözött szarmaták, a jazigok emlékanyagát tárgyalja sokszínűen, részletesen. 

Az első részben a jazig beköltözés, foglalás időszakával foglalkozik a szerzőpáros ‒ 
támaszkodva egy korábbi tanulmányukra. Nincs pontos római forrásadat a jazig beköltözés 
idejére. A Kr. u. első évtizedben még az Al-Duna északi partján tartózkodtak, majd 50-ben 
már az Alföldön kellett lenniük, mert a Dunától északra elterülő, germán (kvád) királyság 
belső háborújában jazig lovasság vett részt. További, kevéssé pontos adatok alapján, a ko-
rábbi kutatással egyetértve a szerzőpáros is Kr. u. 20. körülre teszi a jazig beköltözést (199. 
o.). Hogy a beköltözésben játszott-e szerepet a Római Birodalom, arra adatunk nincs, de 
elképzelhető. A szerzők felvetik, hogy az 50-ben, Vannius kvád király oldalán harcoló, 
majd 69-ben, a későbbi császár, Vespasianus támogatására felajánlott jazig lovasság zsol-
dos csapat (ezt felvetik a 224. oldalon is) lehetett. 69-ben a Pannonia tartományt elhagyó 
római csapatok a szövetséges kvádok segédcsapatait magukkal vitték, míg a jazig csapa-
tot visszautasították, főembereiket szövetségbe fogadták, egyes vélemények szerint túszul 
visszatartották (194‒195, 227. o.). (A szerzők feltevésével szemben a jazigok ‒ a kvádok-
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hoz hasonlóan ‒ a Birodalom szövetségeseiként ajánlkoztak, a „szövetségbe fogadás” is 
erre utal. A Római Birodalom a szomszédos népekkel rendszerint szövetséget, foedus-t 
kötött, ami a szövetségeseket arra kötelezte, hogy védjék a birodalom határait, esetenként 
Róma fegyveres segítséget is kért, szabályozták a kereskedelmi kapcsolatokat.) 

A beköltözött jazigok régészeti hagyatéka sem értékelhető könnyen, hasonlóan a 
római forrásadatokhoz. Az Alföld korai szarmata leletanyagának (1. század‒2. század 
középső harmada) legjellegzetesebb csoportját a tehetős, jazig nők sírjaiból előkerült arany 
ékszerek és gömbölyű karneolgyöngyök alkotják (201‒217. o., 165‒167, 171‒181. kép). 
Az arany ékszeres temetkezések egy része egyértelműen magányos sír, de többségük kevés 
sírból álló temetőkből ismert. Mind az arany ékszerek (fülbevalók, patkó és félhold alakú 
csüngők, különböző alakú, felvarrható ruhadíszek, arany gyöngyök, vödör alakú csüngők, 
nyakperec), mind a gyöngyök megfelelői megtalálhatók a Fekete-tenger melletti sztyep-
pén, leggyakrabban a Krím félsziget késő szkíta, 1‒2. századi sírleleteiben (168‒170, 174. 
kép). Mind keleten, mind az Alföldön problémás szűkebb időrendi besorolásuk. Az alföldi, 
jazig temetkezések között nincs olyan előkelő női (és férfi) sír, melyet az 1. század közepe 
elé, tehát a beköltözést követő évtizedekre lehetne keltezni. Pontosabban keltezhető sírle-
letek már az 1. század végére, a 2. század elejére sorolhatók a római eredetű fibulák (182. 
kép) alapján (219. o.). A kevés, korai férfisír kiemelkedő példánya az újszilvási, karikás 
(gyűrűs) markolatú, a hüvely végén díszkorongos rövidkarddal (211. kép 3), arany nyak-
pereccel (175. kép 1) és női sírból is ismert római fibulával (182. kép 1). A többgenerációs 
temetők korai sírjai között nem ismertek gazdag, aranyleletes temetkezések, ezért a szer-
zőpáros felveti, ennek talán az etnikai különbözőség a magyarázata (224. o.). (A felvetéssel 
szemben bizonyos, hogy a különbség társadalmi rangbéli.)

A legkorábbi időszak (beköltözéstől az 1. század végéig) után a 160-as évekig 
terjedő korszak tárgyalása következik. Kiemelendő, hogy az első, súlyos összecsapás 
a Római Birodalom és a jazigok között 92-ben történt, amikor Domitianus császár egy 
meggondolatlan intézkedését követően háború tört ki a Pannóniával szomszédos népek 
és a birodalom között. Ebben a háborúban a jazigok megsemmisítettek egy római légiót, 
kb. 5000 fős katonai egységet (229. o.). A rómaiaknak sok gondot okozó dák állam 
szétverésére Traianus császár indított győztes háborút (101‒106), melyben az alföldi 
jazigok a rómaiak oldalán vettek részt. (A háborút megörökítő, Rómában felállított Traianus 
oszlop domborműves ábrázolásai közül egy részlet elég pontosan megjelenítette a jazig 
harcosok és főemberek öltözetét (192. kép). Más részletek azonban (189‒191. kép) téves 
képet nyújtanak. 106-ban kezdődött Dacia provincia megszervezése az erdélyi medence 
nagyobbik részén, valamint a Déli-Kárpátok és a Duna közötti területen. A dák háború 
lezárása után, már 107‒108-ban összecsapásra került sor a jazigok és a Birodalom között a 
dákok által elfoglalt jazig területek miatt (amit Traianus nem adott vissza). Ezt a támadást 
a későbbi császár, Hadrianus hárította el. 117‒119 ismét összecsapás volt a szarmaták és 
a rómaiak között, ekkor a havasalföldi roxolánok és a jazigok összehangolt támadása érte 
Moesiát, Daciát és Pannoniát. Győzelme után Hadrianus császár békét kötött, megemelte 
a roxolánok éves aranyadóját, a jazigok ekkor biztosan visszakapták a korábban dákok 
elfoglalta területeket (Tiszántúlt?, Bánság keleti sávját?). 

A 2. századi régészeti leletek esetében valamivel jobb a helyzet, mint a korábbiaknál, 
köszönhetően a szaporodó, részben pontosabban keltezhető római (néha germán) tárgyak-
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nak, pl. fibuláknak (203. kép), s tegyük hozzá: a legkorábbi, római kerámiának. A jazig gaz-
dasági életben a 2. század első felében már egyértelmű volt a földművelés szerepe a pásztor-
kodó állattartás mellett, ezt bizonyítják a települések emlékei, leletei (200‒201, 212. kép). 

A 252‒256. oldalon foglalkoznak a szerzők a keleti sztyeppén (és a Fekete-tenger par-
ti városokban) gyakori, az alföldi leleteken ritkán feltűnő tamgákkal (törzsi‒nemzetségi‒
családi‒egyéni tulajdonjegyekkel: 214. kép) korábbi tanulmányaik alapján. Elsősorban a 
dunaharaszti aranylemezen levő jegynek (213, 215. kép 1) a keleti, 1. század 2. felében 
uralkodó (alán? roxolán?) fejedelem jegyeivel (215. kép 4) való megfeleltetés, a tamgák 
alföldi megjelenését az 1‒2. század fordulója táján beköltöző, roxolán-alán csoporttal ma-
gyarázni nem túl meggyőző.

Erőssége a kötetnek a 263‒281. oldalon, a 167/168‒180 évi, kvád‒markomann‒szarmata 
háborúk bőséges forrásanyagra is támaszkodó feldolgozása. A háborúk egyik előzménye a 
Kárpátoktól északra élő germán nép, a vandálok csoportjainak betelepedése a Kárpát-me-
dence ÉK-i részére, a Felső-Tisza-vidékre talán már az a 2. század elején, a század közepén 
bizonyosan (225‒227. kép). 167-ben komoly támadás (szabad dákok, jazigok) érte Daciát, 
a további harcokban a vandálok a rómaiak szövetségeseként vettek részt. Nem tudni, hogy a 
jazigok a háború első éveiben támadták-e Pannoniát, de 173/174 telén a támadásuk már sú-
lyos csapást jelentett a tartományokban. Az összecsapásokat megszakították békekötések az 
alföldi szarmatákkal is. Így 175-ben a jazigok ‒ más békefeltételek mellett ‒ százezer római 
foglyot szolgáltattak vissza, 8000 lovas harcost adtak át a római hadseregnek, többségüket 
Britanniába vezényelték. Mind a pannóniai és a dáciai tartományokban, mind a szomszédos 
népeknél hatalmas pusztítással járó háborúskodást végül Commodus császár zárta le 180-ban

A markomann‒kvád‒szarmata háborúkat követő, a 280-as évekig tartó évtizedeket 
tárgyaló részben (281‒318. o.) a szerzők áttekintik a történelmi eseményeket, adatokat, a 
régészeti emlékeket. Szokatlan megoldás, hogy a 2. század közepe ‒ 3. század közepe idő-
szak leleteit (241, 244‒259. kép) közvetlenül a háborúhoz kapcsoltan tárgyalják. Rögtön a 
281. oldalon felvetik a szerzők, hogy a háborús években vagy a békekötések után új, szar-
mata betelepülők érkeztek az Alföldre. Ezzel kapcsolják össze a lelőhelyek számának jelen-
tős növekedését a 2. század vége után. A leletek kapcsán a szerzőpáros eljárását indokolja, 
hogy az időszak jellemző lelettípusainak egy része (ún. térdfibulák 241. kép 4, a zománcos 
fibulák változatai pl. 241. kép 2) már a 2. század elejétől jelen voltak a jazig leletekben. Más 
tárgyak mellett a korszak tipikus képviselője a számszeríj fibulák alföldi szarmata, bizonyára 
helyben készült változata (254. kép). A férfi viseletben a 2. század végére, a 3. század ele-
jére-első felére jellemző az ún. szarmata csatok és szíjvégek (keskeny, hosszú szíjlemezű 
csatok és hosszú szíjvégek) alkalmazása az övön és a csizmaszerű lábbelit rögzítő bo-
kaszíjon. A szerzők feltételezik, hogy az új (de az Alföldön sem előzmények nélküli) 
viseleti elem az újonnan bevándoroltakhoz köthető és kapcsolható a Kulcsár Valéria 
által kidolgozott, keleti kapcsolatokkal rendelkező „Hévizgyörk‒Vizesdpuszta‒Azov” 
körhöz (281‒285. o., 246. kép). E kör férfi sírjaiban előfordul ‒ a korábban csak elvétve 
sírba tett ‒ fegyver, lószerszám, É‒D-i tájolás. (Az ún. szarmata csatok és szíjvégek zöme 
azonban ‒ a korábban és később is általános ‒ D‒É-i tájolású sírokból ismert.) Fontos 
eredménye a kötetnek, hogy a szerzőpáros összegyűjtötte az alföldi leletanyagban a szom-
széd germán népektől (kvádok és vandálok) származó tárgyakat, nem kihagyva a 2. század 
elejének leleteit sem (247, 256‒259., 263, 270‒272. kép). 
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A tetrarchiától a hun korig fejezet (319‒376. o.) a korábbi gyakorlatnak megfelelő-
en a történeti forrásadatok áttekintésével kezdődik. A 320-as évekig az adatok szerények, 
annyi bizonyos, hogy gyakran voltak akár komoly összecsapások is az alföldi szarma-
ták és a rómaiak között. Sokkal részletesebbek a szerzők által hosszan idézett források a 
332‒334. évi események kapcsán. 332 elején a nyugati gótok megtámadták a szarmatákat, 
akik római segítséget kértek. A Constantinus császár fia (II. Constantinus) vezette római 
seregek ‒ szarmata támogatással ‒ megsemmisítették a gótokat. A gót támadás visszave-
résére a szarmata vezetőréteg (arcaragantes = sarmatae liberi) felfegyverezte az alávetett 
szarmatákat (limigantes = sarmatae servi), akik a gótok legyőzése után fegyvereiket uraik 
ellen fordították. A polgárháborúban a limigantes legyőzte az arcaragantest, akik részben 
a Római Birodalomba kértek és kaptak befogadást, részben a vandálokhoz menekültek 
334-ben. A 3. század végi ‒ 4. századi régészeti leletek Magyarország ÉK-i és Románia 
ÉNy-i területein változatos képet mutatnak. A bepecsételt díszű edények jellemezte „Be-
regi kultúra” a vandál népességhez köthető (276‒278, 288. kép), területének DNy-i része 
közvetlenül szomszédos a szarmata szállásterülettel (290, 292. kép). Békés éveket köve-
tően 357‒358-ban volt igazán nagy összecsapás, melyről Ammianus Marcellinus kortárs 
történetíró számolt be részletesen. Szarmata és kvád betörések megtorlására II. Constan-
tius császár győztes hadjáratot vezetett 358 tavaszán a szarmaták déli területei ellen, majd 
észak felé haladt, hogy a kvádokat is legyőzze. A kvádok békét kértek, ezután került sor 
a szarmata békekötésre. Megjelent a korábban elmenekült arcaragantes, élükre a császár 
egy fiatal vezetőt, Zizaist állította. A szarmaták kiszolgáltatták római foglyaikat, kezeseket 
is állítottak. Ekkor derült ki az is, hogy voltak szarmata csoportok, akik kvád uralom alatt 
álltak, nyilván a szarmata‒kvád határterület közelében (294. kép). Ezután az Alföld déli 
részén élő limigantes ellen indult hadjárat, akiket Ammianus Marcellinus amicensesnek 
és picensesnek nevez. Ebben a hadjáratban Zizais szarmatái és a gótokkal szomszédos 
germán taifalok voltak a rómaiak szövetségesei. Legyőzték, felmorzsolták az amicensest 
Bácskában és a Tisza mentén. A bánáti részeken élő picenses behódolt, nekik a birodalmi 
határtól távolabbra kellett költözniük. 359-ben a kitelepített limigantes elhagyta új lakóhe-
lyét, és a birodalom közelébe nyomult az ellenük felvonuló császártól betelepedést kérve. 
II. Constantius Aquincum közelében fogadta a Dunán átkelt szarmatákat, azok a császárra 
és kíséretére támadtak, de a római hadsereg végül megsemmisítette a limigantes sereget. 

A továbbiakban a szerzők a Római Birodalomba telepített szarmatákra vonatkozó ada-
tokat idézik fel részletesen (175-ben 8000 jazig lovas lépett római szolgálatba, közülük 
5500-at Britanniába helyeztek; Diocletianus szarmata csoportokat, I. Constantinus 300 000 
arcaragantes lakosságot fogadott be). A pannóniai tartományokban megjelent, a késő szar-
mata leletanyaggal sok hasonlóságot mutató tárgyakat (296, 297/1-6, 298. kép) a szarmata 
lakosság beszivárgásával, kulturális kapcsolatokkal lehet magyarázni.

A régészeti emlékek külön csoportját jelentik az alföldi sáncok (301. kép). Ki-
emelt szerepe volt a Duna‒Tisza közén Csörsz-, a Tiszántúlon Ördög-ároknak nevezett 
sáncrendszernek (300. kép 1, 302‒303. kép), melyről annyi bizonyos, hogy a 3. század 
közepe után és a 11. század előtt épült. Földrajzi helyzete alapján valószínűsíthető, hogy 
a 4. században a szarmata településterületet határolta. Újabb kutatások nem eredményez-
tek közelebbi adatokat a sáncrendszer korára. Más sáncok kapcsán főleg feltételezések 
születtek, bizonyítékok nincsenek. A 3. század közepe utáni, késő szarmata települések és 



Könyvismertetés 245

temetők képe alapvetően a korábbi időszak folytatásaként jellemezhető. uralkodó a temet-
kezések D‒É-i tájolása, új elem az S-alakú vaskapcsok használata a rönkkoporsókon (314. 
kép). Férfiaknál gyakoribb lett a fegyverek (pl. kard 313. kép) sírba helyezése. A női viselet 
(315. kép) alapvetően a korábbit folytatja, új elem a korábban szinte kivétel nélkül karikán 
(vagy csak összekötve) záródó, női övön a csat megjelenése. A leletanyagban az aláhajlított 
és az oldal hajlított lábú fibulák (279, 314. kép) általánossá váltak, ekkor kezdődött az elől 
megvastagodó, kerek és ovális karikájú csatok (314. kép) használata. Kerámiaművesség-
ben újdonság a római házi kerámia mintájára készült, homokkal, apró kaviccsal soványított 
edények szarmata fazekasok általi, „nagyüzemi” előállítása.

A 4. század harmadik harmada, majd a hun uralom időszaka (454-ig) az alföldi szar-
maták történelmének utolsó, áttekintett fejezete (377‒404. o.). 365-ben szarmata és kvád 
betörés érte Pannoniát, majd I. Valentinianus császár a Duna mentén erődített kikötőket 
építtetett (317. kép). Az erődítési munkálatok során a kvád-szarmata településterület ha-
tárán ‒ a mai Göd‒Bócsaújtelep területén ‒ katonai tábor építése kezdődött. Az esemé-
nyekről szóló forrásokat a szerzők bőségesen idézik. Az építkezés ellen tiltakozó Gabinius 
kvád királyt Valeria duxa (katonai vezetője) tárgyalásra hívta és meggyilkoltatta. Ezzel 
kiváltotta a kvádok és velük szövetségben a szarmaták támadását a pannóniai tartományok 
és Moesia Superior ellen 374-ben. A betörés hatalmas pusztulással járt Pannoniában, délen 
Theodosius (a későbbi császár) vezette sereg megverte a szarmatákat. I. Valentinianus 375 
nyár végén indított támadásokat részben Aquincum közeléből. A Dunán átkelve pusztította 
a szarmata és kvád területeket. 375 novemberében kvád követekkel tárgyalva a császár 
hirtelen meghalt. A hadjárat befejeződött. A szarmaták következő, pannóniai betörése 
383‒384-ben történt (387. o.), részletekről nem tudunk. A 380-as évek kapcsán a szerzők 
reális lehetőségként számolnak azzal, hogy az Alföld ekkor került hun fennhatóság alá, 
amit a hunokkal szövetséges alánok jelenléte biztosíthatott. Felvetik, hogy a 4. század kö-
zepén megszűnt a pannóniai határra nehezedő szarmata nyomás, ekkoriban erősen megnö-
vekedett az Alföld lakossága (388. o.). (Az előbb leírt háborúkhoz tartozik még, hogy a 400 
előtti években szarmata támadás érte Pannoniát. Az alánok alföldi jelenlétének régészeti 
bizonyítékai igen-igen szerények.)

A 4. század második és az 5. század első felének régészeti emlékanyagát bőséges, vál-
tozatos illusztrációval, köztük igen szép, színes fotókkal mutatják be a szerzők (389‒403. 
o., 321‒335. kép). A régészeti leletek egyértelműen bizonyítják, hogy a szarmata lakosság 
szép számban élt itt a tárgyalt időszakban. A települések száma gyarapodott, jellegzetes-
ségeik a korábbi korszakban is jellemzőek voltak. A temetők tanúsága szerint egyrészt 
folytatódik a hagyományos szarmata szokás a D‒É-i tájolású sírokkal, a hagyományos női 
viselet, másrészt megjelentek a korábbitól eltérő temetkezési szokások, a Ny‒K-i és É‒D-i 
tájolású csoportok. A leletanyag új összetevői részben késő római, részben keleti (germán 
és alán?) eredetűek a módosuló szarmata mellett. Hangsúlyos egyben az a tény, hogy a 
hun hódítások nyomán kialakuló, egységesülő anyagi kultúra az Alföldön is megjelent. Az 
Alföld szarmata lakossága megélte a hun birodalom bukását (327. kép).

405-ben több népcsoportból összeállt csoport indult az Alföldről és hatolt be Itáliába 
a germán Radagaisus vezetésével. A nyugatrómai fővezér, Stilicho hun segítséget kért és 
kapott, a hun‒alán sereg megsemmisítette a betolakodókat 406-ban. A szerzőpáros felté-
telezése szerint 406 végén ‒ a Rajnát átlépő és a római Galliában hódító vandál és alán 
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csapat ‒ Radagaisus vereséget szenvedett csapatának maradéka lehetett (404. o.). (Ez a 
feltételezés aligha indokolható. A vandálok az őket ért hun és keleti gót (?) támadás miatt 
401-ben elhagyták a Kárpátokon kívüli és a Kárpát-medence ÉK-i részén levő lakóhelyü-
ket. Csatlakozott hozzájuk a dunai szvébek egy csoportja és a hunoktól független, nagyobb 
alán csoport. Nyugatra vándorolva 406 végén érték el a Rajnát, Gallia után Hispániába 
vonultak, végül Afrikába átkelve vandál‒alán királyságot alapítottak 429-ben.)

Záró fejezetként a rövid IV. fejezet első része a hun birodalom bukása utáni időszakban 
az alánok kelet-európai (Krím, Fekete-tenger menti sztyeppe, Kaukázus: 405‒413. o.), 
nyugat-európai (414‒418. o., 341‒344. kép) továbbélésével, szerepével foglalkozik. A 
szerzők számba vették a 175. békekötés eredményeként Britanniába vezényelt, 5500 jazig 
lovas harcosra vonatkozó emlékeket ‒ utalva az Artur-legendára (419‒420. o.). Ebben a fe-
jezetben a szarmatákkal‒alánokkal kapcsolatos legendák is szóba kerültek. A legendák kö-
rébe tartozik a 16‒18. századi lengyel nemesség szarmata eredetére vonatkozó vélekedés 
(421‒423. o.). Szarmaták kapcsán esik néhány szó a magyar nyelv iráni jövevényszavairól 
és a Hunor‒Magor mondáról (424‒425. o.).

Fontos a szarmaták (alapvetően az Alföldön élők) hun kor utáni továbbélésével és a 
jászokkal foglalkozó rész (426‒437. o.). A szarmata területek nagy részét (elsősorban a 
Tiszántúlt) elfoglaló, 5‒6. századi gepida szállásterület jelentős, korábban szarmata terü-
leteket hagyott szabadon a Duna‒Tisza közén. utóbbi terület népességét illetően kevés a 
valós adat. A Dunántúl déli részén elő keleti gótok és a szomszédos germán népek között 
háború tört ki 469-ben. A gótokkal szemben fellépő, a Beuca és Babai királyok vezette 
szarmaták lakóhelye a Duna és a Tisza között lehetett, talán két tömbben. A dunántúli 
Boila folyónál vívott csatát a gótok nyerték meg, ezután a Beuca vezette szarmatákról nem 
esik szó. 472-ben az ifjú Theoderik megtámadta és legyőzte Babai királyt a Duna–Tisza 
köze déli részén 473-ban, amikor a keleti gótok Itália felé indultak. A Szávától délre levő 
területen (kelet-) római katonaság és szarmaták voltak. 568 tavaszán a langobardok a Du-
nántúlról Itáliába indultak, Paulus Diaconus történetírása szerint ‒ más néptöredékekkel 
együtt ‒ meghódított szarmatákat is vittek magukkal. 

A régészeti adatok alapján szép számú, az 5. század első felére keltezhető, késő szarmata 
telepek továbbélése, a temetőik folytatása a hunok bukása után jelenleg nem igazolható. Ke-
vés a szarmatáktól eredő jelenség a gepida emlékanyagban: ilyen a kerámia néhány típusa, a 
hun hódítás következtében elterjedt, alán eredetű koponyatorzítás szokása. Az 567-ben indu-
ló avar korszakban sincs bizonyíték az alföldi szarmaták továbbélésére. Egyes temetkezési 
szokások a DK-európai sztyeppéről az avarokkal együtt érkező alán csoportra utalnak.

Az alánokkal közeli rokon jászokkal kapcsolatban a szerzők felvetik, hogy a három 
magyar nevük (oszlár-eszlár, varsány, jász) különböző alkalommal, időszakban történt 
magyar‒jász kapcsolatra utal. A jászok betelepedésének időpontjára több vélemény kelet-
kezett. Egyik, ma is hangoztatott vélemény szerint a kunokkal együtt jöttek, míg a másik 
vélemény szerint évtizedekkel később, a 13. század legvégén, inkább a 14. század elején 
érkeztek az első királyi szolgálatban álló, katonáskodó jászok. Az 1422-ben keletkezett 
oklevél hátoldalára írt, bizonyára az oklevéllel egykorú, jász szójegyzék (354. kép) szerint 
a magyarországi jászok nyelve a kaukázusi, alán leszármazott oszétok nyelvének közeli 
rokona. A 13‒15. századi jász régészeti hagyatéknak (355. kép) is vannak kaukázusi alán 
párhuzamai. A 17. század végén a jászok még használták nyelvüket a magyar mellett. 
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A Jászság területi önállósága 1876-ban szűnt meg, beolvadt az akkor megalakított Jász-
Nagykun-Szolnok vármegyébe.

-   x   -

Istvánovits Eszter és Kulcsár Valéria könyve egyedülálló mű a magyar régészetben. 
Sajátossága abban áll, hogy fő mondanivalója a Kárpát-medencei, pontosabban az alföldi 
szarmaták történeti és régészeti emlékeinek bemutatása. Az ezt megelőző I. és II. fejezet-
ben a kelet-európai szarmaták életterét és emlékanyagát tekintik át, mutatják be a szerzők. 
Hatalmas szakapparátusra támaszkodó munkájuk tankönyv is lehet a szarmatákkal ezután 
foglalkozni kívánó ifjú kutatóknak. Megállapításaik, véleményük és feltételezéseik között 
akadnak olyanok is, amelyek vitathatók, vitatandók. Ez minden tudományosság természe-
tes velejárója, ez viszi előbbre a tudás gyarapodását.
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