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Kazária, avagy a „tükör túloldala”
A magyar folklór Észak-kaukázusi párhuzamairól

1. Miért éppen a Kaukázus?

A magyar rokonságkutatás elmúlt százötven -kétszáz esztendejében a vizsgálódás
irányait az őshaza-elmélet, illetve a magyarság kialakulásának f eltételezett bölcsője, annak
felkutatása határozta meg. Különös paradoxon, hogy bár hitelt érdemlő írásos források híján
az őshaza-elméletek sokasága látott napvilágot, Nyugat-Szibériától Xinjiangon keresztül
Irakig és a Volga-Káma könyöktől egészen a mai Irán területéig, hol ide, hol oda helyezve az
eredeti kiindulópontot,  mégis, a kutatók nagy többsége ezekhez a térben és időben
legtávolabbi, következésképpen leginkább megfoghatatlan eseményekhez igyekezett
adalékokat gyűjteni. Így jutott el Kőrösi Csoma Sándor Tibetbe, Jankó János az Obi-ugorok
közé, Diószegi Vilmos a különféle egyéb szibériai népekhez, Mándoki Kongur István
Kazahsztánba, vagy Kiszeli István az ujgurok földjére, és még hosszasan sorolhatnánk a rokon
népek kutatásának állomásait, illetve k iváló kutatóit. A magyarság eredetének vizsgálatában, a
magyar őshaza kijelölésének erőfeszítéseiben természetes igényként mutatkozott az ezeken a
területeken ma élő, a finnugor, vagy a török nyelvcsalád valamelyik nyelvét beszélő népek
hagyományos kultúrájának megismerése. Ennek az immár könyvtárnyi szakirodalmat
felhalmozó speciálisan magyar kutatási szakterületnek eredményei elvitathatatlan szerepet
játszottak a nemzetközi turkológia, illetve finnugrisztika területén, e tudományágak nagy
jelentőségű fordulatait sok esetben magyar kutatók munkája alapozta meg.

Amikor elkezdtem tudományos alapossággal is érdeklődni a magyarság honfoglalás -
kori történetével, meglepett, hogy milyen kevés olyan korabeli dokumentum maradt fenn,
melyben maguk a magyarok adnak hírt önmagukról. A kor magyarokkal kapcsolatos írott
forrásainak túlnyomó többsége ugyanis  görög, latin, arab, szláv,  germán krónikaírók, vagy
más írástudók tollából származik, azaz e híradások legtöbbször külső véleményeket, illetve
tapasztalatokat tükröznek. A honfoglalás -kori magyarokról szóló egyik legtartalmasabb
dokumentumot, Constantinos Porphyrogenaetos, b izánci császár De administrando Imperio
(A birodalom kormányzásáról ) című művében találhatjuk. Szerencsénkre, ez a mű egy sor
követi jelentést, illetve idegen követek látogatásának – ma így mondanánk: jegyzőkönyvét is
tartalmazza, melyek között két magyar vezér: Tevel fiaTormás és Kál fia Bulcsu karcsának
beszámolóját is olvashatjuk :

„Tudnivaló, hogy Árpád fiai mind meghaltak, de unokái, Fali, Tasi és Taksony
életben vannak.
Tudnivaló, hogy Teveli meghalt, és az ő fia barátunk, Termacsu, aki a minap
jött fel Bulcsúval, Turkia harmadik fejedelmével és karchájával. Tudnivaló,
hogy Bulcsú, a karcha, Kalinak, a karchának a fia, és hogy a Kali tulajdonnév,
a karcha méltóság, valamint a gyula is, amely nagyobb a karc hánál.”

Tormás és Bulcsu a Kr. u. 950 körüli időpontban gyakorlatilag elmondták a császárnak
a honfoglalás történetét, és e híradást megtűzdelték mindazon politikai, illetve hadi
események ecsetelésével, melyek alapján a császár tájékozódhatott a  műben türköknek
nevezett magyarok helyzetéről. A magyarokról szóló fejezetekből megtudhatjuk, hogy a
honfoglalás nagyszabású vállalkozása a Kazár Kaganátus területéről indult el, hogy a
csatlakozott kabarok három törzse a magyarokkal egyenrangú volt, hogy ezek a k abarok



úgymond „tanították a türköket a kazárok nyelvére”, hogy a magyar törzsszövetség „sabartoi
asphaloi”-nak nevezett része hátramaradt és keletre húzódott, hogy a két néprész mintegy fél
évszázaddal a Kárpát-medencébe való bevonulás után élénk diplomác iai kapcsolatokat táplált,
és még sok ezekhez hasonló fontos információról is értesülhetünk:

„Amikor a türkök és az akkor kangarnak nevezett besenyők közt háború
ütött ki, a türkök népe vereséget szenvedett és két részre szakadt. Az egyik rész
kelet felé, Perzsia vidékén telepedett le, s ezeket a türkök régi nevén mostanáig
szávartü ászfalünak hív ják, a másik rész pedig vajdájukkal és vezérükkel,
Levedivel nyugatra ment lakni, az Etelküzü nevezetű helyekre, amely helyeken
mostanában a besenyők népe lakik.”

A kétnyelvűség említésén túl még egy nagyon fontos adat utal arra, hogy a
kazárok és a magyarok szoros kapcsolatban álltak egymással. Valószínűleg az
Anonymusnál Hunornak és Magyarnak Dula alán fejedelem lányaival kötött
házzasságaként említett mozzanat párhuzamát, illetve előképét láthatjuk a Levedinek
egy előkelő kazár nővel kötött házasságába n:

„A türkök hét törzsből állottak, de sem saját, sem idegen fejedelem
felettük soha nem volt, hanem valamiféle vajdák voltak közöttük, akik közül az
első vajda volt az előbb említett Levedi. Együtt laktak a kazárokkal három
esztendeig, s minden háborújukban együtt harcoltak a kazárokkal. Kazária
fejedelme, a kagán, vitézségükért és szövetségükért nemes kazár nőt adott
feleségül a türkök első vajdájának, akit Levedinek neveztek, vitézségének nagy
híre és nemzetsége fénye miatt, hogy tőle gyermeket szüljö n, de a sors úgy
akarta, hogy az a Levedi nem nemzett azzal a kazár nővel gyermeket.”

Az idézetben említett három esztendőt a kutatók másolási hibának tartják, és
egyesek kétszáz, mások háromszáz évre teszik az eredeti szövegben a magyar -kazár
együttélést jelölő időtartamot. Még hosszasan sorolhatnánk az idézett forrás adatait, de
úgy gondolom, az eddig elhangzott részletek tükrében is feltűnik, hogy ha ez a nyugati
történelemtudomány számára 1746 óta ismert  és ma a magyar honfoglalás
legalapvetőbb forrásaként számontartott mű ilyen pontosan meghatározza a magyarok
honfoglalás előtti kapcsolatrendszerét, akkor a rokonnépek, illetve a honfoglalás előtti
kulturális kapcsolatok kutatásában az általa megjelölt területek miért kerülték el a
szakemberek figyelmét. (Tardy Lajos „Kaukázusi magyar tükör” című könyve
túlnyomórészt a Kaukázus déli oldalán élő grúzokkal foglalkozik , és inkább a Magyar
Királyság évszázadainak ez irányú diplomáciái eseményeire öszpontosít. ) Erre a
kérdésre itt nem szeretném keresni a vála szokat, sokkal célravezetőbbnek tartom
röviden vázolni a Kaukázus északi előterében végzett eddigi vizsgálataim céljait és
eredményeit.

2. Kazár – alán – kabar – balkár – karacsáj – nogaj – magyar
összefüggések

A fennebb ecsetelt őstörténeti vonatkozások  egyértelműen indokolják, hogy a
néhai Kazár Kaganátus területén ma élő népek kultúráját, annak vizsgálatát a magyar
társadalomtudományok kiemelten fontosnak tartsák. A Kaukázus északi előterében élő
türk, iráni, illetve kaukázusi nyelveket beszélő népek t örténete azért is lehet fölöttébb
izgalmas a magyar művelődéstörténet számára, mert e népek nagy részéről hitelt
érdemlően kimutatható, hogy őseik már a Kr. u. IV-V. században is a mai



településterületeiken éltek, azaz a magyar honfoglalás korszakától fogv a (legalább is a
tágan értelmezett areális zónában) kontinuus megtelepedésükkel számolhatunk.
Emellett a bizánci császár művének magyarokkal kapcsolatos fejezetei arra is
rámutatnak, hogy a „kazár” nyelvű kabarok a honfoglaló hét magyar törzs mellett
további (az előbbiekkel egyenrangú) hármat alkottak. Ennek alapján joggal
feltételezhetjük, hogy kultúránk megannyi „törökös jegyét” nem csak az interetnikus
kapcsolatok révén szerezhettük, és el kell fogadnunk azt a felvetést, hogy a magyar nép
etnogenezisében tevőleg is részt vettek olyan türk nyelvű népcsoportok , melyek keleten
maradt néprészeinek leszármazottai a Kaukázus északi előterében máig megőrizték
nyelvi-etnikai különállásukat. A magyar nyelvi és egyéb kulturális párhuzamok, - ilyen
pl. a hagyományos zenei kultúránk keleti kapcsolatrendszere - indokolják, hogy az itt
élő népcsoportok közül elsősorban a türk balkárok, karacsájok, nogajok és kumükök
vizsgálatával foglalkozzunk. A karacsájok és a balkárok, akik valójában egy népet
alkotnak (az erdélyi magyarok és székelyek etnikai viszonyához hasonlóan), a
Kaukázus hegyeiből leömlő, helyenként folyóvá duzzadó gleccserpatakok völgyeiben
élő, letelepedett, havasi pásztorkodást és hegyvidéki földművelést folytató moszlimok.
A nogajok szintén moszlim vallásúa k, de az ő őseki még a XX. Század elején nomád
pásztorkodást folytattak, s antropológiai jegyeik is inkább a füves puszta egyéb nomád
népeihez rokon ítják őket. Ennek emlékét láthatjuk abban is, hogy a mai
településterületeik is szétszórtan helyezkednek el a térképen. A legnagyobb, összefüggő
nogaj régió Dagesztánban található, egy -egy nagyobb falucsoportot a Karacsáj -
Cserkesz köztársaságban, a Kubány folyó mentén, és a Krim félszigeten is számon
tartunk, és a nép egyes elszigetelt csoportjai Anatóliában, illetve a mai Románia
Dobrudzsa tartományában élnek.  A kumükök a térség legmeghatározóbb türk nyelvű
népcsoportja. A mai Dagesztán területén élnek, letelepedett földműveléssel
foglalkoznak, és a múltban ők voltak a régió első számú kereskedői. Ez a
tevékenységük olyan jelentőséggel bírt, hogy az orosz hatalom megszilárdulása előtt az
egész Észak-kaukázusi térség közlekedő nyelve a kumük volt.

Első, 2000 szeptemberében, Sipos Jánossal közösen lebonyolított gyűjtőutunk
során a Kabard-Balkár és Karacsáj-Cserkesz köztársaságok területén végeztünk
népzenei terepkutatást.  A második, szintén kéthetes gyűjtőútra 2007 augusztusában
került sor, amikor is (Lukács Józseffel közösen) a hét évvel korábban meglátogatott
községek mellé az eddig számunkra feltáratlan völgyekben is végeztünk adatgyűjtést,
sőt, ezúttal nogaj településeken is sikerült a magyar összehasonlító zenefolklorisztika
szempontjából nagy értékkel bíró felvételeket készíteni. A sok -sok nyilvánvaló, nem
egyszer szinte dallamazonosságot mutató zenei párhuzam mellett olyan egyéb
folklóradatok, illetve járulékos információk is előkerültek, melyekről kötelességemnek
érzem tájékoztatni a keleti kulturális rokonságunk iránt érdeklődő magyar szakmai
közösséget. Kezdjük talán azzal, h ogy a karacsáj-balkár nép déli szomszédjai, a grúziai
szvánok a karacsájokat és balkárokat nem különböztetik meg, hanem gyűjtőnevükön
így nevezik őket: szovarti. Keleti szomszédjaik, az észak-oszétiai Alánia nevű
tartomány lakosai is megkülönböztetés nélkü l az aszi néven illetik őket. Nem is kell
olyan nagy fantázia ahhoz, hogy megállapítsuk: a karacsáj -balkár népcsoportot a déli
szomszéd-területek népe szavárdoknak, a keleti szomszédnép pedig jászoknak
nevezi. Persze, el lehet mondani, hogy a szavak évszáz adokon és népeken átívelő
jelentéstartalma változhat, és ezért ezt nem vehetjük alapul semmiféle tudományos
igényű következtetéshez, de nézzük a további tényanyagot.

A karacsájok és a balkárok, mint már említettem, ma Mohamed próféta híveihez
tartoznak. A moszlim hitre viszont elég későn, a XVII -XVIII. Század fordulóján tértek
át, azelőtt keresztények voltak. Mindemellett, a folklór szintjén a mai napig számon



tartják a többistenhívő, Tengri -ről, a főistenről „tengriánus” -nak nevezett ősvallás
összes istenségét. A népszokások keretében Tepena, az aratás, Debet, a tűz istenének
szerepét betöltő égi kovács, vagy Apszati, a vadászat istenének ünnepeit még a
legutóbbi évtizedekben is megtartották , és ami nekünk, népzenekutatóknak a
legfontosabb, ilyenkor az eze khez az ünnepekhez tartozó rítusénekeket és hősénekeket
énekelték. Talán nem meglepő, hogy a magyar anyaggal szoros rokonságot mutató,
legtöbb dallampárhuzamot a karacsáj -balkár népzenének pont ebben a legrégebbi
rétegében, a hősénekek, rítusénekek, halott siratók, bölcsődalok és gyermekjátékok
világában fedeztük fel.

3. Bijnöger

Az egyik legérdekesebb, komoly őstörténeti párhuzamokat felvonultató daltípus
a Bijnöger hős éneke. A téma magyar vonatkozásaira már 2000 nyarán is felfigyeltem,
ezért igyekeztem a tavalyi gyűjtőúton minél több változatát rögzíteni. A Bijnöger
dallama is széles magyar rokonságot mutat , de maga a történet is meglepően szoros
rokonságban áll középkori krónikáinkból és a magyar folklórból egyaránt ismert
szövegtípusokkal. Íme Bijnöge r hősénekének szüzséje:

Két fivér, „dzsigit batr”, azaz lovas vitéz: Bijnöger és Umar, elindulnak
vadászni.
Umar leesik a lóról és megbetegszik. Bijnöger elmegy a hegyi óriásokhoz, az
Emegenekhez, tanácsot kérni, hogyan tudná meggyógyítani a testvérét. A jóslat
szerint Umar csak a Maralnak, a háromlábú, fehér, csodás szarvasünőnek
tejétől tud meggyógyulni. Bijnöger az erdőkben bolyongva keresi a Maralt,
nyomára akad, üldözőbe veszi, majd utóléri. Célba veszi, de mielőtt kilőné
nyilát, a Maral megfordul, és  így szól: Bijnöger! Te engem nem ölhetsz meg,
mert én nem vagyok halandó szarvas, hanem én Apszati -nak, a vadászat
istenének vagyok a gyermeke. Ezért most én megátkozlak téged, hogy tévedj el
az erdőkben, és ne tudj belőlük kikeveredni. Kerülj olyan helyr e, ahonnan se le,
se fel, se jobbra, se balra, se előre, se hátra nem lehet elindulni. Bijnöger ezen
nevetni kezd, mondván, hogy ilyen hely a világon nincs, mire a Maral -
kihasználva Bijnöger figyelmetlenségét - elszalad. A vadász ismét üldözőbe
veszi, majd egy hegygerincen megcsúszik, és leesik egy függőleges sziklafalból
kiálló sziklapárkányra, ahonnan se le, se fel, se jobbra, se balra, se előre, se
hátra nem lehet elindulni. Egyes változatok szerint a sziklafal alá érkezik
Bijnöger kedvese és énekével hívja magához Bijnögert, aki pedig leveti magát a
szikláról és szörnyethal. (Azaz elnyeri méltó büntetését az isteni lény üldözése
miatt.) Más változatok szerint Bijnögerrel leesik hű kutyája is, akit Bijnöger a
késével a saját combjából kihasogatott húsda rabokkal etet, majd éhenhal.

Nyilvánvaló, hogy a magyar csodaszarvas-monda Kézainál leírt két vadászó
testvére (tegyük hozzá, itt a szarvasünő csodás képességeiről nem esik szó, arról csak
annyit tudunk: cerva), valamint a regösénekekben megénekelt, vadá szó Szent Istvánnal
vitába szálló „csodafiú szarvas”, aki az atyaistennek „követe” vág egybe a fenti
szüzsével. Kézainál is a csodaszarvassal kapcsolatos részeknél találjuk a keleten maradt
néprész említését, illetve a meotiszi szállásterületek elfoglalásá t:

„Menróth (…) nejétől Eneth-től két fiat nemze, Hunort tudniillik és Mogort,
kiktől a húnok vagy magyarok származtak. De mivel Menróth óriásnak Enethen kivűl



mint tudjuk, több neje is volt, kiktől Hunoron és Mogoron kivűl több fiakat és leányokat
is nemzett; ezen fiai és maradékaik Persia tartományát lakják, termetre és szinre
hasonlítnak a húnokhoz, csak hogy kissé különböznek a beszédben, mint a szászok és
thüringek. S minthogy Hunor és Mogor első szülöttek valának, atyjoktól megválva
kölön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy a mint egyszer vadászni kimentek, a
pusztán egy szarvas ünőre bukkanának, mellyet, a mint előttök futott, a Meotis
ingoványaiba kergetének. S midőn az ott szemök elől tökéletesen eltűnt, sokáig keresék,
de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon
földet baromtartásra alkalmasnak szemlélték.”

A magyar regősénekek dozmati (Veszprém m.) változatában Bijnöger hős
énekének másik mozzanatával találkozhatunk, melyben az utolért csodaszarvas és
Szent István szóváltása így hangzik:

Ne séss, ne séss, uram, Szent István király, az én halálomra
Mert én nem vagyok tenéked vadlövő vadad
Hanem én is vagyok az Atyaistentől hozzád követ

A szarvas itt is egy Isteni lénynek, ha nem is gyermeke, de követ e, és ebben a
szövegváltozatban is nyilvánvaló a szarvasnak az önnön üldöztetése fölötti
felháborodottsága. Figyelemreméltó , hogy Bijnöger énekében a Kézaitól ismert,
szarvasünőre vadászó két testvér mozzanata, valamint a regősénekekben fellehető, a
csodaszarvas és a vadász között zajló párbeszéd toposza  egymás mellett áll.
Véleményem szerint Bijnöger hős éne kében valójában azt az épségben fennmaradt,
teljes szövegtípust láthatjuk, melynek különböző töredékeit eddig csak a magyar folklór
kiemelkedő, archaikus szövegeiből, illetve a középkori magyar krónikaírók műveiből
ismertük.

Meggyőződésem, hogy az Észak -Kaukázus népeinek folklórja még számos
olyan, eddig feltáratlan adalékot tartogat a magyar tudományosság számára, melyek
dokumentálása, – ha komolyan gondoljuk a magyarság eredetének és keleti
rokonságának feltérképezését – a témával foglalkozó szakembereknek sok munkát fog
adni még a jövőben is.


