
Kontextus

 F o d o r  I s t v á n
,,Scítia tehát igen nagy föld, 
melyet Dentü-mogyernek hív-
nak  Kelet felé határa az északi 
tájtól a Fekete-tengerig terjed  
[…] A szittya földnek széle-hosz-
sza igen nagy  Az  embereket meg; 
akik rajta laknak, közönségesen dentü-
mogyeroknak nevezik a mai napig, és 
soha semmiféle uralkodó hatalmának 
az igáját nem viselték  […] Scítiának 
első királya Magóg volt, a  Já-
fet fi a, s az a nemzet Magóg 
királyról nyerte a  magyar 
nevet  Ennek a  királynak 
az  ivadékaiból sarjadt 
az igen nevezetes és roppant 
hatalmú Attila király  Ő 
az  Úr megtestesülésének 
négyszázötvenegyedik esz-
tendejében a  szittya földről 
kiszállva hatalmas sereggel Pan-
nónia földjére jött, és a rómaiakat 
elkergetve az országot birtokába 
vette      Hosszú idő múlva pedig 
ugyanazon Magóg király ivadé-
kából eredt Ügyek, Álmos vezér 
apja, kinek Magyarország királyai 
és vezérei a leszármazottai      A scí-
tiaiak, mint mondottuk, jó régi népek 
    A szittyák valaha igen bölcsek és szelídek 
voltak, földet nem műveltek, és majdnem semmiféle bűn nem 
fordult elő közöttük  Ugyanis nem voltak mesterséggel épült 
házaik, csupán nemezből készült sátraik  Húst, halat, tejet, 
mézet ettek, és bőven volt fűszeres boruk  Nyestprémbe és más 
vadállatok bőrébe öltöztek  Arany, ezüst, gyöngy annyi volt 
náluk, mint a kavics, mivel saját földjük folyamaiban talál-
hatták mindezt  Nem kívánták a másét, minthogy mindnyá-
jan gazdagok voltak, sok állatnak és elegendő ennivalónak 
a birtokosai      A fent nevezett szittya nemzet pedig kemény 
volt a harcban és gyors a lovon: a fején sisakot hordott, az íj-
jal, nyíllal különbül bánt, mint a világ összes nemzetei közül 
akármelyik, s hogy csakugyan ilyen volt, azt az utódairól is 

megítélhetitek  A szittya föld 
éppen azért, mert annyira 
messze esik a forró égövtől, 
különösen kedvez a  nem-

zedékek szaporodásának  
Azonban – ámbár szerfölött 

nagy kiterjedésű – mégis a rajta 
született népesség sokaságát 

sem táplálni, sem befogadni nem 
tudta  Ezért a hét fejedelmi személy, 

akit hétmagyarnak mondottak, 
a helyszűkét nem tűrte tovább, 

hanem gondolkozott, hogy 
azt mindenképpen elhárítja  
Akkor ez a  hét fejedelmi 
személy tanácsot tartva 
megállapodott abban, 
hogy olyan földet foglal el 
magának, amelyen laknia 

lehet s emiatt elhagyja szülő-
földjét ” (Pais Dezső fordítása)

1200 körül írt nevezetes 
Gestájában így meséli el Anony-

mus, III. Béla király titokzatos jegy-
zője a  magyarok őshazájának 
vélt Szkítia fekvését, földjének 
gazdagságát, valamint őseink 
útrakelését. Mint művének oly 

sok más elemét, a névtelen kró-
nikás ezt a részletet sem saját ta-

pasztalásai alapján vetette pergamenre, 
hanem más, korábbi írások alapján alkotta meg. 

A Fekete-tengertől északra elterülő pusztaságokat lakó 
szkíták országának első tüzetes leírását magának a görög 
Hérodorosznak (kb. Kr. e. 484–426), a „történetírás atyjának” 
köszönhetjük. A nagy történetíró műve Anonymus korának 
is igen kedvelt olvasmánya volt, ám nem annak eredeti gö-
rög nyelvű szövege, hanem kései latin átirata. Ezt használta 
fel Anonymus a magyarok történetéről szóló művében. 
A kutatók feltételezik, hogy a kivonat egyik változatának 
részleteit másolta át szóról szóra. Volt azonban még egy 
forrás, amelyből szintén merített: az a valószínűleg Szent 
László király (1077–1095) korában keletkezett magyar ősk-
rónika, amely nem maradt ránk.

Rokonaink-e a szkíták?
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Rokonaink-e a szkíták?
Első fennmaradt középkori krónikánk szerzője ugyan-

úgy járt el, ahogyan akkoriban minden krónikás tette 
Európában: a keletről jött népeket mind Szkítiából és 
a szkítáktól eredeztette. A magyarokkal egyébként nem 
Anonymus tette ezt először, hanem Regino prümi apát, 
aki a 889-es évnél jegyezte fel a következőket: ,,Az Úr tes-
tet öltésének 889  évében a magyarok igen vad és minden 
szőrnyetegnél kegyetlenebb népe, amelyről az azelőtti nem-
zedékek azért nem hallottak, mivel nevük sem volt, a szkíta 
tartományokból és ama mocsarak közül jött elő, amelyeket 
a Thanais (= Don) kiáradásával mérhetetlenül kiterjesztett ” 
(Horváth János fordítása)

A Névtelen azonban 
nem kritikátlan másoló 
volt, aki semmit nem 
fűzött hozzá a régi 
írásokból átvett 
részletekhez. Ép-
pen ellenkezőleg: 
igen nagy kép-
zelőerővel meg-
áldott krónikás 
volt, aki ezernyi 
– valós és kitalált 
– motívummal 
gazdagította 
a  régi szöve-
get. Mindenek-
előtt – szintén 
a korabeli króni-
kaírókhoz hason-
lóan – bibliai keretekbe 
ágyazta a magyarság eredetét. Ősapának Noé fi át, Jáfetet 
tette meg, s annak fi át, Magógot, akinek neve egybecsen-
gett a magyar népnévvel. Ennek fi ai voltak Attila és Álmos 
– így kapcsolta egybe a leszármazás fonalával Anonymus 
a hun és a magyar uralkodót. Ezzel kedveskedett az Ár-
pád-házi királyoknak, dicső őst találván nékik az akkori 
Európában közismert hun nagykirály személyében. Egy-
úttal ily módon legitimizálta a magyar honfoglalást is, 
ami nem volt más, mint az ősi juss jogos birtokbavétele. 
Ugyanakkor a Névtelen nem származtatja a magyar népet 
a hunoktól, csupán az uralkodó két dinasztiát fűzi egybe.

Valószínűleg Anonymus leleménye lehet a Dentü-
mogyer név is, amely földrajzi névként, s népnévként is 
szerepel művében, mint Szkítia és a szkíták szinonimája. 
A szó második része kétségkívül a magyar népnév meg-

felelője, az előtag feloldása azonban már egyáltalán nem 
ilyen egyértelmű. A sokféle elképzelés közül magam azt 
tartom a legvalószínűbbnek, hogy a név első szótagja 
a Don folyónevet rejtheti, s az ehhez kapcsolódó -tü régi 
magyar kicsinyítő képző együttesen a Donyec (jelenté-
se: Kis-Don) folyónév magyar fordítása lehet. Sajnos nem 
tudhatjuk, hogy 1200 körül élt-e még az egykori keleti 
szállásoknak e magyar folyóneve nyelvünkben. Annyi 
azonban bizonyosnak látszik, hogy a gesztaíró tudhatott 
még valamit az egykori Levédia fekvéséről, hiszen ennek 
területén folyik a Donyec, amelynek bizonyára őseink ma-
gyar nevet is adtak.

A feltevések további szaporítása helyett azonban 
térjünk most vissza Szkítia és a szkíták kérdésére. Mit is 

értettek e fogalom alatt a középkori történetírók? A mai 
kutatás válasza meglehetősen egyértelmű: semmi-

képpen nem azt, amit Hérodotosz. Tehát nem 
a  királyi szkíták pontos lak-

helyét, s nem is azt 
a népet, amelyik 

o l y  v i t é z ü l 
megküzdött 
a   p e r z s á k 
óriási  had-
s e r e g é v e l . 
Ehelyett álta-
lában a keleti 
pusz taságok 

nomádjait ér-
tették a  szkíta 

megnevezés alatt, 
a  földrajzi megjelölés pedig 

az ő szálláshelyük neve volt. Az írástudó európaiak persze 
mind szkítáknak vélték őket, akik a meotiszi ingoványok 
lápos tájairól törtek nyugat felé, hogy Isten ostoraként 
sújtsanak le a Nyugat bűnös népeire. Szemükben tehát 
egyaránt szkíták voltak a hunok, az avarok s a magyarok is.

Pedig nem nehéz belátnunk, hogy az igazi szkítákhoz – 
Hérodotosz szkítáihoz – egyik népnek sem volt köze. Mert 
a perzsáknak oly sok kellemetlenséget okozó szkítákat 
elsősorban is temérdek idő választotta el Attila hunjaitól, 
Baján avarjaitól vagy Árpád magyarjaitól. A Fekete-ten-
gertől északra elterülő füves pusztákon ugyanis valamikor 
a Kr. e. 8. században jelentek meg a valódi szkíták, ahol 
aztán mintegy fél évezreden át az ő kezükben volt a ha-
talom. A Kr. e. 3. században tőlük a keletről előrenyomuló 
szarmaták vették át itt az uralmat, majd keletről újabb és 
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újabb népcsoportokat sodort ide az egész eurázsiai pusz-
taságot átfogó népvándorlás. A szarmatákat a hu-
nok, a hunokat az onogurok, szavírok, 
avarok, kazárok követték – nem 
volt tehát népi folyamatos-
ság, s amikor 750 táján 
a  mi őseink feltűn-
tek a  Don-Donyec 
vidékén, már hí-
rük-hamvuk se 
volt a  szkíták-
nak, emlékük 
t a l á n  c s a k 
néhány mon-
dáb an vag y 
hősi énekben 
m a r a d h a t o t t 
fenn. Több mint 
ezer  es z tendő 
választotta el őket 
a  mi őseinktől. A  va-
lóságban tehát e két nép 
soha nem is találkozhatott 
mindaddig, amíg a  középkori 
nyugati krónikások tudós köny-
veikben össze nem rokoní-
tották őket.

Nyelvünk sem 
volt rokon a szkítá-
kéval. A nyelvtör-
ténészek általá-
nos vélekedése 
szerint ugyan-
is ők az  iráni 
nyelvek egyik 
változatát be-
szélték. (Ezt 
e l s ő s o r b a n 
a Fekete-tenger 
partján épült gö-
rög városokban 
lelt feliratos köveken 
lévő szkíta nevek tanú-
sítják.) Igaz, nyelvünkben 
vannak iráni kölcsönszavak. 
Ez nem meglepő, hiszen a Kr. e. 2. 
és 1. évezredben az eurázsiai steppevidék 

nagy részét – a kelet-európai és a nyugat-szibériai öveze-
tet – zömmel iráni nyelvű népcsoportok lakták. Nagy 

szerepük volt abban, hogy a tőlük északra 
lakó fi nnugor nyelvű népek köré-

ben elterjedt a  termelőgaz-
dálkodás két ágazata, 

az állattartás és a föld-
művelés. Így került 

nyelvünkbe az ős-
iráni tehén, tej, 

nemez és szekér 
szó. Az  önálló 
ősmagyar nép 
k ialakulását 
( n a g y j á b ó l 
a Kr. e. 500-at) 

követően is irá-
ni nyelvű népek 

éltek őseink déli 
szomszédságában, 

zömmel a szkítákéhoz 
hasonló nyelvet beszélő 

szarmaták és szakák. Nem 
kétséges, hogy velük is hosz-

szantartóak és élénkek voltak kapcso-
lataink, bár meglepő, hogy ezek 

szinte alig hagytak nyomot 
nyelvünkben: mindössze 

néhány – többnyire 
bizonytalan – átvé-

telre került sor.

M é g s e m 
m o n d h a t j u k , 
hogy őseink-
nek semmi kö-
zük nem volt 
a  szk ítákhoz, 
p o ntos a b b an: 

a  szkíták öröksé-
géhez. A nyelvi és 

embertani rokonsá-
gon kívül ugyanis van 

a kapcsolatnak még egy 
fontos területe: a kulturális 

hasonlatosság. Ezen a téren már 
számos olyan elemet találunk őseink 

hagyatékában, amelyek valóban rokoníthatók 
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a szkíták műveltségével. Ez azonban korántsem véletlen. 
Alapja az a nagyszabású gazdasági átalakulás, amely a Kr. 
e. 9–8. század körüli időben Eurázsia óriási kiterjedésű 
füves pusztáin végbement. Ekkor alakult itt ki a pász-
tornépek új gazdálkodási módja és életformája, a lovas 
nomadizmus, s őseink is ezen új életmódra áttért népek 
sorába tartoztak. Az új életmód nem csupán az ottani tár-
sadalmak mobilitását növelte meg számottevően, 
hanem jelentős változásokat hozott mind 
az anyagi, mind a szellemi műveltség-
ben. A vándorló- legeltető gazdálkodás 
formái igen hasonlatosak voltak min-
den területen és minden népnél, 
függetlenül azok nyelvi 
és embertani ho-
v a t a r t o z á s á t ó l . 
A  mindennapi 
élet rendjének 
h a s o n l ó s á g a 
lassanként sok 
vonásában ha-
sonlóvá tette 
a   s z e l l e m i 
m ű v e l t s é g e t 
is. A  steppén 
gyorsan szágul-
dó nomádok élő 
távíródrótot alkottak; ha 
valahol új használati tárgy 
vagy alkalmatos fegyverfajta jelent 
meg, az hamarosan tovaterjedt a pásztorok 
kezén. De ugyanígy volt ez a mondákkal, mesékkel, hősi 
énekekkel is: az énekmondók szálláshelyről szálláshely-
re vándoroltak s előadták a közeli-távoli népek gazdag 
szájhagyományának páratlan kincseit – alkalmasint több 
nyelven is. Az sem véletlen, hogy hasonlóvá formálódott 
a steppei pásztorok művészi ízlése is, amely kollektív mű-
vészet volt, a közösségek gondolatait, hiedelmeit öntötte 
formába. A művészi kifejezés lehetett realista, de igencsak 
elvont, mondhatni absztrakt formát is ölthetett. (Mindket-
tőre van bőven példa a szkíták művészetében). De ezeket 
jól értette a kor embere. Ma már vannak művészettörté-
nészek, akik hajlamosak ezekben egyszerű, mondanivaló 
nélküli, csupán térkitöltő elemként szolgáló motívumkin-
cset látni, pedig egykor e formák mögött gazdag monda-
nivaló húzódott meg, még akkor is, ha ezt ma már sokszor 
nehéz megértenünk. Vonatkozik ez a szkíták úgynevezett 
állatstílusú művészetére is. Az állatalakok vagy az állatküz-

delmi jelenetek ősi totemisztikus jellegű eredetmondák-
nak, a jó és gonosz erők örök harcának vagy a pusztákon 
széltében ismert mondáknak, hősi énekeknek, avagy 
a túlvilág szellemlényeinek a megjelenítései.

A honfoglaláskor a mi őseink is ezt a színpompás keleti 
műveltséget hozták magukkal. Az eurázsiai szkíta művé-
szet gazdag tárháza nem ürült ki teljesen kelet-európai 

uralmuk felszámolása után. Tovább élt annak ezernyi 
eleme a szkítákat követő népek (s nem csupán 

a nomád népek) művészetében. Igaz, többé-ke-
vésbé megváltozott formában, többnyire más 

gondolati tartalmat hordozva. Igen 
figyelemre méltó, hogy 

több mint egy évez-
reddel a  szkíták 

után az  eurázsi-
ai steppevidék 
számos pontján 
valóságos „szkí-
ta reneszánsz” 
k e z d ő d ö t t . 
A 8–10. század-
ban Kelet-Eu-
r ó p á b a n  é s 
Dél-Szibériában 

is  egyre -másra 
b u k k a n n a k  f e l 

a nomádok művészetében 
az  ezer éve szunnyadó 

motívumok. Jellemző ez a honfoglaló ma-
gyar művészetre is, amelynek egyes motívumai 

meglepően hasonlítanak a szkíta művészet elemeire.

De hogyan is őrződhettek meg ilyen irdatlan ideig 
a szkíta művészet motívumai a steppén? E rejtély kulcsát 
alighanem Dél-Szibériában s Belső-Ázsiában találjuk meg. 
Itt érhetjük tetten ugyanis e motívumok továbbélésének 
folyamatosságát.

A késői párhuzamok azonban bizonyos részletekben 
különböznek a  régi szkíta motívumoktól, s bizonyára 
a mögöttük meghúzódó gondolati tartalom is más lehet. 
Vannak azonban ennek ellentmondó példáink is. Vegyük 
a két fentebb említett analógiát. A sasról például tudjuk, 
hogy még az újkorban is igen nagy szerepet játszott, 
főként a szibériai népek hitvilágában. A természet meg-
újulásának, a meleget adó Napnak volt a jelképe. Úgy vél-
ték, hogy a világi rétegeket egybekötő életfa vagy világfa 
csúcsán és ágain tanyázik, s onnan hozza le a különösen 
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újabb népcsoportokat sodort ide az egész eurázsiai pusz-
taságot átfogó népvándorlás. A szarmatákat a hu-
nok, a hunokat az onogurok, szavírok, 
avarok, kazárok követték – nem 
volt tehát népi folyamatos-
ság, s amikor 750 táján 
a  mi őseink feltűn-
tek a  Don-Donyec 
vidékén, már hí-
rük-hamvuk se 
volt a  szkíták-
nak, emlékük 
t a l á n  c s a k 
néhány mon-
dáb an vag y 
hősi énekben 
m a r a d h a t o t t 
fenn. Több mint 
ezer  es z tendő 
választotta el őket 
a  mi őseinktől. A  va-
lóságban tehát e két nép 
soha nem is találkozhatott 
mindaddig, amíg a  középkori 
nyugati krónikások tudós köny-
veikben össze nem rokoní-
tották őket.

Nyelvünk sem 
volt rokon a szkítá-
kéval. A nyelvtör-
ténészek általá-
nos vélekedése 
szerint ugyan-
is ők az  iráni 
nyelvek egyik 
változatát be-
szélték. (Ezt 
e l s ő s o r b a n 
a Fekete-tenger 
partján épült gö-
rög városokban 
lelt feliratos köveken 
lévő szkíta nevek tanú-
sítják.) Igaz, nyelvünkben 
vannak iráni kölcsönszavak. 
Ez nem meglepő, hiszen a Kr. e. 2. 
és 1. évezredben az eurázsiai steppevidék 

nagy részét – a kelet-európai és a nyugat-szibériai öveze-
tet – zömmel iráni nyelvű népcsoportok lakták. Nagy 

szerepük volt abban, hogy a tőlük északra 
lakó fi nnugor nyelvű népek köré-

ben elterjedt a  termelőgaz-
dálkodás két ágazata, 

az állattartás és a föld-
művelés. Így került 

nyelvünkbe az ős-
iráni tehén, tej, 

nemez és szekér 
szó. Az  önálló 
ősmagyar nép 
k ialakulását 
( n a g y j á b ó l 
a Kr. e. 500-at) 

követően is irá-
ni nyelvű népek 

éltek őseink déli 
szomszédságában, 

zömmel a szkítákéhoz 
hasonló nyelvet beszélő 

szarmaták és szakák. Nem 
kétséges, hogy velük is hosz-

szantartóak és élénkek voltak kapcso-
lataink, bár meglepő, hogy ezek 

szinte alig hagytak nyomot 
nyelvünkben: mindössze 

néhány – többnyire 
bizonytalan – átvé-

telre került sor.

M é g s e m 
m o n d h a t j u k , 
hogy őseink-
nek semmi kö-
zük nem volt 
a  szk ítákhoz, 
p o ntos a b b an: 

a  szkíták öröksé-
géhez. A nyelvi és 

embertani rokonsá-
gon kívül ugyanis van 

a kapcsolatnak még egy 
fontos területe: a kulturális 

hasonlatosság. Ezen a téren már 
számos olyan elemet találunk őseink 

hagyatékában, amelyek valóban rokoníthatók 
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a szkíták műveltségével. Ez azonban korántsem véletlen. 
Alapja az a nagyszabású gazdasági átalakulás, amely a Kr. 
e. 9–8. század körüli időben Eurázsia óriási kiterjedésű 
füves pusztáin végbement. Ekkor alakult itt ki a pász-
tornépek új gazdálkodási módja és életformája, a lovas 
nomadizmus, s őseink is ezen új életmódra áttért népek 
sorába tartoztak. Az új életmód nem csupán az ottani tár-
sadalmak mobilitását növelte meg számottevően, 
hanem jelentős változásokat hozott mind 
az anyagi, mind a szellemi műveltség-
ben. A vándorló- legeltető gazdálkodás 
formái igen hasonlatosak voltak min-
den területen és minden népnél, 
függetlenül azok nyelvi 
és embertani ho-
v a t a r t o z á s á t ó l . 
A  mindennapi 
élet rendjének 
h a s o n l ó s á g a 
lassanként sok 
vonásában ha-
sonlóvá tette 
a   s z e l l e m i 
m ű v e l t s é g e t 
is. A  steppén 
gyorsan szágul-
dó nomádok élő 
távíródrótot alkottak; ha 
valahol új használati tárgy 
vagy alkalmatos fegyverfajta jelent 
meg, az hamarosan tovaterjedt a pásztorok 
kezén. De ugyanígy volt ez a mondákkal, mesékkel, hősi 
énekekkel is: az énekmondók szálláshelyről szálláshely-
re vándoroltak s előadták a közeli-távoli népek gazdag 
szájhagyományának páratlan kincseit – alkalmasint több 
nyelven is. Az sem véletlen, hogy hasonlóvá formálódott 
a steppei pásztorok művészi ízlése is, amely kollektív mű-
vészet volt, a közösségek gondolatait, hiedelmeit öntötte 
formába. A művészi kifejezés lehetett realista, de igencsak 
elvont, mondhatni absztrakt formát is ölthetett. (Mindket-
tőre van bőven példa a szkíták művészetében). De ezeket 
jól értette a kor embere. Ma már vannak művészettörté-
nészek, akik hajlamosak ezekben egyszerű, mondanivaló 
nélküli, csupán térkitöltő elemként szolgáló motívumkin-
cset látni, pedig egykor e formák mögött gazdag monda-
nivaló húzódott meg, még akkor is, ha ezt ma már sokszor 
nehéz megértenünk. Vonatkozik ez a szkíták úgynevezett 
állatstílusú művészetére is. Az állatalakok vagy az állatküz-

delmi jelenetek ősi totemisztikus jellegű eredetmondák-
nak, a jó és gonosz erők örök harcának vagy a pusztákon 
széltében ismert mondáknak, hősi énekeknek, avagy 
a túlvilág szellemlényeinek a megjelenítései.

A honfoglaláskor a mi őseink is ezt a színpompás keleti 
műveltséget hozták magukkal. Az eurázsiai szkíta művé-
szet gazdag tárháza nem ürült ki teljesen kelet-európai 

uralmuk felszámolása után. Tovább élt annak ezernyi 
eleme a szkítákat követő népek (s nem csupán 

a nomád népek) művészetében. Igaz, többé-ke-
vésbé megváltozott formában, többnyire más 

gondolati tartalmat hordozva. Igen 
figyelemre méltó, hogy 

több mint egy évez-
reddel a  szkíták 

után az  eurázsi-
ai steppevidék 
számos pontján 
valóságos „szkí-
ta reneszánsz” 
k e z d ő d ö t t . 
A 8–10. század-
ban Kelet-Eu-
r ó p á b a n  é s 
Dél-Szibériában 

is  egyre -másra 
b u k k a n n a k  f e l 

a nomádok művészetében 
az  ezer éve szunnyadó 

motívumok. Jellemző ez a honfoglaló ma-
gyar művészetre is, amelynek egyes motívumai 

meglepően hasonlítanak a szkíta művészet elemeire.

De hogyan is őrződhettek meg ilyen irdatlan ideig 
a szkíta művészet motívumai a steppén? E rejtély kulcsát 
alighanem Dél-Szibériában s Belső-Ázsiában találjuk meg. 
Itt érhetjük tetten ugyanis e motívumok továbbélésének 
folyamatosságát.

A késői párhuzamok azonban bizonyos részletekben 
különböznek a  régi szkíta motívumoktól, s bizonyára 
a mögöttük meghúzódó gondolati tartalom is más lehet. 
Vannak azonban ennek ellentmondó példáink is. Vegyük 
a két fentebb említett analógiát. A sasról például tudjuk, 
hogy még az újkorban is igen nagy szerepet játszott, 
főként a szibériai népek hitvilágában. A természet meg-
újulásának, a meleget adó Napnak volt a jelképe. Úgy vél-
ték, hogy a világi rétegeket egybekötő életfa vagy világfa 
csúcsán és ágain tanyázik, s onnan hozza le a különösen 
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fontos földi szerepre hivatott újszülöttek, a leendő 
sámánok és fejedelmek lelkét. (Talán ezt a je-
lenetet örökíti meg a mi híres honfog-
lalás kori rakamazi korongpárunk 
is. Itt a két sas karmaiban lévő 
fi ókák jelölhetik az újszülöttek 
szellemlelkeit. Azt se feledjük, 
hogy a sas – török nevén turul – 
volt a fejedelmi Álmos-nemzetség 
ősapja.) Egyáltalában nem alapta-
lan az a feltevés, hogy hasonló hie-
delmek éltek már az eurázsiai step-
pe szkíta kori népességei körében is. 
A madaras csúcsú világfa ábrázolása 
ugyanis jól ismert a szakák híres fejedelmi 
temetkezéséből, ahol a fölöttébb díszes ruhában elte-
metett úgynevezett „aranyembert” lelték, 
a kazakisztáni Isszik-kurgánból. A mi 
honfoglalás kori emlékanya-
gunkban a  hajfonatkoron-
gok közt vannak madaras 
csúcsú életfát megjelenítő 
darabok.

Ami pedig a szarvas alak-
ját illeti, ennek minden bizony-
nyal különös jelentőséget tu-
lajdoníthatunk mind a szkíták, 
mind az ősmagyarság körében. 
Jól tudjuk, hogy a magyarság 
ősi időkbe visszanyúló eredet-
mondáját jeles gesztaírónk, 
Kézai Simon jegyezte le 1282–
1285 között írott krónikájában, 
minden bizonnyal a 11. századi 
őskrónika szövege alapján. Ez 
az úgynevezett Csodaszarvas-mon-
da, amelyben a magyarok őseit szarvas vezeti 
az új hazába.

A mi Csodaszarvas -mondánk valaha totemisztikus 
eredetmonda volt, amikor távoli elődeink származásu-
kat állatalakban megjelenő ősökhöz kötötték. Aligha 
lehet megállapítani, mikor is keletkezhetett ez a monda. 
Az kétségbevonhatatlan, hogy a Kr. e. 500 körüli évszáza-
dokban, amikor az ősmagyar nép kialakult, őseink eredet-
mondájaként már szájról szájra járt, s a közösség minden 

tagja ismerte. Szövege ugyan alakult a magyarság 
vándorútja során, majd a honszerzést köve-

tően keresztény elemek is kerültek bele, 
gondolati váza azonban szinte válto-

zatlan maradt.

Aligha lehet kétséges, hogy 
a  szkíták körében is nagy tisz-

telet övezte a  szarvas alakját. 
A  számtalan példányban készült 

aranyszarvasok (így a  zöldhalom-
pusztai vagy a  tápiószentmártoni 

aranyszarvasok) többségét úgyne-
vezett repülő pózban ábrázolták, ami 

arra enged következtetni, hogy kozmi-
kus jelkép is lehetett. Azt is régen feltételezik a kutatók, 
hogy a szarvas náluk is – mint annyi más népnél – to-

temős lehetett. Erre enged következtet-
ni, hogy a szkíták perzsa neve szaka 

volt, amelynek jelentése: ’szarvas’, 
a  ’szarvas népe’. Sajnos nem 

tudjuk, hogy ez a szkíták vagy 
egy csoportjuk önelnevezése 
volt-e, mert ha igen, ez nagy-

ban megerősítené e feltevést.

A címben feltett kérdésre tehát 
azt válaszolhatjuk, hogy a Hérodo-
tosz által leírt szkíták és a mi őseink 
nem álltak egymással rokonság-
ban, sem nyelvükben, sem bio-
lógiai mivoltukban. De az adott 

időszakban őseink is nomád élet-
módot folytattak, és a gazdag szkíta 

műveltség tovagyűrűző hatása őket is 
elérhette. A középkori krónikáinkban fel-

tűnő szittya és hun rokonság elméletek nyu-
gati írott hagyományokon és nem a mi őseink 

eredettudatán alapulnak. Akkoriban a szkíta megne-
vezés nem jelentett egyebet, mint ’nomád’, ’keleti erede-
tű’. Láttuk azt is, hogy a szkíták egykori gazdag művészi 
örökségéből a pusztai népek még sok-sok évszázadon át 
megőriztek egyes elemeket, amelyek honfoglalóink hagya-
tékában is fellelhetők.
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fontos földi szerepre hivatott újszülöttek, a leendő 
sámánok és fejedelmek lelkét. (Talán ezt a je-
lenetet örökíti meg a mi híres honfog-
lalás kori rakamazi korongpárunk 
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volt a fejedelmi Álmos-nemzetség 
ősapja.) Egyáltalában nem alapta-
lan az a feltevés, hogy hasonló hie-
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honfoglalás kori emlékanya-
gunkban a  hajfonatkoron-
gok közt vannak madaras 
csúcsú életfát megjelenítő 
darabok.

Ami pedig a szarvas alak-
ját illeti, ennek minden bizony-
nyal különös jelentőséget tu-
lajdoníthatunk mind a szkíták, 
mind az ősmagyarság körében. 
Jól tudjuk, hogy a magyarság 
ősi időkbe visszanyúló eredet-
mondáját jeles gesztaírónk, 
Kézai Simon jegyezte le 1282–
1285 között írott krónikájában, 
minden bizonnyal a 11. századi 
őskrónika szövege alapján. Ez 
az úgynevezett Csodaszarvas-mon-
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tagja ismerte. Szövege ugyan alakult a magyarság 
vándorútja során, majd a honszerzést köve-

tően keresztény elemek is kerültek bele, 
gondolati váza azonban szinte válto-

zatlan maradt.
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a  szkíták körében is nagy tisz-
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aranyszarvasok (így a  zöldhalom-
pusztai vagy a  tápiószentmártoni 

aranyszarvasok) többségét úgyne-
vezett repülő pózban ábrázolták, ami 

arra enged következtetni, hogy kozmi-
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temős lehetett. Erre enged következtet-
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volt, amelynek jelentése: ’szarvas’, 
a  ’szarvas népe’. Sajnos nem 

tudjuk, hogy ez a szkíták vagy 
egy csoportjuk önelnevezése 
volt-e, mert ha igen, ez nagy-

ban megerősítené e feltevést.
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időszakban őseink is nomád élet-
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