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Bevezetia

A Kárpátok vidékének feltehetően legrégibb név 

szerint ismert népével, az agathyrsosokkal a modern 

szakirodalom több mint száz éve foglalkozik. A foko
zott várakozóét a meg-megujuló etnikai érdeklődés, a 

nemzeti-nemzetiségi kérdés reneszánsza kimondatlanul 
is motiválja. Erre az aspektusra az nyújt lehetős get, 

hogy az európai kéaőbronzkor és koravaskor időszaká
ra már írott forrásokkal is rendelkezünk, s adataik 

révén elvben etnikumhoz köthetők a rég szeti kultú
rák, ahogy erre az agathyrsosok esetiben is a legkü- 

lönf lébb kísérletek történtek.
vatosságra int azonban, hogy az eurázsiai sztep- 

pevidék lovasnomád népeinek életmódja hatalmas terü
leten azonossá formálja a régészetileg megfogható tár
gyi kultúrát, s csak igen körültekintő módszerek és 

nagy mennyiségű lelotanyag esetén lehetséges eldönte
ni, vajon az etnikum vagy a kultúra kontinuitásáról 
van-e szó. Ez az óvatosság már Gellus Sándor és Horváth 

Tibor munkájában is megnyilvánult, ahol nem történt ®e( 
a preszkit® lovasnóp azonosítása az irodalomból ismert 

egyik népességgel sem, így is egyik kiváltói annak az 

érdeklődési hullámnak, mely hazánkban is sok újat ho
zott a preszkita-szkita korszak kutatásában.

A jelen dolgozat bemutatja a probléma jelenlegi 
helyzetét, megkísérli ez összegzést és egyes pontokon 

а к rdós továbbgondolását. Teszi mindezt főként az
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ae©thyrsosokre vonatkozó filológia no meg terra szetesen 

a presskit© és szkita ide szak újabb történeti és régé

szeti irodaiménak felhasználóséval*

Itt mondok köszönetét Dr. Szédeczky-Kerdoss Samu 

tanszékvezető egyetemi tanírnak értékes útmutatóseiért.

*

> ■
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forrásokAz írott

Ha végigtekintünk azokon a görög és latin nyelvű 

forrásokon, melyekben az agathyrsos népességről szó e- 

sik, nyomon köv thetjük, ho/y az i.e. VII-VI. századtól 

az ión gyarmatosítás következtében egyre ismertebbé vá
ló Pontos vidék népei az elódök tudását is összegző Hé- 

rodotos kezén hogy színesednek több szempontból tár
gyalt történelmi valósággá, s majd a kései auktoroknál 
— a gazdasági és politikai érdeklődés más irányba, ke
let felé terelődésével — hogyan üresedik ki és vész 

el a meglévő ismeretanyag is, hogyan válnak több más 

nép közt az agathyrsosok is irodalmi kuriózummá, tan
könyvek példaanyagává vagy népfelsorolások szereplő
ivé. / Borzsák 1978. 166.p./

Következésképpen Hérodotos munkájából nyerhetjük 

a legtöbb adatot az agathyrsósokra vonatkozóan. Az is 

nyilvánvaló, hogy módszertani szempontból hibát követ

nénk el, ha vizsgálódásainkat csupán erre az egy né
pességre szűkítenénk le. Ipp ez indokolja az egykorú 

kiramer illetve szkita környezet valamint a hozzá fű
ződő viszonyuk elemzését.

Hérodotos, aki Skythiára vonatkozó ismereteit 

részben autopszia révén főként a milétosi alapítású 

Olbiában és környékén szerezte, részben az ión his- 

toriográfusok /főként Hekataios/ értesüléseinek fel
használásával nyerte, tudósit a szkiták eredetéről,
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a szkita föld múltjáról is. /Hérodotos IV, 5-15./

A genealógiák összevetése

Történetírói módszerét is jól jellemzi, hogy a 

szkita ,genealógiát kát változatban is előadja: elő
ször azt, hogyan beszélnek a szkiták önmagukról, majd 

a pontosi görögök vélekedését is. Végöl harmadikként 
közli azt a históriát is, arait ő maga a leghihetőbb
nek tart, megerősítve adatait az Aristeas féle Ari- 

maspeából vett információkkal,
A kutatás nem egyszer vizsgálta már a két válto

zatot, általában azonban egymástól különválasztva,
. olott actoőiksileg is helytelen, ha ez elemzés egyes 

részek kiemelésén és a többi homályban hagyásán al 
pul.

A leginformativabbnak tartott "szkita" változat 

strukturális, tipológiai sajátosságainak vizsgálata a 

kutatást arra a felismerésre vezette, hogy a szöveg
ben található ellentmondások, homályos részletek az 

öt epizód /Targitaos születési körülményei; a szent 

ajándékok legendája; a szkita királyság és dinasztia 

létrejötte; a szkita társadalom szervezete; a szkita 

társadalom hármas jellegének létrejötte/ illeszkedé
si vonala mentén fordulnak elő, vagyis az egyes blok
kok nagyon formálisan szerveződnek a szó szemiotikái 
értelmében vett szöveggé, ami már önmagában is arra
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mutat, hogy különféle és különböző korú hagyományok

ról ven sző, /Iiazanov 1975. 33-39.p./

A Tergitaos legenda

A legendával kapcsolatosan az a nézet gyökerese
dett meg a kutatásban, hogy az a Fekete tenger északi 
partvidékén megtelepült őshonos földművelő lakosság 

köriben keletkezett. Grekov úgy véli, hogy az autochtén 

alapok Targitaos anyjának, a Boryathe né з folyó lányá
nak alakjában érhetők tetten, amely a jövevény szkí
ták számára kezdetben idegen volt. /Grakov 195o. 8,p./ 

Ugyanakkor a legendában a jövevény elemekre való cél
zás ia feltételezhető; Targitaos megjelenésekor ©z 

ország lakatlan; a szkiták fiatal népnek tartják m 

gukat.
A szkiták kialakulásának idejére utaló két hír

adás ellentmondásossága /egyrészt a legfiatalabb nép; 
másrészt pontosan ezer esztendő telt <1 Targitaos 

megjelenése és Fareios támadása között/ aszal megy 

rázható, hogy a két kronológia eltérő hagyományokon 

alapul. Az ezer évet említő híradás őshonos, Fekete 

tengeri eredetű, a szkita foglalás előtti — való
színűleg kimmér -- földművelő torz ek hagyománya. A 

benne szereplő Targitaos csak akkor vált az egész 

szkita nép ősatyjává, amikor kialakult a szkita eth

nos, megtörtént a szkita jövevények és a helyi föld-
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művelő elemek összeolvadása, s egyszersmind megszüle
tett annak igénye, hogy Ökythia lakosságát e közős e- 

redet tudötínak és az isteni rendelésnek hangsúlyozá

séval is összekapcsolják, mely mozzanat a nomád tár
sadalmakban a társadalmi integrálódást, a más törzs
ből s ármazÓ csoportok inkorporálását szolgálta il
letve könnyítette meg, /líazanov 1575, 4o-42.p./

á liodórosnál fennmaradt /Diod6ros II, 43* 1-3*/ 

eredetmitosz szkítái az Azóvi tenger mentén, a Kau - 

kázus előterében élnek, azon a területen, ahol kelet- 

euró.ai történetük kezdődött. Ez e körülmény némi
leg aláássa a Targitaosról szóló hiradás helyi gyöke
reinek feltételezését. Az ellentmondás feloldható, he 

feltételezzük, hogy a szkiták nyu* ati előrenyomulásuk 

folyamán megváltoztatták istenségük lokalizációját, 

illetve a szkita istenség alakja kontaminálódott az 

analóg helyi, Dnyeper menti istenséggel. /líazanov 1975. 

42.p./
Grakov feltételezése szerint Targitaos nem csak 

az ősatya szerepét tölti be, han 

turhárosz is. Alakja a szkita etnogenezis görög válto
zatának Herakléa'vel azonosítható. Erre lehet követ
keztetni Strabón elbeszéléséből is /Strabón XI. 2,lo./, 

ahol Aphrodité segítségére sietve megöli a gigászokat.
Jellemző, hogy más változatokban a szkiták közöa 

eredetit nem erősítik meg ilyen nyilvánvaló módon: a 

görög változatban csak a szkita királyok származásáról

egyszersmind kul-
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informálódunk, Liodóros Skythése pedig nem Ősatya és 

nem is ez első király.

Az égből hullt aranytár. yak

A kutatók interpretálásában háromjféle irányzat 

különül el: etnikai, azdasá, i vagy társadalmi siku ér
telmezést nyújtanak.

A gazdasági szempontú ér'elmezésben az okozza a ne
hézséget, hocy a n gy aranytárgy közül a #• a

nem szimbolizál gazdasági tevékenye "get; a többi 
tárgyat a földművelő éitmód bizonyitékának tekintik. 

/Hazanov 1975. 42-чЗ.Р*/
Az etnikai szempontú értelmezéssel kapcsolatban 

Kübakov és Kothe nézetei a legújabbak. Kothe tagadja, 
ho у az eredeti genda a szkítákhoz köthető. Egyes ko

rábbi kutatókhoz / Minns, Brandenstein, Legrand,/ hason
lóan a le, enda eredetét a szkita foglalást megelőző 

időkre, a bronzkorra teszi, s a megtelepült földmű
velő lakossághoz, a szkolotokhoz köti. Küzdjük tarto
zónak véli az agathyrsosokat is. Véleménye szerint a 

szkita időszakban a Dnyeper jobbpartján nem-szkita 

földművelő törzsek, köztük agathyrsosok éltek. /Kothe 

1967; Kothe 1969./ Kothe bírálói /Hazanov 1975. 276. 
p.; özádeczky-Kardoss 1982. 5-8.p./ az etimológiák két- 

ségességit, a Hérodotosnak ellentmondó feltevések meg-
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alapozatlcnságát és a hérodotosi tények ignorálását 

nehezményezik.

Kübakov a legenda két változatét nem tartja egy

másra vonatkoztathatnak; véleménye szerint a Heraklés 

nyiláról szóló legenda nyilazó nomádokhoz, az égből 

hullott földmüveseazközöké pedig földművelőkhöz kapcso

lódik. /Kübakov 1979. 215.p./

E földművelők — sskolotok — etnikumát /I'ieder- 

léhez hasonlóan/ protoszlávnsk véli. /Kübakov 1979« 

135-238.P*/ Felfogása szerint a szkolotok határa délen 

a szteppék tulajdonképpeni nomád szkitái, keleti szom

szédaik, a gelónok pedig valószínűleg beletartoztak a 

szkolotok törzsszövetségébe, s feltehetően e törzsek 

alkották az i.e. X-VIII. századi csernolesz kultúrát, 

melyben a következő négy alcsoportot különböztethető 

meg; a tyaszmini, a kijevi, a podóliai és a vorkslai. 

/Kübakov 1979. 218.?./

,':t te lm ez lsében Kothához hasonlóan nem veszi figye

lembe, hogy HSrodotos a negyedik könyv 5-7 fejezetében 

azokat az információkat közli, melyeket a ezkiták saját 

magukról mesélnek, s hogy saját nyelvükön azkolotoknak
nevezik magukat. őV^МТГс^б-С c)& ClvpcL OdTo/Ao^ ^t/CoAoxod^1 
ТОО £>еЬГ\\(о^ СТбОУО/А^/, ЪсоЬи^ Jc 0UK0/aoí6B<V .

I

;okozott figyelmet érdemelne az is, hogy a nyelv 

és a szokások alapján Hérodotos éles különbséget tesz 

a szkita ás a nem-szkita népek között. /Artamonov 1974.
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8%p./ Adatainak hitelességét Fekete tenger nenti utazá
sai és az agathyrsosok által meggyilkolt szkita király, 

Ariapeithés legbelső köréhez tartozó Tymnéshez fűződő 

kapcsolatai szavatolják, /ílermatta 1966* lo9-llo.p./
Ugyancsak nem kap méltó figyelemét, hogy a három 

testvér, Arpoxaie, Lipoxais és Kolexais nevének második 

felében iráni tő szerepel fénylik , uralkodik jeien- 

t eben, s a tő első felére is található iráni analógia: 

^irojouj; / Apra-хвауа/ esetiben 

lentéssel, mig KoÁ^Atj; -ál / bvar(?)és xsay / Map feje

delme „jelentéssel* /Abejev 1949. 191*j 242-24% p./
Az irenisták régen felfigyeltek arra, hogy a szki- 

te erecietmonda egyes motivumai milyen közeli kapcsolat
ban állanak az indoeurópai s különösen az iráni folklór
ral. Christensen, Duraézil és Mólé azt feltételezik, hogy 

a szkita verzióban Skythia etnikai felosztásának a há
rom testvértől való eredeztetése /amely motivum nagyon 

elterjedt az indoeurópai és különösen ©z iráni népek kö
zött/ és a szkiták társadalmi megoszlásában megfigyel
hető hármasság szimbolizálása összekapcsolódik. /Hazanov 

1975. 49.p./
Mólé a szkita változat és a gazdag iráni anyag ösz- 

saevetéséből a köv tkező közös jellemzőket emeli ki:
£yik sem fejezi ki világosan a felosztást; az etnikai 
interpretáció és a társadalmi funkció összefügg; a pró
bát csak a Utfiatalabb állja ki. /Mólé 1952. 457-46o.p./

Dnyeper fejedelme j
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Ilezanov Curtius Ruf ua alapján / Curtius VII.8. 17-18. ^ 

akinek a forrása semmiképpen nem Hérodotos, bizonyltja, 

hogy az aranytárgyakról szóló hagyomány széles körben 

elterjedt volt a szkiták és a szakák között. A forrás
ból az is kitűnik, hogy az isteni ajándékok valóban a 

társadalmi tagolódást szimbolizálhatták. S egy másik 

hely / Iherekydés Theog., fr. 113./ nyomán kiviláglik, 

hogy a földmüveseszközök nem a földművelés mesterségét, 
hanem magát a földtulajdont jelölik. /Hazanov 1975. 45- 

46.p./

A "görög" változat

A "szkita" változattal összehaaonlitva mindjárt szem- 

beötlik a szöveg egységessége, irodalmi roegformáltsága, 
mat©sfoku szervezettsége, s az, hogy az előzővel ellent t - 

ben csak egyetlen motivumot dolgoz ki •
bz a változet nem tartalmaz utalást a szkita társa

dalmon belüli viszonyokra, viszont — Hazanov nagy je
lentőségű gondolata szerint — világosan kifejeződik ben
ne a szkiták, e szkita álla® igénye a szomszédos népek 

feletti hegemóniára, bár azok soha nem tartoztok a bi
rodalmukhoz, A három t* átver /Agethyrsos, Celonos ée 

Skythée / próbatétele és a fiktiv rokonság hangsúlyo

zása ennek a törekvésnek igyekezik legitim jelleget köl-
127.p.;Vulpe 19S1. 4o6.p.;csönözni. /Hazanov 1975* 54 • »
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Meljukova 1979. 244-245.P*/
E görögök közt jól ismert történet alkalmsa volt 

arra is, hogy a IV* szézadi Ateaa külpolitikai törekvé
seinek ideológiai alapiéul szólgéljón* E monda ébré-

éltal kibocsétott pén
zen, s a kul-obai kurgénokból előkerült kultikus a- 

rany, idények ébrézoléaain. /Crakov 195o* S.p./ A kuta
tó a pedig élteiében a szkita mitológia illetve az eposz 

igen magas szintű fejlettségét tételezi* /Abajev 1965*

82-33.llarmetta 1982* 7*p*/
Eajevszkij Grakovval egyezően úgy véli, hogy a 

Heraklés név pusztén görög behelyettesités, és nem é- 

rinti a szkita hős — Tergitaos ősatya — alakjénak 

lényegét* A görög véltozatot a külpolitikai igények 

raegfogalmazésa miatt a görögökkel legintenzivebben á- 

rintkező kirélyi szkiték hegyoményénak tartja, amely 

az olbiai görögök közvetítésével jutott HIrodоtos tu- 

doméséra. /Kajevszkij 197o. 91., lol.p./
A szkita véltoaattal ellentétben itt szó sincs 

erről, hogy a két idősebb testvér önként étengedi a 

hatalmat a legfiatalebbnsk. Ebben a vonstkozésban a 

görög véltozat közelebb éli az iréni hagyoményhoz, 
nevezetesen a Selmáméhoz, melyben a testvérek rövide
sen megölik hatalomra került öccsüket* Agethyrscst és 

Gelónost sajét anyjuk űzi el az orszégból, mivel a 

próbatételen elbuktak. A szkita véltozatban viszont

zolése tételezhető fel az Ate

e
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Lipoxais és Árpoxais az égből származó aranytárgyak 

jelentését megértve önként mond le a hatalomról, de 

továbbra is ez országban marad,
E görög változat azonban a mítosz nyelvin azt is 

kifejezi, hogy a szkiták földje hajdan az agathyrso- 

sok /és a geldnok/ tulajdonában volt, 3 ha kazanov 

értelmezése helytálló, fel kell tenni, hogy a szkita 

időszakban is maradtak ilyen elemek 3kylhia terüle
tén és a szomszédos nyugati vidékeken, másként a szki
ták igénye nem lenne aktuális,

linókét változat — sőt ide vonható a lioddros 

/ II, 43. 1-4./ és Plinius / NH VI. 5o, 22 

elbeszélte verzió is — tulajdonképpen a szkit© ethncs 

megteremtésének különböző szakaszaiba enged bepillant 

tást: a szkiták harcias benyomulását majd megerősödé
sét egy olyan egység létrehozása követi, amelybe a győz
tes jövevény és a meghódított egyaránt beletartozott, з 

majd a nomád hagyományoknak megfelelően a fiktiv rokonság 

szálai kapcsolták össze mindannyiukat, A híradások el
lentmondásossága is azzal magyarázható, hogy az esemé
nyek — vagyis az egységes ethnosszá válás — egymást 
követő szakaszairól tudósítanak. /Hazanov 1975. 2o5-, 
2o7.p./

IV. 33./•»
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A harmadik logosz

Mig ez első két változatot Hérodotos hűvös távol
ságtartással és bizonyos szkepszissel adja elő, a har
madiknál maga mondja: tcÁAoc; Ao^o$... /**А\бт< Át^o/л^и)

iryoÄci^L^; ezt is hozzáteszi, hogy ezt a változa
tot a görögök és a barbárok között egyformán lehet hal
lani. Magatartása teljesen érthető, hiszen e harmadik 

logosz /Hérodotos IV. 11-12./ már nem a genealógiai 
mi toszok, hanem a történ ti hagyomány nyelvén szél: a 

kinmer-szkite ellenségeskedés végső szakaszába vezet, 

amikor a kimmerek, halottaikat a Tyrasnál eltemotve, 
végleg elhagyják az országot, s a szkiták elfoglalják 

a paszta vidéket.
ezeknek ez eseményeknek / melyeknek történetisé

gében a kutatás már nem kételkedik/ а а И raklés tör
ténetnek az egymásra vonatkoztatása alapot nyújt arra, 

hogy a Skythés által elűzött Agathyrsost azonosithas- 

euk a szkiták által elűzött kimmerekkel, akik között 

az agethyreosok népét is kereshetjük. Kiviláglik be - 

lőlük a kimmer és e szkita nép rokon mivolta, hiszen 

mindkettő az indoeurópai közelebbről az észak-iráni 
nyelvű népességhez tartozik, s királyaik között azo
nos nevűt is találunk, de egyben magyarázatot ad arra 

is, hogy Dereios hadjárata idején az agathyrsoaok mi

ért viselkedtek ellenségesen a szkitákkal.
Történeti ás régészeti alepon származtatja a fel-
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bomlé kimmer törzsszövetségből az agathyrsosokat Наг - 

matte Jánosi, aki e kimaer és szkita törzsek küzdelmének 

végső szakaszát а VI, századra teszi, /Harmattá 1966, 
115,p.; IIuntatta 1982. 7,p./

Alexandru Valpe régészeti és történeti kutatásai
ban — Sulimirskitői és Harmattától fü getlenül — az 

agathyrsoa kérdés vizsgálatéban 197o-fcen arra az ered
ményre jutott a hérodotosi tények értelmezésében, hogy 

a ezkiták időrendben ez utolsók, az agathyrsosok pedig 

ez elsők voltak az iráni törzsek közül az éezak-ponto- 

si azteppéken, /Vulpe 197o, So.p,/
-

A kimmer kérdés

Az agathyreosoknak kimmer néptörzsként valő meg
határozása, s a kimmer probléma interpretálása messze
menő jelentőségű a szkita etnogenezis szempontjából is. 

Ögyes kutatók ugyanis — főként Abtamonov és "rakcv — 

a Pontos vidékén élő szkita népese get autochtónn^lc 

tekintették, és a későbronzkori gerendasiros /szrubnaja/ 

kultúra fejlődésével hozták kapcsolatba, !ás kutatók 

azonban azt állitják, hogy Skythia létrejöttében azok 

az iráni törzsek játszottak döntő szerepet, amelyek 

'zsie mélyéről vándoroltak a Fekete tenger melléki 
szteppékre a bronzkor és a vaskor határán, az i.e.VII,

korábbi időkben. /Tyerenozskin 197% 7,p./századnál n<
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A kimmer népnév megtalálható ugyan sok pontosi te
lepülés elnevezésében éppúgy, mint más toponimikumban az 

Azóvi tenger keleti partjától a Dnyesztér alsó folyásé
ig /Hérodotos IV. 12., IV. loo.j Strabón VII. 4, 3 

2, 5*» XI. 2, 8./, s nevük időszámitásunk hatérán is is
mert, sokéig azonban ni

XI.*»

volt mód arra, hogy ez Írott for
rásokban — s itt az asszír ékírásos forrásokra is gon -
dőlni kell — szereplő kimmer népességet azonosítani le
hessen egy bizonyos anyagi kaitúréval is.

Az ékírásos forréaok a kimnerek elő-é^aisi hadjéta- 

taiba nyújtanak betekintést. Lzek szerint a három fenn - 

meredt dinasztikus személynév ©lapján iráninak; tartható 

népesség i.e. 714-ben Urartut ostromolta, majd legyőzte 

a frig Hidest /i.e. 675/, sikerei csúcsén elfoglalta a 

lyd főváráét, Sardeist /i.e.652/, felperzselte Bphesost, 
mig a VII. század v,gén a lyd Alyattés végleg legyőzi és 

kiszorítja őket Kisázsie nyugati fel 4>61. /Harmatta 1046- 

-1948. 151.j Harmatta 1966. 112.p.; Abajev 1565. 125-126. 
p.; Oyakonov 1956. 234-242.p./ ügy tudjuk azonban, hogy 

csak © kimmerek egy része hagyta el Lygdamissal hazáját, 

a többség a liaiotia partjai mellett marajdt. /Tyerenozs- 

kin 1976. 214.p./

Legújabban Tyerenozskin régészeti kutatáalei bizonyí
tották, hogy Dél—Oroszország preszkita népességét a kim— 

merek alkották, ©kik ez i.e. második évezred közepétől az 

i.e. VII. század közepéig tartották uralmuk alatt a pon-
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toei szteppéket, s hogy az 6 kulturájuk a s;rubnaje 

kultúra, mely nemcsak a bronzkor végét öleli fel, ha- 

a bronzkor én a vsakor közötti átmeneti idősza

kot és a tulajdonképpeni vaskor kezdetét is»

A kimerek pontoei jelenlétére vonatkozó régé

szeti megállapításokat jől kiegészíti *risteesnak 

a u'?rodotosn41 ft manaradt adata, hogy * déli tenger

nél laké kimmerek a szkiték nyomósára cánytelenek vol

tak elhagyni országukat. /Hérodotos IV. 13*/ 'ivei a 

kutatás szét int Aristeas a VII. század harmadik ne

gyedében virágzott /Bolton 1962. passió; oulimireki 

4970. 31o.p.; -borii 1959. 371.p.; Cf. Harmatta 1966. 

113*P*/, az Írott források szerint is л VII. század 

közepére tehető, hogy a kimmereket a szkiták követik 

a pontos! ezteppéken.

Az. agathyrsosok lokalizálása

A szempontunkból fontos hérodotosi helyek a kö

vetkezők; IV. 48, IV. loo, V. S, V. lo. Az agathyrso- 

sok lakhelyét Hérodotos а IV. 48-ban a L!sria vidéké

re teszi; Hoíj>^ UOToOO^ (Н^м/мб-—

, relyet a kutatás általában a l áros

' /<5"u)V
ТЙ ícrtjO

folyóval és a Tisza alsó folyásával azonosít. /Patsch 

1925. 69.p.; Koloezovszkaja 1982. 47.p./ A folyónóv 

Strebónnál /VII. 3, 13/ alakban fordul elő;
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a dákok vidékén keresztül folyva a lanubiosba ömlik, s 

a tómaiak hadifelszereléseik szállítására használják, 
dordanes Geticájában i arisia, Constsntinoa Forphyro- 

genitusnál pedig Mo^tí"*^ alakot találunk. /Pbtach 

1925* 69.p./ Bár a Reichardt nézetét felelevenítő 

Kothe egyszerűen ’folyó* jelentésűnek véli a Harist*
/Коthe 1979. 45.p./

A Hcrodotos által említett aranyban való gazdag
ság /Н rodotos IV. lo4./, mely az Irdályi irchegység 

kincseire utalhat, és a Haris folyó említése az ega- 

thyrsosok földjével kapcsolatban egymást erősítve a 

Maros mellé lokalizálást támogatják. /Gzádeesky- ardoső 

1932. 6-7. p./
Van azonban olyan vélemény is, mely a Tisza és a 

Kárpátok emlit s nélkül hagyása miatt Hárodotos érte- 

oülóaát az a* ethyrsosok Maros melléki lokalizációját 

illetően nem tartja megbiztatónak, a egy másik hárcéo- 

tosi hely /IV. loo./ alapján következtetve az ugathyr- 

sosok terülő léül Iiolüovát fogadja el, hivatkozva arra 

is, hogy a népfelsorolásban utánuk említett neuroaokat 
Calieiáb© éo Volhiniába szokták helyezni. /I opescu 1962. 
450-451.p./

Íz a lokalizálás azárt sem lehet helytálló, mert az 

itt folyó Tiaranthos /Szövet/ és fyretos vagy Porata 

/Prut/ Hérodotos valószínűleg autopszián alapuló vóle- 

m'nye szí rint / IV. 48*/ szkita folyók, vagyis ez a te-
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rillet Gkythiához tartozik. ЛШЬако* 1979. 126.p./

A lokalizálás szempontjából számitásba vehető 

helyek о második csoportjáról /il-irodotos XV. loof lo2,

lo4-llo, 117, 125/, ahol egy népfelsorolás ismétlődése 

szembetűnő /agathyrsoi, neuroi, sndrophegei, melanchlainoi, 

gelónoi, budinoi, sarmetei/ a kutatás me, állepi tóttá, hogy 

benne VI. századi hekataiosi hagyomány őrződött meg, mely 

aztán Fliniuson és Mélán keresztül valamint a későantik 

történetírók kezén él tovább. /Hsrmatta 1941; Flezia 

1959/1960 /.

A IV. loo-ban & hekataiosi hagyomány nyomán Sky- 

határ4^1 ezt olvashatjuk: "HJl^ íóv cá-TTO 

jáT^Oü Tk Ke<TÜirtj>^ TVjV ^{0*0ф&<МУ ^(.^оУГоС. 

kArjicTed ^ 2к<До[ c'iro FpcoVcov ^críOe K/cupíow,
de y/\yc)^o^Á^aV t TtAcOTXiwi/ Me/U|j^AeUvcjv. 

As V. lo-ben viszont a ibrik de vélemény vei szemben 

— miss cint /л1К\б-&^ KkTC^O^L T> ir<í^v)V Toíj’lé-JjOO- 

a saját véleményét adja elő, «mikor u у véli, hogy ez 

a terület a hideg miatt lakatlan: ckAAct Jj.ol Toí tWD TlTj/

?JÍ^nLXo\J <2ouopO<
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ven még egy adat

thia duani
. / 'äoro-

CtíbiiXeC

t'э' I \ \
CtVpCL VI* tx<Wc<Ü yü^/xog.

.4 rod о teánál ugyancsak az istroeon túlra vonatkozóan. 

Sz a sigynnákat jelöli meg mint egyetlen népet, amely 

a Dunától szakra lakik, s szállásterülete egészen a
vénátokig ér /Hérodotos V.9*/: yUo/yoüJ c^C Ju^/aoLL

TTü^ícScál DlktOl/r^ toü" ?(<TCfOVJ i/3jcoT0Ü^

TouH OOrO/AoL íÍKeU. Zi^uVv^ ( Có'^TC y^u3 - 

/«ívOUJ сТи/j ctó H rjcW бр*Ц eboiKPO^

/ЦрОСхГс. ( BorzsÁk И356. 3.-4b.( 43-44.p7

/>/
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Bz a híradás azonban újabb ellentmondást tert&lmaz, 
s mindenképpen fölveti azt a kérdést, milyen forrá
sokból meríthették a görögök értesüléseiket a Dun 

Kárpát medencére vonatkozóan.
Az irodalmi ac tok közismertei szegényesek, a 

görög földdel való kereskedelmi kapcsolatokat pedig 

mindössze négy autentikus lelet bizonyltja az archa
ikus korból в Kárpát-medence területén. Szék nem a 

bronzkorban élénk forgalmat bonyolító Morava-Vardar 

völgyön keresztül, hanem valószinüleg az Adriai ten

geren át, majd vénét közvetítéssel jutottak földbe- 

kerülésük helyére. Bnuek az Adriától északra tartó 

kereskedelmi utnfic köszönheti» a sigynnákról szóló hír
adás, mely e Közép-Duna medence délalföldi területé
re vonatkozik. /Borzsák 1936.; Szilágyi J.Gy.;1963.j 
Szilágyi J.Cy. 1966.j Harmatta 1966,; Harmatta 1968.; 

i.armatta 1982./
A nyugat-pontosi görög városokból kiinduló ke

reskedelem a mai ismeretek szerint nem továbbított ar
chaikus görög árukat a Kárpát-medencébe. 3 jelenség 

okait keresve P át van rámutatott, hogy а Ту ras folyón 

túli világra vonatkozó információk szírt olyan szeré
nyek, mert a szkita-thrák ellenségeskedés miatt a gö
rögök nem ismerték csak az ölbiából és a '^yrastól a 

Kárpátok felé vivő utat; a geta-thrák világba való be-
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hetolás természetes útvonala, az Al-Duna vidéke ismeret
len maradt számukra. /Farven 1923. 28-3o.p./

Hsrmetts szerint viszont ez Alföldön lakó sigynnák 

és az Lrdályben élő agathyrsosok szkitékkel szembeni 
ellenséges érzülete alkotta azt a tényezőt, amely meg
akadályozta, hogy a pontosi kereskedők az Al-luna völgyén 

keresztül írják el a Kárpát-medencét. Lareios hadjárata 

során, a dunai átkelésnél kerül зог csak gz Al-Iuna fel
derít -sere, bét az ekkor szerzett ismeretek kereskede
lemben való hasznosítására csak a következő századokban 

kerülhi t sor. /Uarmatta 1982. 7*p./
oaükebb problémánkhoz visszakanyarodva ismét hang

súlyozni kell azt az általánosan elfogedott t i telt, hogy 

Hérolotoe különböző fórrágokből dolgozott, s ezek adata
it nem e yeztette. Küvének"rétegzettségeJf s e rétegek kü
lönválasztása segítséget nyújt ahhoz, hogy az agathyrso- 

sok lokalizációjára alkalmas helyeket kritikailag szem- 

ügyre vegyük. Ahol a azkiták és a neurosok szomszédaiként 
említi az egathyrsosok аt /líérodotos IV. loo, 125/, ott 

mind nképpen © VI. század liekoteioara visszamenő hagyo
mánya szólal meg.

Ugyancsak Heketoiostól származik Skythia geometrizá-
fec COVló leírása. /Hermatta 1941. 3o.p./ Aszerint

úoV JuoCov^ t<LT\^^fooYoOj
Ккг^юо^тслЗУ Ц 5vAeiő<^v') Уб'оу то те q rvjv
ju^lco^^v ку) то TfccpX тvjv 6(ícáv. /и/. ao\- j
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( \ f ы 5 *
doo TíoV OOjXriV

\
T<k4 rJ■>/ , n

vp^fovr^c, П7У re
14/i т^У ТГ^х; vjid /IV. 99/ Az Istrosrdl mond je: Tii^töTu>£

«АГ Lő1P£^$ TooV Iv tíj' 5LloJb[K^ pecoV /ív, 48./ 

ajd ugyancsak az Istrosfcől és az északi területekről: 
7He)^ 5>V W /^V ’(őTJOU kXTüVX(^ <£ T^V

j^rokAЦ(<тл><х pj ^/сииис^
°А^осЭ-^000У, /^-TcA g£ №cU£COV;

TlA^Ür^OC^V ck, V\C/W^A cL)Y^ ■ / IV.-100./

e<sxí-

J-C'CO

\
WIQ/кЛб- O^oU^CV/

Jía// circn^.ГЦДл)СслЭУ

*ov )

Vegyis a hekataiosi sablon lényege a következő: a 

szabályos négyszög alakúnak elképzelt országot délen 

és keleten a tenger övezi, legnyugatibb folyója az Ist- 

ros, s az Istrosnál kezdődben a már többször említett 

népek 3zállásterülete határolja,s közülük az agathyrso- 

sok földje kezdődik a btlső, tehát a szárazföld felé . 

néző oldalon.

f eg kell jegyezni, hogy e leirás szerint a Cuna 

УКу-DK irányban folyik a torkolatvidéken /IV, 99./ •

Ezt az irányt a geome trizálás igényeihez alakítva, s a 

távolabbi folyószakaszokre is érvényesnek tartva kerül

hettek az istrosnál lévő agathyrsosok a Skythia-sablon 

szerint északra. E .uokataiostól örökölt torz ..eometria 

nem ad megfelelő kiindulópontot a tudományosan megala

pozott lokalizáláshoz* egyes elemeinek kiragadása köny- 

nyen tévútra viheti a kutatást. Nem érthetünk egyet a- 

zokkal a kutatókkal,akik ennek alapján oldovába vagy
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Ukrajnába / Scserbakovszkij 1934* 212.p./ lokalizálnak.
S tendenciával szemben a hérodotosi leiráa azon 

mozzanatait kell előnyben részesíteni, ahol nem mes
terségesen kreált fogalmakat, hanem természetföldraj
zi megnevezéseket használhatunk fel a terület-raeghatá-

, \
rozáshoz. Mivel esetünkben az egymás mellett álló
/tá|y lót^oo és a Ckythia-sablon Tc< kgToirq^c. fogalma üt

köztetéséről van ezó — ésszerűnek tűnik az ^irol<fT<pou

előnyben részesítése. Döntésünk helyességét megerő

síti, hogy a lokalizálást nyújtó másik hely/xV. 43./ 

szintén az Ietrost emlitií a belé ömlő >"aris folyó 

mentén tudja az agathyrsos szállásterűit tét.

Felmerül az a 1 he tőség, hogy a Tcg 

kifejezéssel egy északra lokalizáló habomény őrzött 

meg Hérodotos, melyet az északi és főleg a nyugati 

szkita határ egyáltalán m 

vetkeztetve csak nehezen tud földrajzi ismereteivel 

összeegyeztetni. A kései auktoroknál /Pionyaios, Avi- 

enus, Ioannes Tzetzes, Nikephoros Ble-mydes/ újra fel

bukkan ez az általánosság szintjén maradóén a fagyos 

sza ra lokalizáló, mitizáló irányzat, mely aztán a 

középkor egész folyásán megmer ad*.-Borzaik 1578. Л63.р./, 

bár elterjedtebb a konkrétabb, az latrodtól északra 

lokalizálás.

Ha igaz az a feltételez sünk, hogy az agathyrso- 

sok a kimroor törzsszövetségbe tartoztak, s ennek fel

bomlása után szerepelnek saját nevükön, akkor az észak-

szabst03 kijelöléséből kö-
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га lokalizálás már Homáros óta dokumentálható /Об, Xi. 

14-19*/, aki a strabóni raegyarázat szerint / III. 2,

12./ az ión népnek e törzs iránti gyűlöletéből helye

zi a kiramereket északra, az alvilág közelébe, holott 

tudvalevőleg a Bosporoa vidékét lakták.

Visszakanyarodva az ul-éanai lokalizáláshoz a ré
gészet ás a filológia egybehangzó tanúsága szerint Sky- 

thia az el-dunai területekből ссек a roai Dobrudzsára 

t> rjedt ki, Aulpe 198o. 22o-221.p./ ivei pedig egy

értelmű, hogy a szkita és az agathyrsos föld határos 

/ezt nemcsak Skythia leitáea, hanem a perzsa háború ké

sőbb tárgyalandó eseményei és a sskita-agathyrsos el

lentét általában is bizonyltja/ ~ 

riilet Dobrudzsától nyugatra fekszik.

Gzáceczkp-Karcoss másik lokalizálóéi javaslata sze
rint van egy olyan al-dunai mellékfolyó, mely a "szki

ta mellékfolyókhoz" sokual közelebb torkollik a Dunába 

int a áros, a Ravennas Ceographua említette Marlsous 

folyóról ven ez6 /Ravennas Anonymus Ceographua IV. 5./, 

melye:. Tranemariscával, a mai bulgáriai Tutrakan város 

elődjével hoznak kapcsolatba, mivel az a várossal szem
ben cmlik a Dunába. A folyó mai neve Arge^ul. / Száceczky- 

Kardose Ó652. 7.jb./

Dnnek ez al-d.nai lokalizációnak a jelentősége ab

ban áll, ogy megszűnik a két forráshely /IV. 48; IV. 

loo./ közötti ellentmondás, melynek feloldását Vulpe

ez agjithyrsos te-



- 24 -

e következőképp gondolja el az Írott források és a tár
gyi emlékek tanúságainak figyelembe vételével, A régé
szeti anyag lehetőséget ad arra, hogy а VI. század mé- 

sodik felében és az V, szézad elején egy olyan к oltár- 

kört tételezzünk fel, amely magéba foglalja zrdélyt, a 

Kupétoktól délre és keletre eső dombvidéket és iíyugat- 

I-odóliét. ^bben a kultúrkörben az abathyrsosok játszot
tak vezető szerepet, ahogy ez a perzsa héboru hérodoto- 

ai elbeszéléséből kiderül, s ennek tudható be, hogy ne
vüket a terület egészére vonatkoztatték. Az V, században 

azutén, amikor az a törzsszövetség felbomlott, agathyr- 

sosok csak a Maris mellett maradtak, ahogy erről Háro- 

dotoa pontosi tartózkodása folyamén tudomást szerzett 

/Vulpe 197o. 169-171.P.; Vulpe 1971. 03o-885.p./
A szkita betörésiek állandó veszélyével magyaráz— 

ható, hogy a hajdan az agathyrsosok törzsszövetségéhez 

tartozó el-cunsd terület Hérodotos idejére pusztaság
gá vélt, vagyis a lakosság a sikségról a nagyobb biz
tonsagot nyújtó he yes vidékre húzódott. A’ulpe 198o. 
22o*p./

Az agathyrsoe kulturkör, az afathyrsos törzsszövet
ség kérdése nemcsak történeti—régészeti, hanem filoló
giai szempontból is felmerült.

Az a. athyrsos Ionost

A szkiték ellen vezetett hadjárat elbeszélését
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elemezve szembetűnő, hogy az két, egymástól élesen el
törő karakterű részre oszlik, A Dunón való étkeidéig 

tárté első rész /114rodotos IV, 98,/ elbeszélésének szel
leme megegyezik azon r székével, melyekben olyan közel
múltban lezajlott hóboruskodósokról esik szó, ahol gö
rög forrósok óllottak Hérodotos rendelkezésére, A kuta
tóé szerint a jelen esetben a Dereio3 flottójónól és 

hadseregében szolgóló kisózsiai görögök elbeszélése szol
gólt Hérodotosnak alapul, /Blavatszkij 195o, 21,p,/ Az 

adatgezdagsóg miatt az a lehetőség is felmerült, hogy 

Hérodotos valamelyik pontosi görög vórosban fennmaradt 
Írott forróst is hasznólt a luna-delta eseményeinek le
íráséhoz. /Rübakov 1979* 93*P*/

A szkita földi tartézkodós eseményeit elbeszélő 

mósodik rész a reólisnak tűnő eseményeken kívül olyan 

epikus, mesés elemeket is tartalmaz, melyeknek alapjón 

Blavatszkij, majd Harmatta is azt feltételezik, hogy 

egy szkita eposz mőaodkézből való ismeretéről van szó, 
mely a hodjóratot szkita szempontból meséli el, 3 bór 

veszítünk a szavahihetőséget illetően a szkita szempon
tú értelmezés miatt, a helléntől elütő létósmód minden- 

kép, en érdekességet jt lent, /Blav itazki j 199o, 21* p* j 
Harmatta 1932, 7.;•/

Feltűnő azonban, hogy ebben a részben bizonyos szki
ta ellenesség érhető tetten, ami annól furcsóbb, mivel 

e szkita-perzsa konfliktus egészében Hérodotos hatórosöt-
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tan a megtámadottakkal rokonszenvez. Másként fogalmazva 

arról ven szó, hogy az elbeszélés nézőpotja megváltozik, 
e szomszédos népek királyainak gyűlése lesz a özinhely 

/IV, 118-119*/, ahová szkita követség érkezik. Kérésükre 

csak a gelón, a buciin és a szarmata király Ígéri meg a 

támogatást, a többiek — в ők vannak többségben — vá
laszukban úgy vélik, hogy a szkíták előző jogtalanságait 

és ázsiai hadjáratukat jött megbosszulni Dareios /IV,119/, 
Az előadás hangsúlya az agathyrsosok irányába tolódik 

el, 3 a hadjárat egésze szempontjából mellékes, de az 

agathyrsosok szempontjából fontos események kerülnek ref
lektorfénybe. Egyedül Ők mernek kiállni a szkítákkal szem
ben határaik védelmére, akik mintegy a perzsa ellenes szö
vetség elutasítását megbosszulandó a szomszédos népek te
rületére csalogatják maguk után az ellenséget.

Az agathyrsosok különleges megítélése megfigyelhető 

már a Skythiát környező népek jellemzésénél /IV. lo4./, 

ahol a vsd és félelmetes szokásu szomszédok közül kifi- 

nőmültságukkal, pompakedvelésükkel tűnnek ki, s az £ГПсо»ИГ 

JUÍ§5 szokása, ellentétben más hérodotosi helyekkel, 

szintén az eszményítést szolgálja, /Dórzsák 1978, 165.p,/ 

Rübakov © második részen belül egy szkita és egy 

agathyrsos logost különít el. /Rübakov 1979. 94-99.p./
A 125, caput elemzésében több logikátlanságra hivja fel 
a figyelmet. Kern valószínű, hogy a szkíták akkor haj

tották volna végre a szomszéd törzs illetve az egész
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törzsszövetség ellen a büntetőexpediciót, araikor a perzsák 

egynapi járóföldre voltak a nyomukban. Az ellenséges tör
zsekkel való leszámolásra valószinüleg a szkiták stratégiai 
győzelme után került sor. A hadszíntér elképesztő méretű 

kiterjedtségét figyelembe véve az sem hihető, rogy a per
zsák alig késtek le a kitűzött határidőt az ietrosi híd
nál, holott a szkiták a neurok földjéről még a maguk föld
jére vezették át őket. így Eareios a szkita világ nyut ati 
szálán hihetőleg újra keletre fordul egy újabb körpályára. 

/Rübakov 1979. 97.p./
~z a híradás tehát egy szűk kört érdeklő helyi epizó

dot mesél el: az agathyrsosok sikeres ellenállását a szki
ta betörési kísérlettel szemben, ami valószínűleg nem akkor 

zajlott le, araikor a perzsák üldözték a szkitákat, hanem 

amikor azok ellentámadásba mentek át з Loreios elgyötört 

hadait határaikon túlra vetették vissza. A háborúnak eb
ben az utolsó szakaszában a szkita hadok az Istros felé nyo- 

multukban jobb szárnyukon az agathyrsosokkal érintkeztek, 

lükkor következhetett be az a konfliktus* melyről az ági 
thyrsos hiradás beszámol. /Rübakov 1979. 97.p./

ka figyelembe vesszük, hogy a porzsák a folyó torko
latától két napi hajóutra, a delta fölött vert hid felé 

igyekeztek, ekkor szintén arra az eredményre juthatunk, 

hogy az agathyrsosok e területtől nyugatra lokalizálha- 

tók az Al-lun© mellékén. Rübakov ezt a gondolotot nem

viazi végig és nem használja fel a szovjet tadományban
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meg, yökeresedett, a Tyree mellé lokalizáló álláspont 

/Grekov/ illetve a Pruton túlra, а Магов felső ssaksazá- 

re helyezés / uzmirnov/ felülvizsgálására, hanem e két 

álláspontot összehozva a Maristól a Tyr&sig termedé te
rületet t rtj© sz a ethyrsoaokának, /Rűbakov 1979. 125- 

l?6.p./
Lsreios hadjáratét ez & híradós a távoli Kárpát- Lu

na szegletből szemlélte, s szerzői' en nettón ködös el
képzelések éltek a Skythia körüli terüle tek valóségos 

földrajzót illetően. Az ©gsthyrsos hirad^a nem szól sem 

a perzsák betöréséről & szarmata területre, зет a budi- 

nok elleni hadjáratukról. /Hübekov 1979. 7- '8.p./
A híradást lejegyző Hérodotoe "hiszékenysége" Rü- 

bakov szerint azzal magyarázható, hogy információ-gyűj
tését éppen akkor kezdte csak meg itt, az Al-Lunánál, s 

még nem volt birtékában azoknak а г ssleteaebb híradások
nak a törzsek elhelyezked éséről, a perzsa hadsereg útvo
naláról, melyeket később, a hadszíntérhez közelebb eső 

helyeken gyűjtött össze.
aííbakov olyan epikus alkotásnak tartja az agathyr- 

sós híradást, mely másodrendű, csak az a, athyrsosoknak 

érdekes epizódokat tartalmaz# A perzsák ellen hadra nem 

kelt távoli törzsek szerepeltetése az agathyrsosok vi
tézségének kidomboritásához 'szolgál háttérül. A ss; r- 

kesztéskor Hérodotos nem dobta félre az ag,©thyr3oe tör
ténetet, emely m^kettőzte a másiket, hanem elég szeren-



/

- 29 -

caétlen kézzel az elbeszélés közepébe ille tette, з Így 

az összképet megzavarva helyet adott a fantásiálásnak, 

/Bübekov 1979. 98*p./
A szkite és az a/ethyrsoe logo az, mechanikus egyesíté

sének eredményeképp az események sorrendisége Röbakov szó* 

rint a következő:
^ szkíta híradás

Átkelés a lunán, a hadjárat időtertanénak megállapítása 

/97-98 §/

A környezd törzsek királyainak tanácskozása; e szkíta szö
vetség létrehozása / lo2f 118, 11? § /
A perzsák elleni stratégia kidolgozásé. A szövetséget meg
tagadd törzsek erőszakos hadba kényszerítésének ötlete /!2o j/ 

Az asszonyok és gyermekek ütnek indítása a lakdszerereken 

északra /121 §/
A perzsa betörés Skythiába a szarmaták Tanaison túli föld
jéig és a buainokig* /12? !}/
A perzsák elpusztítják a budinok földjét /123 §/
A perzsa hadjárat megtorpanása, brőditmények építése az 

Oeroaz partján /124 %/

A perzsa hadsereg nyugat felé távozik* /124 §/

Az agethyrsos híradás

Lareios betörése Skythiába /125 §/ 

A szkíták visszavonulása a melanchlainosok földjére, a per-
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zsák is behatolni utánuk ugyanoda.
A szkiták és в perzsák a raelsnchleinosok földjéről az 

androphagok és a neurok földjére törnek be*
Az agathyrsosok hősiessége, akik s 

a perzsákat nem engedik saját területeikre.
A 3zkiték a neurok földjéről saját területükre csalo
gatják vissza a perzsákat. /125 5/
Lareio3 és Xőanthyrsos tárgyalásai. A szkiták kifáraszt 

ják s perzsa sereget./126-13o1/
lareios otthagyja a tábort és a sereg javával eietve 

indul az Istroshoz. A szkiták követik a perzsákat. / 

/134-136, 14o §/
Eareio3nak és a perzsa seregnek sikerül átkelnie a 

thrák partvidékre. /141G/
Hübekov a szerkesztésben elkövetett hibának tart

ja például, hogy a döntő ütközetről szóló tárgyalások 

elbeszélésére /126-127 / cask akkor kerül sor, mikor 

Lareios elmenekül a megerősített táborból, s a szkiták 

üldözni kezdik a perzsákat. A 124 § rövid* n emliti Da- 

rtios meghátrálását, a 134-136 ismételten és részlete
sebben leírja Lareios erőltetett menetét az Istros f© - 

Iá. /Hübekov 197>• 99.p./
Tulajdonképpen az Oaros parti erődített táborból 

való távozást követő eseményeket kapjuk kézhez itt két 

változatban. A 125 ill tve e 134-136 §§ van szó. Rüba- 

kovval ellentétben úgy véljük, hogy ez a kát tudósítás

a szkítákat, sem



- 31 -

nem származhat ugyanazon logoaből. S mivel a 125 3-ot 

agathyrsos tudósításként interpretálhatjuk, az utóbbi 
részt mindenképpen a szkita hiradáshoz kell sorolnunk. 
Véleményünk szerint a 125* §-on kívül a 113 és a 119 

is az sgathyrsos hagyományhoz tartozik, mégpedig a hely
szín megválB3Ztá 

letező előadásmód miatt. Ugyanebbe a körbe tartozik ter
mészetszerűleg a lo4 § is,

Uübakov feltételezései szerint Hérodotos nemcsak 

Olbiában és környékén hanem a Fontos más vidékein is 

gyűjtött anyagot, mivel utazásában az a cél vezette, 

hogy a perzsa hadjárat szintereit megismerje* /Rübakov 

1979. 37-39.p./
3kyttiiei utazásának kezdőpontján, az Al-Luna vi

dékén nyerhette az a, athyrsosokra és a hadjáratban részt 

vevő kisázsiai iónokra vonatkozó információkat. Utazá
sának következő pontjához, a Tyrss torkol tához köthetők 

többek, között a kimmer királyok eleatéről /IV. 11./, Hé- 

raklás lábnyomáról /IV.82./ $e az ellenséges perzsákra 

való rábukkanásról /IV.122./ szóló információk. /Hüba- 

kov 1979, 9>-loo.p./

é zkitaellenes orientációt r sz-

A Kárpátok problémája

Ferenczi István Maros menti, csombordi ásatásai

kapcsán érinti az agathyraos kérdést, mivel 6 maga ása-
agathyrsoanek, hanem szkítának tart-tásának anyagát n<
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ja, misként fogalmazva a hérodotcai Marist пел a Maros

sal azonosítja, A Dareios hadjárat eseményeit elemezve 

Hérodotos alapján arra a következte t 'srt jut, hogy az 

agathyrsosok ne© élhettek az Erdélyi medencében, hiszen 

ebben az esetben — a Kárpátok láncéitól védve — nem 

kerülhetett volna sor a szkita-a; athyrsos konfliktus
ra* Ugyanis az adott szorongattatott helytethen el
hibázott taktika lett volna a szkiták részéről az aga-» 

thyrsosok megbüntetésére gondolni, ha azok a Kárpátok 

vonalán belül éltek volna, larenczi álláspontja szerint 

ez a népesség a Kárpátokon kivül helyezkedett el, tehát 

tagadja, hogy a dsombcrd-csoport az ©gathyrscsokat rep
rezentálná, Véleménye szerint a ferigile csoport nem ge- 

ta illetőségű, han» m az sgathyr so sokat képviseli a .él! 

Kárpátok szubkárpát zónájában; a áros menti Cscmbjrd 

csoport pedig csontvázas temetkezésével tisztán szkítá
nak tekinthető, /Ferenczi 1971, 31-2%P*/

Az eddigiek alapján arra a megállapitásra jutottunk,, 

hogy az ogathyraosokat erlitt hérodctosi helyek legkézen
fekvőbben az Al-Duna vidékével hozhatók összefüggésbe, 

Flezia .filológiai kutatásai nyomán az a, ethyreoa, neuros, 
andre-, hágóé, melenchlaincs nc-psor uekataiosra vezet]he-tő 

vissza, aki a Dunától délre, 1 istria városában szerezte 

a deltavidékre vonatkozó ismereteit, /üarmatta 1968, 154,p,/ 

Ilérodotos ismereteit az agathyrsósokról ée a azkita had

járatban játszott szerepükről a fentiek értelmében szin-



- 33 -

t4n 82 Al-£unónól nyerte. A közelség miatt tűnik ké
zenfekvőbbnek a Marisnak al-öunai folyóval, nevezete
sen a llariecussal való azonositósa* A Maris*rviaros 

setében a nehézséget az okozza, hogy Közép-Duna meden
cei folyóra vonatkozó információ forrósaként plauzi- 

bilisebb volna az adriai útvonalat féltételezhi, ez 

az útvonal azonban csak a sigyrmók ismeretével gyara
pítja a luna-Kórpót medencére vonatkozó tudósunkat*

A tudományos konszenzus szerint az Aristotelés 

műhelyében készült tudósitós /Problemata 19, 23/ az 

utolsó, mely még élő népként emliti az s, athy. sósokatt 
jelen időben szól és uj adatot közöl róluk* /Harrnetta 

1966. 111.P..Í Borzsók 1978.Щ/

Anakronisztikusnak kell viszont tekinteni azokat 
a kései kompendiumokat /Lionysioe, Avienus, Priseianus/, 
amelyek az egathyrsosokat a Maiotis mellékére helyezik*
Pr nemcsak a laiotis környékére, hanem a SkytiA terüle- 

t n lévő "szkita -fblyók" vidékére, vagyis a Kórpótoktól 
keletre eső területre való lokalizólős is meglfblpozatlan- 

nak tekinthető a következők miatt is. Az i*sz* II* szó- 

zedi itóliai, főleg Kóma környéki feliratos emlékeken 

egyie-móora jelennek meg az Agathyraos cognomenü rabszol- 

gók illetve libeitinusok. Kézenfekvő a következtetés, 

hogy a dóciai hadjóratok nyomón rabsógba jutottakról 
van szó. Le mint Alföldi Anórós megjegyzi, Fatsch /és 

mósok/ véleményével ellentétben ebben az esetben nem
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"irodalmi szinezetü archs-valódi agathyrsosokra, han< 

izóló névadásra" kell gondolni* /Alföldi 194o* 146*p*/
Az a körülmémy, hogy éppen a dák hadjáratok nyomán tűn
nek fel e népnévből lett személynevek, azt sugallja, hogy 

a koracsászárkor köztucata Dáciáról, e nemrég megszer
vezett provinciáról valamiképp az agathyrsosokra asszo
ciál* De valóazinüleg csak mint legendás hagyományra, 
hiszen a pusztán szépirodalmi értékű források /Vergili
us, Juvenalis/ illetve az Agathyrsos cognomen előfordu
lása alapján nem tételezhető fel, hogy az egathytsosok 

a dék háborúkig megőrizték volna különállásukat* /Cf* 

Vulpe 198o. 218.p*; Koloszovszkaja 1982. 49*p*/

Fi cd. aga thyrsi

Egyes kutatók szerint az ogathyrsosok társadalmi 
tagolódásába enged bepillantást a viszonylag kései for
rásokban előforduló picii agathyrsi kifejezés, 

lőazör szépirodalmi műben, Vergilius Aeneisiben jele
nik meg. A festés vonatkozhat a testre /óra artusque 

pingunt/, ahogy ez Xomponius Kelánál /2, lo/ található; 

magában foglalhatja a hajfestést is, ahogy Ammianus Mar- 

cellinus híradása / XXXI. 2, 14/ emliti* Jelenthet pusz
tán hajfestést — kifejezve ezzel a társadalmi különb
ségeket, aho4sy Solinus / 15/ Kela nyomán teszi; vagy e 

különbségek emlitése nélkül, ahogy Pliniusnál olvoshat-

ely e-
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juk /4, 88/. Végül jelenthet tarkón festett ruházatot, 
amellyel a hideg ellen védekeznek az agathyrsosok. /Avi 
enus 447/•

A picti jelző azonban Vergiliusbál nem csupán az 

egathyrsosokkal kapcsolatos, hanem a gelónosok említé
sekor is megtalálható a Georgicában / 2, 115/, tehát je
lentéstartalma nem vonatkoztatható kizárólag az agathyr-
sosokra. A VI. századi scholiasts is utal mindkét elő
fordulására és arra is, hogy egyesek tarka ruháik miatt 

gondolják festettnek az a&athyrsosokat. Hérodotos a 

thrákokkol kapcsolatban említi az előkelőbbeknél a te
toválást A.6./. Ilyen szokásokról tudósit még Plinius 

/XXII, 2/, megjegyezve hogy egyes barbár törzseknél a 

nőket, a dákoknál és a szarmatáknál viszont a férfiakat 

tetoválják. Strabón az illírek és japodok esetében All. 

5, 4./ Artemidoros a getáknál /Cneírocr. 1,8./ említi a 

tetoválást. /Patsch 1925. 7o-71p.; Koloszovszkejo 1982« 

56. A * j 49%. /Í6<?.p. /

Bár az agathyrsosok tetoválása jól beleillik egy 

olyan elképzelésbe, mely szerint e nép valójában csak 

uralkodó rétegét jelentette a meghódított terület I 

kosságánek /Fatsch 1925. 71.p./, jelen esetben az er
délyi dákoknak, mi több, a thrákok tetoválási szokásairól 
/Hérodotos V.6./ és az agathyrsosok thrakizálódásáról 
ugyancsak Hérodotostói van tudomásunk, mégis e tetová

lást a híradások kései és egyáltalán nem specifikus
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volta miatt nehéz tényként elfő.,adni.
As a^athyrsosok irodalmi sorsét elemző cikkében 

Borzsák István megállapítja, hogy Vergilius koréra as 

agathyrsosok törzse "megfoghatatlan mesebeli néppé — 

a távoli szak képviselijóvá, illetve kellékévé halvá— 

nyúlt". /Borzsák 1978.46&p./ BsmI magyarázható, hor 
Késés hyperboreusok helyett Vergiliusnál 6k szerepelnek 

Apollón kíséretében Déloson. /Cf. Koloazovszkaja 1982./

Az a, athyrsosok etnikuma

Az értékelhető adatok szűkös volta a spekuláció el
burjánzáséhoz vezetett. I.lég megemlíteni, hogy az agathyr- 

aosokat tartották mér get a, dák, thrák, grekeid thrák, 

szkita, kelta sőt nem indagermán eredetűekлек is. /Patsch 

1925. 7o.p.5 Коthe 1369. 47-51.p./ Az etnikum és s lo- 

lalizélés kérdése természetesen szoros kapcsolt, tot mutat, 

3 ehhoz járul harmadikként a kronológia problémája. Kés 

szavakkal az a kérdés, hogy az adott időhatárok között ©
. ontos nyugati területével szomszédos régióban milyen et~ 

mok éltek, 3 közülük melyikhez tartoztak az sgathyrso- 

sok.
í rodotoa kevés, de fontos információt közöl, amikor 

szokásaikban a thrákokhoz hasonlóknak mondja az agsthyrso- 

sokat. TrÁ JcUWa У0}л<*IX / IV, lo4./
А IV. 73 j pedig közvetetten értékelhet6 az etnikum kér*» 

désének szempontjából, mivel arról tudósit, hogy 3?arg
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peithés, az agathyгзоsok királya csellel eltette 14b alól 

Ariapeith 'st, a szkita uralkodót: /Л4У Tt-AlUTeC
AoAuJ ото too ßcA&i\'Bo <^...

Ami az elad információt illeti, üérodoto3 a thrákok- 

hoz hasonló s^kkaokot tulajdonit Bakik, ez azonban egy

úttal azt is jelenti, hogy az a ethyrsosok nem thrákok. 

innak megfelelően nevük as V. könyv thrák törzsei között 

nun szerepel.
Sboril a Heraklés mítoszban történeti emlékeket vél 

ha^yoményozódni, amikor úgy tartja, hogy e t>ont03Í hellé

nek emlékezetében Ukrajna első urai az ©gathyraosok és a 

gelőnosok voltak. A I ontos vidékére került apathyrso3ok a 

bennszülött lakosságot /& gelónoao^at/ észak felé szőri-* 

tották, maguk pedig e Duna torkolatétól a Krimig terjedő 

hajlatot lakták, s erről kezdték kimmereknek nevezni őket 

Utniknm tekintetében a feimmereket thrákoknak /grekoid 

thrákoknak/ határozza meg, akik i.e. 1 öoo táján a Kár

pátokból ЛМdélyből/ érkeztek Ukrajna terület éra. Kiraj

zásuk fő iránya azonban az geikum, ahol aztán tyrrhén 

néven nemcsak a szá\ eziJlűön, lenem mint f-lelnetes pi- 

ráták pelasgoknak nevezve a tengeren is raboltak. /Zbo- 

&1 1959. 377-581,p./

Toraaachek szerint а nevű thrák törzzsel

zonosak, akik a Rhodope hegységből települtek a Maros 

-éllé. L thrák szokásokat /testierst, a, nőközősséj? / mu

tató nép a ezkitáktól nyeri az a athyraos elnevezést,

. ■ щ

\
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••ját nemzeti ~e цц зйк &c<KoL # Álláspontjából kö~ 

vetkezően minden olyan tudósítást, r-cly © dák név feltű

nése tán ed hirt аг agathyrsosokról értelmetlennek és 

elvetendonek tart. /FA I* 764—763.p./
, rappénsöblén oldja meg ez agathyraos-dák problémát 

Carl fatsch. Ennek lényege a következőképp fogalmazható 

meg: ..rdélybe lokalizálható egyrészt ©z agathyrsos nép, 

akikről Aris tо tolé s műhelyéből olvasható ®г utolsó uj 

információ; másrészt egy-két évii séd múlva először Eenand- 

ros vigjátékaiban tűnik fel © Baos, Bavos személynév, 
mely dák származású rabszolgafigurát, vagyis ugyané terü

letről származó személyt .jelöl* Kérdés mármost, hogy ezek 

figyelembe vételével milyen lehetőségek kinálkőznek © két 

nép viszonyának magyarázatához.

A vegyes képzésű /dák-thrák és szki te-iráni/ elemek

ből álló helységnevekre /pl. Itidava, öacidava/ és s teto
válásra épitve Fstsch arra az álláspontra helyezkedik, hogy 

© tárgyalt időszakban Erdélyben egy idegen, szkita nép be- 

vándorlásával kell számolnunk, mely az autochtón lakosság 

bányamunkára kényszerités'vei nagy gazdagságot élvezett, a 

ennek következtében alpuhult* A régóta ott lakó, létszám

ban nagyobb dák népesség Így asszimilálni volt képes az 

agathyrsosoket, s innen magyarázhatók a H'rodotos által 

11tett thrák szokásaik. /Fatsch 1925* 72-75.p./

Az s{,athyrs08cket a legendás genealógia görög változata 

alapján sokáig szkitántak tartotta, sőt tartja még ma is a

\
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a kutatás* /lanoíf 1964. 122.p.j Filip 1966* 11.p./ btt a 

leménutfc a régészek /Koska Mártott* Bottyán írpád* Párduca 

ihály/ által prezentált erdélyi éa magyarországi *3zkitaw 

leIttanyeg is alátámasztotta.
^rtaroonov úgy vili, hogy a si.ynrák, az ® athyrsosok és 

i odőlia néven nem nevezett lakói a szkiták közeli rokonai 

voltak, vagyis etnikumukat tekintve irániak. Az eredetieden- 

do szkita változatát vizsgálva az agathyrsosok nevét ss 

Appoxoiotól szár*. áztatott katiar népnév módosulásának
tartja. /Artamonov 1974. 131-133*P*/

A régebbi román kutatás is szkitárak minősítette oz
a&athyreosokat, de erdélyi lokalizációjukat cáfolni igye
kezett, mivel e területen elsősorban dákokat kivánt lát
ni. r Qvv&n véleménye szerint az s, .athyra>sok thrz.cizált 

Lták, akik Erdélybe a Keleti Kárpátok szorosé« keresz
tül jöttek be, в ott etnikai kisebbséget alkottak. Mivel 
a helyi lakosság gyorsan asszimilálta őket, az általuk 

behozott -ulturália elecek nem tudták lényegesen befolyá
solni a helyi kultúra fejlődési folyamatát. /Fopescu 

1958. 9-38.p./
Egyre elterjedtebb azonban mind a szovjet, mind a 

román s a magyar kutatásban az az álláspont, hogy szkí
tának tulajdonképpen csak a pontosi szteppék /ás az er
dős 3Zteppe/ lakossága tekinthető, ettől nyugatabbra je
lentősebb szkita népességgel nem lehet számolni* /Vulpe 

X98e«2^9. p*| iíamatta 1966. loS-llo.p./ őzzel a megái lepi-
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tussal összhangban áll az ez adat, amely Spergapeithás 

agathyrsos uralkodónak a azkita uralkodó, Ariapeithás 

sérelmére elkövetett ármánykodásáról számol be, mely

nek alapján vslóazinüsitrrntő., hogy az agsthyrsosok ne® 

szkit© etnikumnak. Zzt erdei ti az a megfigyelés is, 

hogy az agathyrsosok thrák szokásaik miatt sem lehet
nek ezkit^k, ugyanis ez utóbbiak szokásaikhoz erősen 

ra aszkodtak, s az idegen szokások követőit halállal 

büntették. /;« roűotos IV. 76-ÖO* / V .gül a perzsa haő» 

járat idején nyomon követhető szkito-agathyrsos ellen

ségeskedés szintén a két nép tartósan rossz viszonyát 

demonstrálja, melynek történeti előzménye a források

ból jól kivehető kimmer-szkita ellent t.

Főforrásunk, üérodotos sehol se mondja szkítának 

az ag ©thyreo sokat, erre саек a Hárákiéз történetből kö

vetkeztetett © kutatás, ahol azonban e két testvér el

lentétére is utalás történik, ás ® váltósat azonban, 

mint ilazanovnak a azkita társadalmi és törzsi viszo

nyok ©lapos és invenciózus monográí vsának kutatásaiból 

tudjuk, a ezkit© nagyhatalmi politika megideologizálá- 

sár© született, azzal © konkrét céllal, hogy a rokon
sági-törzsi alapon szervezett azkita birodalom expan

siv igényét e népek vonatkozásában is alátámassza.

Az etnikum meghatározásában nm nélkülözhető о 

fennmaradt nyelvi anyag sem. Esetünkben a nehézséget 

az okozza, hoty ez az ahyag nagyon szűkös, s ráadásul

*
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dinasztikus nevekről van sző, melyek kevéssé alkalmasak 

egy nép etnikuménak meghatározására* /Zlatlfcovsskaja 1961. 
92.p*/ Harmatta jó iráni analógiákat téléit a kőt név 

— á, athyrsos és 3pargapeithée — megfejt séh. z. /ílar- 

matte 1966. lll.p.j harmatta 1982. 7.p*/ izintén iráni 
névfejt si kísérletet kapunk Hübakovtól, aki Abajev nyo
mén azt a lehetőséget veti fel, hogy az agathyrso3 név 

a »Tyres mellől származó» jelentéssel birt. /Rübekov 1979 

126-127«p*/ Ide kívánkozik, hogy Зоггз^к Sjlt a görö
gök szempontéból oz a, athyrsos épp olyan beszélő név 1 

hetett aint a hippémolgos, a gáláktofagos, az androphagos 

7 a melanchleinos. Ugyanő mutat ró arrn, hogy az ó-komé
dia közönsége ismerhette az agathyrsosokat, sőt képzőmü- 

v sze i ébrézolésük is valóezinüsithető. /Torzsák 1973.

Мг-.Щ-р •/
Mindezek alapján az agethyrsosok sem szkítáknak s 

thrékoknak nem tekinthetők, hanem kismar etnikumúnak va
lószínűéi the tők, okik a szkita előrenyomulés következté
ben kerültek eredeti területükről a Al-funa vidékér© a 

VII. század közepe téjén, s ott a tórák környezet hstásá- 

re thrakizélód t»k•
A lakóhely és az etnikum kérdésénél egyre nagyobb 

súllyal esnek latba a tárgyi emlékekből leszűrhető követ
keztetések. Ebből adódik, hogy át kell tekintenünk azt is, 

hogyan foglaltak állást a korszak ás a téSreég régészetének 

és történelmének ismerői as agathyrsoa kérdésben.
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anyagi kultúraA z

Ebbe a fejezetbe kerültek tulajdonképpen azok né

zetei ie, akik véleményük kialakításéban nem az Írott 

forrásokra támaszkodtak elsősorban, vagy túlságosan egy

oldalúan csak egyes részleteket kiragadva használták fel 

6ket.
A jugoszláv kutatás

A jugoszláv kutatás reflektált dsrl Patsch több 

forrásra utaló munkájára. Jegel ар о z a 11 annak tűnnek 

zonban Vösíc ellenérvei, aki a nomád uralkodóréteg ás 

a helyi szubsztráti» meglétét tagadva, a H'rodotos ál

tal agathyraos földként meghatározott terület erőtel

jes déli, Hellász felé mutató ..apcsol'fstait hangsúlyoz
va ez itt élőket egyjlón gyarmat lakosságának mintájá

ra képzeli el, melynek uralkodó rétegét a mixeltének 

alkotják. Analógiaként a szerbiai Vinca és a Matos 

völgy /Tordoa/ ujkőkori e t nőkul turá Из egységét és a 

komplexum erőteljes déli kapcsolatait említi* /Vasic 

1949. 551-552.P./
Vasiénak a Patsch által feltételezett etnikai és 

társadalmi megosztottságot tagadó álláspontját átve

szi Atanackovii, de elutasítja azt a feltételezést, 

miszerint аг agathyrsosok felső társadalmi rétegét a 

mixeltének képviselték volna. Meg sem kísérli, hogy 

az agathyrsosok etnikai hovatartozását megállapítsa,
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nsivel 3serinte Hi rod о to a tudósításai elsősorban politi
kai és történeti jellegűek, s igy az etnikai karakter 

megállapi táaáre alkalmat! ©nők.
Feltételezi ugyanakkor, ho у пешсзак a Varos men

te volt a birtokukban, hanem — ami Hérodotosból semmi
képpen sem bizonyítható — övék volt a mai Vajdaság és 

a Bánét is a maga gabonájával, süt © Зге rémség és a 

Bácska egy része is gazdasági uralmuk el* tartozott, £ 

hipotézist az alábbi prekoncepció miatt kényszeröl Ata- 

nockovic felálliteni. ivei az al-űunai tr-rület a szkí
ta szomszédság miatt nem nyújtott sem elég biztonságot, 

sem átgondolt ellenállásra nem szolgáltatott elégséges 

gazdasági alapot, igy a sikeres sskitaell* nességbSl és 

az aranyban való gazdagságból kikövetkeztethetően gaz
dag, de nem elpuhult népnek az előbb felscrolt terüle
teket is a magáének kellett tudnia. Véleménye szerint 

igy az agathyrsosok tekinthetők a Vajdaság első, név 

szerint ismert lakóinak, /Ataneckovic 1954• 75-7'hp,/
A jelenlegi jugoszláv!ei kutatás a Vajdaság terü

letén a korai vaskorban az úgynevezett Boeut csoportot 

különíti el, amely vélhetően a tomániai Ba3arabi kultú
rával áll eretikai kapcsolatban, A Boeut csoport hor
dozói a kutatás szerint idegen eredetűek, s szembenáll- 

nak a késő-bronzkori autochtón kultúrákkal. Sgyes értel
men sek szerint e csoport * Baearabi kultúra népének 

nyugatabbra vándorlásából, nyugati terjeszkedéséből
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származott, vagyis a thrák-kimraei stilus képviselőinek elő

renyomulása eiedm nyeste létrejöttét*

Ami © kronológiát illeti, a csoport legkorábbi időszak- 

ka a Basarabi kultúrában az első fázis vágSnek éa a második 

fázisnak, a kéjei fázis pedig a szkita eleaek kárpát-meden

cei megjelenésének és a délnyugat-romániai Ferigile-Biraee- 

ti csoportnak felel meg* Az abszolút datálna szerint az 

első fázis 85o-t6l 6oo-ig terjed, a második pedig 600 ás 

4oo közé eeik* A csoport megszűnése valamivel későbbre, az 

első síelta betörések idejére /i*e. 52o/ datálható. /Tasic 

1971. 27-67*p.; Teáie 1974. 273. 464-46ó.p./

A román és csehszlo ák kutatás gyakran lát thrák, 

thrák-szkita illetve szkitizált thrák etnikumot a Kárpát 

medence hallstatt kori népességében« /Párducé 1964. 2., 48*, 

Ö2«p./ *usek munkásságára utalunk itt, akivel kapcsolatban 

már Párducz is rámutatott arra, bogy a vekerzugi zablatipus 

előzményeit bulgáriai, ismeretlen lelőhelyü V. századi thrák 

bronzzablában véli megtalálni. /Párduca 1964. 48.p./ lusek 

le utóbbi, © thrák n5p utódainak, vagyis a bulgároknak 

jánlott monográfiáját birálv© Vulpe megállóit ja, hogy a 

szorzó számára a kulturális befolyás aejdnem mindig egyet 

...eient az etnikum jelenlétével. é fantáziák fciroöúlnába 

utalja azt © kísérletét, hogy a Kárpát medencében érvénye

sülő sokféle kulturális befolyást a thrákokkal azonosítsa.

/Vulpe 1981. 397-398.P./
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A thrák etnikum és a keleti hatás interpretálása

A romániai régész tben ь Гб problémát tulajőonkép- 

ten ьз jelenti, bogy a kutatás a kora-vaskor etnikumát 

get s-c éknek, vagyis a thrák nyclvca&ládhoz tartozónak 

▼éli, bár ez írott források a getékát az adott időszak

ban esek a Puns vonalától délre ismerik. Az autochtőn 

népesség igen naщ ei 'vei kutatott kultúráját gete-dák 

jellegűnek velószinűsitik, rivel az szervesen kapcsoló

dik as i.e. II* és I* azázsd klasszikus get®-dák kul

túrájához. így a g* ta-dák periódusnak, vagyis Báeia Ős- 

tört 'nefcének Kezdetit a Baserabi kultúra időszakára, в 

VII. századra íi lt'telezik. /Vulpe 1 76. 19-21.p./ 

*ogyen értékelhetők mármost e keleti /szkita?/ 

kulturális elemek és az etnikum ezerepe a geta-dák 

e tnogenezisben?

ka utolsó negyedszázadban számos olyan temetőt tár

tak fel urcélyben — üsoabord, г alázcfalva, ovis, 

Magysrőzd, Boica-) emely lehetővé teszi e küziperdélyinek

▼agy CSC hord csoportnak nevezett leletegyüttes beható 

vizsgálatát. Á kutatás egyetért abban, hogy e csoport

nak az egykorú romániai leletektől élt 'ró, idegen jel

legzetese ei vannak, к jellemzők: nyújtott csontvázas

temetkez ’S, hanyatt fekvő helyzet, -Ny-ЗЖ, K.-Nу illet-
*

ve hy-K irányú tájolás; a sírokban vörös оккег, realgar 

szónszemcsék vagy kréta jelenléte, nusáidosatre utaló
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csontok /juh, ffierhe, ló} vadállet/j a mellékletek azonos 

elhelyezést, melyek a fúrf isi vökben lehetnek bronz, vas 

4e csont nyílhegyek, keresztal&ku tegezdiszek, okinakes, 

lándzs©hegyek, harci balták, kantárdis2ek, zablák; a 

női sirokban pedig paeztagyőngyök, bronztükrök, kúpos 

végű függők. £ leletegyüttessel kapcsolatban s romén 

régészet kát prominens képviselője — Vasiliev és Vul- 

pe — sok von tkozásbon eltérő interpretációt ad.

Vasiliev álláspontja

Vasiliev a csoport archaikus jellegét domborítja ki, 

s a legjobb analógiákat a Pontos vidék, közelebbről a IÍ5- 

zépsŐ-lnyeper archaikus azkita csoportjaiban /Tyaszmin 

medence, Vorksla, Gúla/ i dezi fel. Nem osztja Vulpe vé
leményét az erdélyi csoport preszkita jelleget illetően, 

mivel a Fekete tenger vidékéről nem ismer olyan presski- 

ta iráni csoportot, mely az erdélyivel analóg lenne. /V; 

3iliev 19bo. 16-17.i Vasiliev 198oa 254.p./ 198o-as mo
nográfiája már elmében © onoaitja e "szkita” csoportot 

az a&athyrsoaokkal, з mindvégig a környező csoportoktól 
való különbözésüket emeli kis A szkita-iráni enklávó 

csontvázas temetkezés.vei szemben ez autochtón népesség 

a hamvesztáaoa rítust gyakorolja, ahogy ezt a késő Hall
stedt kori Ferigile temető s az újabb leletek egész so
ra bizonyítja különösen Olténia, Fisvlachia és Moldova 

kárpátalji zónájából, ahol zavartalan ás exkluzív e ri- 

tue átörökítése a késő Halletatt kor és a La Tene ősho-



• 47 -

nos népességnél« L sírokban — s a rí, Lie temető tök é

letesen illusztrálj© ezt — nem található шер © "özdp-ег- 

célyi csoportra jellemző líeletsgyüttes, vagyis a szkíta 

nyílhegy, e póznaöiszek, az álletstilusban készült tük

rök, a paaztagyüivyök a a kúpos végű függők.
В különbségek Sasilíev szerint azt mutatjuk, hogy ez 

a csoport nem a Középső Hellstatt kor helyi kultúrájában 

gyökerezik, hanem а VI. század első évtizedeiben hatolt 

be grdélyfoe a Keleti Kárpátok szorosain keresztül, ahogy 

ezt az eutochtőn népesség me; erősített telepei jelzik« 

/Vesiliev 198©. 168-171.p./
rcdotos sugallta thrakizálódást az agathyrsosoknál 

/IV. lo4./ hosszú ideig csak a Közép-erdélyi csoport 

sírjaiban táléit autochtón kerémia néhány elemével és 

a Gl*sinac um fibula előforduláséval lehetett bizo- 

viu ii. kz 197o-es bojcei /Eeifca/ ásatások Vaailiev ér
kezésében a thrakizálódáa befejező szakaszat mutat

ják. A temető 12 airt tartalmaz; öt csontvázast és hét 

hemvasztásost. / к bojcai ásatásokig kb. 2oo szkita sir- 

lelet volt -írd *lyben — ebből csak öt a hmvaszt^sos./ 

iritualizmusa miatt в bojcai temető fontos uj szem

pontot hoz © Közép-erdélyi csoport kutatáséhoz. A halot

ti mellékl ew к megegyeznek a csontvázas és a hamva;:.:.;/'— 

sós sírok esetében: mindkét sirtipus ez erdélyi szkita 

csoportra és a szkita kultúrára általában jellemző jel- 

1 gzetes kategóriák,! foglalja magába: bronz, csont ?s
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vas nyílhegyek, keresziiforméju tegezei szék, akinek es, 

léndzsahegyek, harci balták stb. A harcvesztésoa rítus 

túlsúlya azonban elválasztja e többi szkíta temetőtől, 

e e helyi thrék-dék lakossággal hoaza kapcsolatba, 

f'ely kizárólag a ha vesztért gy&korQlja.
^ hamvesztés titusénak me^ ele né se, a geometrikus 

omamensek /melyekkel a tegezd!székén találkozhatunk/ 

ás bizonyos helyi k;;rémiai forrnék jelzik az autochtón 

népesedre jellemző kultur© forméindc étvevési folya

matét, és bizonyitjék a szkita-iréni népesség előre

haladott thrakisélédéaét az V. szézec első felében 

-agyis kb, egy évszázaddal Erdélybe érkezésük utén.
A sokkal archaikoaabb jellegű 3zkita leletek leg

nagyobb részétől eltérően a bojcai sirok a VI. szézad 

végére és az V. század első felére datélhsték, s ezzel 

a Közép-érd'lyi csoport legkésőbbi ismert temetőjét 

jelentik. V; siliev szerint a kisszámú poaztarchaikua 

szkita leletet — horaléd, l-aroskarna, Bétos, Maros- 

i:>ombés — nem lehet as V. szézad közepénél későbbre 

datélni.

ht a tény, hogy Erdélyben az V. széznő második 

felében mér nincs olyan lelet vagy sir, melyet szkité- 

nek lehetne me^iatérozni, Vesiliev szerint azt mutat

ja, hogy a Bojeát követő időszakban & szív it ék mint et- 

nokulturélis entitás eltűnnek a líérpétokon belülről.

Az Erdélybe behatolt szkita-iráni csoport teljes
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máznák, V’ulpe szerint kereskedelmi és cserekapcsolatokra 

utalnék a egész DSC-Buröpében jelen vannak. ér V. Ipe 

a Csombord csoport képesén ez «gathyrsosok preszkita, 

ir^ni karakterét felt t lesi, véleménye szerint asoilfc 

ez csak egy a lehetséges hipotézisek közül, з minden o- 

lyan let, mely szkita vagy preaa.kil.te enklévét mu

tat ki ezen a területen, az erőszakot köv t el аз objek

tiv régészeti adatokon ás e kevés pontos történeti infor

máción egy eredeti nyelvi V6.ty egy legendás . enealógiai 

hipot zis javára. /Vulp© 1981* *1o3*p«/

Véleménye szerint annak ellenére, hogy a Közép-er- 

célyi kulturális csoport határozottan különbözik az é— 

szaki thrék területtől vagy & Déli- árpátok alatti t r>

lettől, s feltételezhetően idegen az autochtón miliőben, 

nem foglel re egébe — a ritus kiv telével — több kel ti 

elemet int a szomszédos csoportok, léidéül a zablák, 

vagy a kantárzat egyéb r szei, e lovasnépekre jellemző 

elemek lényegesen ritkábban Brc.-l./ben mint © jferigile 

zóna/ hegylakd, autochtón csoportjében, melynek kezdete 

a revideált kronológia szerint а VII* század közép r

tehető. /Vulpe 1940. ?l.-?21.p./

A késő íUllstatt kor kulturális csopottjeit vizs

gálva в Duna és a Kárpátok vidékén mindenekelőtt az tű

nik Vulpe szemébe, hо/.у megkülönböztethető egy általa 

•gethyrsos kultúrkörnek nevezett csoport, mely a N5 

podőliai csoport e у részét, a Kuatnnovoi csoportot,
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Vekerzugot is a Közép-or. lyi csoportot for latja'tn 

gába. ö* ez együttes sok tekintetben hasonlít & Feri- 

(,ile 4з a irsesti csoportokhoz és végső fokon az 4- 

szak-bulgáriai csoportokhoz /Dobrina, Vreca/. /Vulpe 

1971. 8Co-SC5.p. • Vulpe 198o. W+UUp,/

Fcrsnczi Istv-n mér ismertetett lokalizációját 

kövtően Vulpe ismét megvizsgálja, vai>*e lehetőség a 

subkárpát zóna, pontosabban a /ilcea-Arges térség
ségét etnikailag pontosítani* Vizsgálatai sörén 

arra a következtetésre wütött ismét, hogy nem enged

hető meg a ierigile csoport belső fejlődésének disz- 

<•. ontinuitása, vagyis о kultúra hordozói u, у «s első 

mint a harmadik fejlődési fázisban ugyanolyan etnikai 

Strukturájuak. Пот feltételezhető, hogy аз щ athyreo- 

sok képezték annak a fejlődésnek alapját, mely а II, 

századba: kulminált a geta-dák kultúra főimévé ban. 

/Vulpe 1)72. 90-91.p./

í\ magyar kutatás

Vulpe véleménye valamelyest hasonlít ©hhoz, melyet 

férducz } ihály fejtett ki utolsó munkájában, ahol nagy 

monográfiáját követően /Iárclucz 1965./ még egyszer vé
gigtekintett a If árpát-medence az’.ita korának problémá

in. /Xárducz 1973* 27-63.p./ iüz alkalommal három, föld

rajzilag is elkülönülő szkits-kori csoportot különbőz-
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tet sieg: az erdélyi csoportot, a felső-tiszai csoportot 

éa ez alföldi csoportot, valamint esek befolyási öveze

teit* L csoportok etnikumhoz kötésére is kísérletet tett, 

akikor sz erdélyi csoportot az agathyraosokkal azonosít

ja. Sajnos Párduca halálától а magyaroaaági azkita le 

preszkita korszak kutatáséban at&gnálAa mutatkozott, s 

esek a 1 .utóbbi időkbe r. érezhető újabb fellendülde; 

egyelőre ez ásatások publikálásában*

iíarostts -Jáoou opponensi vélemény r adott vála

széban Párduc* annak idején hangsúlyozta, hogy a m 

gyerotsaági szkítakor tár#у típusainak kronológiai hely
zetét elsődlegesen a prototípus déloroszországi fel

bukkanása határozza meg* /Párducz 1963* I4l*p*/ Ugyan
itt sorra veszi a jellegzetes szkit© emlék any ágból ki

rívó tárgyakat, melyek beható vizsgálatát Harmatta к im
mer szintézise tette volt ismét aktuálissá. /Párduca 

1963. 146-146.P*/
'

A kiismer kérdés a Szovjetunióban

A Párduca felvetette problémák megoldását előse
gítette, hogy Tyerenozskin munkásságának eredményeképp 

sikerült a déloroszországi koravaskori emlékanyagban el
különíteni a kiramer és a szkíta népesség anyagát, a en
nek következtében © korszak kronológiai helyzetében is 

változás következett be.
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A kimrner népesség rég 02t ti anyapónak körülhatóro- 

1 sót nem Tyerenozskin kísérelte тле először. Az érdem 

Szaroouvaszové, aki a szézedforőuló tőjén kimmér időszak

ként értékelte a szkíta behatolást megelőző időszakot.
A huszas vek közepén pedig Goroccov és mée kutatók sür

gettek a kiismer kérdés tanulmányozését. A ki turner kultú

ra anyagét Gorodcov azokban a bi'onzeszközökben javasolta 

kijelölni, melyek megjkdselitőleg o/y kronológiai szint
re őllithstók & Pontos vidékkel szomszédos területek o- 

lyan, régen ismert kultúráival, mint a Hallstatt üyugat- 

Aurópéban, e Köbé ni a Uaukózurban és a kor^i . rsanyino a 

VoIga-Kéme mentén, vag yis amelyek kronológieilag a késő- 

preszkita korszaknak féléinek meg.

A huszas években a Vol; a menti szteppéken folyó ré

gészeti kutatások eredményképp nyilvánvaló lett, hogy © 

gerendeeiros kultúra, melyet Goroccov még csak a jek 

tyerincszlavi és a ír rkovi kormőnyzóf/g területére /vagy
is a Imyepe; vid <Kére/ lokalizált — egészen az Uraiig 

terjedt. Bau pedig a volt a mentén IkUlönitett egy pre-

perencaairos fokozatot is /Poltavka kultúra./ Krivcove- 

Grakova dolgozta ki a g rendaeiros kultúra első periodi-

zéciójőt. Kiindulási területének a Vol a menti szteppé

it- t tekintette, ahol az a Poltavka kultúra alapjain jött 

létre. Hipotézise ezerint a Volga menti törzsek migrá

ció jóval magyarázható a kultúra nyugati sít 

rajna szteppés sőt erdős-szteppés öve’etében. /Tyerenoss-
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kin 1973* 8-O.p*/ Est a koncepciót az ötvenes években 

Artamonov ét: Grakov r vízió elé vette* Tallgren egykori 
koncepcióján valamennyiv monoéitva Artamcmov a gerenda- 

siros kultúra Kriveova-Grukova által feltételezett, s 

Volga mellékéről nyugatra irányuló migrációját kapcso
latba hozta a héroúotosi elbeszéléssel az ázsiai szkí
ták betörpééről a i kete tenger mellékére, zzt a Héru- 

öotos nyomén a VII* százára tehető eseményt azonban 

Artamonov a XX* évezred végére helyezte, a kiérnereket 
pedig a bronzkori «aibéni kurgánok kultúrájával és a 

fekete tengeri szteppö katakombae kultúrájával azono
sított, melyeket ® tudoményoe adatok dacéra jócskán meg
fiatalítva a kései preazkita időszakra butáit* Artaaio- 

nov hipotézise főleg azután vált tarthatatlanná, hogy 

Anfimov kimutatta; a preszkita időszak legvégén a Ku
bán mentén nem kimmerek, hanem protomeotisziak éltek* 

/Arteaonov 1974. 13-22*p.j Tyerenozskin 1976. 12.p./
Az is kitant, hogy a gerencesiros népesség migrá

ciója nem а IX. vezred végén ment végbe, hanem az év
ezred közepénél nem később, vagyis nem kevesebb mint 
ezer évvel Ilérodotos előtt, s igy az erre való emléks- 

zéd nem őrződhetett meg a ozkita betörőerői szőlő ha

gy ómé nyb an.
Krupnov ksmennomossti ás kiszlovoüazki ásatásai 

a Kaukázusban uj irányzat kezdetit jelentették a pre- 

szkita korszak kutatásában egész Kelet-Európáben. Tye-
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renosskin ásatásai a Dnyeper jobbperti erdős szteppéken 

/főként a Tyeezmin folyó medencéj >ben/ a caerncless kul

túra területén valamint e Kórpét-Duna medence thrék-kia- 

roer anysge lehetőséget adott a kései preszkita időszak 

Fekete tenger vidéki azteppei anyegének elkülönít sére* 

Jhhez e csont és bronz lószerszámok, különösen a pszá- 

liák, zablák,val&rcint a nyílhegyek s más tár yak szol

gáltak alapul, /Tyerenozskin 1973* 14.p./

Az ötvenes években számos uj lel«t került elő a ke

ket«- tenger vidéki szteppékről és I ia erdős szteppé

iről. A üsimferopol melletti Dolnij kurgán anyaga nyo

mén Sesepinszkij arra a következtetésre Jutott — a ez 

kiterjeszthető az egész preszkite időszakra —, hogy a 

leletegyüttesek stílusa a különféle geometrikus oma- 

mensekkel , spirálokkal, koncentrikus körökkel, mean- 

derekkel mélyen különbötik az úgynevezett szkite állat- 

atilustól, s nem lehet azzal genetikus képcsőié tba hoz

ni.

Tyerenozskin munkássága

fyerenozskin 1965-ben megkísérli a kései bronzkor 

és a korai vaskor emlékanyagénak abszolút korét meghatá

rozni a nyugat-európai import vezető tárgyaira alapozva 

Heineeke és Muller-Karpe kronológiai rendszere alapján, 

unnék eredményeképp Kitűnt, hogy a kései bronzkor és a



- 56 -

korai vsakor kultúráinak korát a Fontos vidékén jóval 
"öregbiteni* kell, mivel ©ódig © kutatás mértéktelenül 
törekedett arra, hogy a fejlett vaskor szkita kultúrá
ját közvetlenül a bronzkori szrubnaje /ge rend о -a i го a/ 

kultúrából vezessék le, mindennemű a bronzkorból a vas
korba vezető átmeneti I ok figyelembe vétele nélkül« 

Tyerenozskin datáláaa szerint s szrubnaje kultúra első 

szakasza, a pokrovszkaja fok a XVI-XIV. századot, a 

eaabatyino fők a XIV-XII. századot, a bjelozerszk fok 

a XII-IX. századot és a kései preszkita fok a IX-VII* 

századot foglalj© magába. Ez utóbbi kát szakaszra t 

tollútól a csernogorovszki 9co-75o-ig, a novocserkeaszk 

75o-65o-ig terjed« /Tyerenozskin 1976. 16., 22

E kultúra hordozói a kiromerek. Ennek bizonyítékát 

Tyertnozskin abtan látja, hogy nem a preszkita anyag 

szkítává fejlődése figyelhető meg e fekete tenger é« 

ezaki vidékén, hanem többé vagy kevésbé közvetlen fel
váltása, ;ely viwonylag rövid idő alatt következett 

be а VII. század közepénél nem későbben, vagyis abban 

oz idősíkban, amikor — a Hárodotos által közölt tör
téneti hagyomány alapján — az Ázsiából jövő szkita 

betörés a kirns*;ereket elűzte a Fekete tenger északi' 
vidékéről. Az itterd korai szkita kultúrában jelen 

lévő bizonyos helyi, pr:szkita eleieket, melyek leg
inkább a kersmikában figyelhetők meg, aszal magyaráz
za, hogy ezt a hagyományt a szkita uralom alá került

194.p./•»
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kiramer lakosság maradványai vitték a szkita kultúrába.
Ukrajna déli sztep

péin alakult ki ezrubneje alapokon, hanem Ázsia mélyé
ről, lényegében mér kialakult formában к rükt a Fekete 

tenger vidékére. /fyerenozskin 1973* 17*p#/
Tyerenozskin kronoléniájának alapién Coerednyi- 

ceenkó tisztázta a nyugatra irányuld migrácié réaale- 

teit, melyet annak idején Krivcove-Grekova vetett fel. 

Magállapitóttá, hogy a szrubnafóa kultúra egyidőben so
ha nem terjedt ki az Urál és a Bnyeszter közötti egész 

terül tee: a karai emlékek foként keleten, a késet «.le 

nyugaton összpontosulnak. Volgán túli őshazájukat a 

Bzrubnaja törzsek a korai Fokrovszkée fok végénél n< 

későbben hagyták el; a Szebatyind idők folyamán népte- 

lenedett el a Volga jobb porti területe eg ezen a Don 

medencéjéig; a Belozerszk időkben a Fekete tenger mel
lékén ás a Ion alsó folyásénál összpontosul© ssrubnaja 

törzsek az ealitett földrajzi határok között maradtak 

egészen a szkita betörés pillanatáig, /Tyerenosskin 

1976. 18-19.P./
Jesszen, Krupnov, aztíapuaztai éa Focborsky nyo- 

mán egy ideig ez a vélemény volt elfogadott, hogy a 

kései preszkita kultúra kisimulásában fő szerep az 

uszák-Kaukásuanak, a Kubán mellékének jutott. Tyere- 

nozskin negállapitásai z rint azonban a fejlődés fő 

tényezői ebben a korban a sztoppéi kimmerek voltak,

Ebb51 következően ez a kultúra
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szkíta időszak végéig. Ezek a kardok ás tőrök ne® men

tek ét a szkíta akinakesbe, mely ily mádon a Szovjetu

nió európai részén újdonságként hat, s a szkíták betö
résének eredménye ®c?gközelitőleg a VII. század első fe

lében. Artamonov véleményével ellentétben a szkíták 

nem VII. századi előázsiai hadjárataik idején vették át 

az skinskest, mivel prototípusa teljesen hiányzik az e- 

lőázsiai országokban, hanem ott is — hasonlóan a szkí

ta nyílhegyekhez — a szkíta hadjáratok idején terjedt 

el. /Tyerenozakin 1976. 13?.p./
A fölároüvelő-állattenyóeztő gazdálkodást és a le

települt életmódot, moly a szrubnajs törzsek jellemzője 

volt, a kóaő preszkita korszak kezdetével felváltotta 

az állattenyésztő, nomád életmód« A. Fontos vidék egyez 

eldugott r ,'szein megőrződhetett a letelepült életmód* 

Kern véletlen, hogy a Keres- éa a Támán-fálszigeten ki

mer telepeket ismertek az ókorban. /Tyerenozakin 1976. 

139-2oo.p./

Tyerenozskin gállapitja, ho-у a thrák-ki^mer kul

túra kialakulása nyugaton a Csernogorovka szakasz hatá

sa alatt ment végbe /kérésztmarkolatu bimetall tőrök, ken- 

gyelvégződéaü bronzzablák ás orsó ©lakú háromlyuku pszá- 

liák/,

zárul, mivel nyugaton hiányosnak a kétkaiikás végződésű 

zablák éa a háromfülecses pezáliák, esek a Iovocserkssszk- 

ro jellemző fémtárgyak, /^erenozakin 1976. 2o%p./ -ész-

a a liovocserkasszk szakasz elejére ez s hatás le-
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letekbe menően azonban nem Vizsgálja e közép-európai un. 
thrák-kimmer kultúrkört; & felhasznált irodalom • 

né ezt lehetővát de 

megfőzztóttá a kutatást a folytatás Ígéretétől, iireöményei 
azonban máris továbbgondolásra késztetik a közép-európai 
preszkita korszak kutatóit, bér jelenleg nincs elégséges 

tárgyi bizonyíték a szkítákéhoz hasonló kiterjedésű és 

jelentőségű kimmer behatolásra a Fontostól nyugatra fek
vő területeken. /Vsailiev 1976. 373.P*/

ten-
is ez a feladata. Sajnos halála

Thrák-kimmer kapcsolatok

. ivei egyrészt Hérodotos a népszokások leírásánál 

az agathyreosok thrákokéhoz hasonló szokásait 

másrészt lokalizálásunk szerint az Al-^une mentén, te

hát & thrák zóna határvidékén kereshetjük tárgyi emléke

iket — meg kell vizsgálnunk a thrák-kisTimer kapcsol 

tok kérdésit is.
Meljukova megállapítása szerint a kés5-szr ;bnaja 

törzsekkel kapcsolatosak a kiraraerek első hadjáratai a 

Balkánon keresztül Kisázsiába, mely kátságtelenül elő

segítette a kimmerek és a thrák törzsek /trérek/ köze

ledését. /Meljukova 1975. 54-68.p./ Üegállapi ásaiban 

Slatkovszkaja nézeteit fogadja el, nevezetesen, ho-y a 

kiraraerek a thrák etnogenezis egyik komponensét alkották, 

э meghatározott nyomokat hagytak úgy a thrákok anyagi

liti, .
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kultúrájában nini nyelvében, különösen a toponimiában 

és az onomesztikában. / latkovszkaja 1961, 92*p./ Ezt 
nemcsak az Írott források — az elbeszélő források kö
zül főleg Strabőn — hanem a bulgáriai Enezaa majd Be
lő grade c mellett feltárt, Ityerenozskin és l'eljukova vé
leménye szerint nyilvánvalóan kimmer sírok is támogat
ják. /Tyerenozekin 1976, 34-35 2o4,p,} Melju- 

kova 1.79« 6,p,/ Bár a tárgytípusokat 4s © rítust ille
tően e kurgánok a fekete-tengeri kimraer időszak le v^

42-43»I

gével mutatnék azonosságot, a bolgár régészek a helyi 
thrákok hagyatékának vélik. Ateljukova, 1979. 6,p./

A thrák-kimmer egycaásrahatás úgy Bulgáriában, mint
Romániában, a két nagy etnikum találkozási övezetében 

yengén kidolgozott. Egyik ország tanulmányozta kel
lőképpen a késő bronzkor és a korai vaskor régészeti le
leteit, s ez a tár,yi emlékek összevetésében nagy nehéz
ségeket okoz. ?' ljukova úgy vili, hogy a régészeti lelet
anyag vizsgálatának eredményeképp nem nyert megerősítést
egyes kutatók azon véleménye, hogy a kimmerek thrákok 

lettek volna. /Meljuko a 1979* 88.p./
Végezetül megállapítható, hogy a kutatók nagy része 

a szkíta etnogenezis görög változatát készpénznek véve az 

agathyreosokat szkiténak tartotta. Ennek megfelelően kro

nológiai lap. a szkíta korban és területileg általában a 

Maris /«Maros/ mentén vagy Koldovában kereste tárgyi ha

gyatékukat. Ebből az evidenciából indul ki többek között 

Vasiliev, Artasonov és Grakov.
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A к Ismerek régészeti anyagénak ©zonositésa ©soriban 

reélis létcsővé tette as eődig csak irodalmi források
ban szerepló népet, a a többszempontú forréselemzás pe
dig ez a&athyrsosok preszkita, kim®er jellegét téeoget-
ja.

néznivaló, hogy a kutatés .jeleni»;, i állapotéban
agathyrsosok térgyi emlékei-nincs elegendő alap 

nek elkülönítésére. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a
mondanak ellent a filológiai mód-régé sz»ti adatok 

es rekle 1 nyert eredményeknek, sót feltételezéseinket 

az éltalénoaitésok szintjén témogatjék. További konk
rét eredmények ©sak © közáp-európai preezkita korszak 

intenzivebb kutatásétól vérhatók.

*

*

Y
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Függelék

Az mg©thyreosokat név szerint említő görög és latin 

forrósokat valamint fordításukat időrendben adjuk közre. 

Kivételt a scholionok képeznek, melyeket az érintett mü 

időrendjéhez igazítottunk, A szükségéé magyarázatok a 

dolgozat törssszcvegében találhatók.

1. SCHOLIA CiUSCA IN HOMERI ILI ATEM 

ed, H, x.,rbae III, 471,p,
Уч\/ ... Ol <)&

uj$ r[kt»v iu. xy sok közül ebesek ide mentek 

Ti у At/лО M у ,

az a athyrso-KabósosbólcT о • • •

a Haimos felé €;3Ő Thrákiából,

?. H. ROLOTOS, Históriai IV. lo, 

ed. Ph, 2. Légi end.
TrjV <%í( ot fL/ö^Voujf TOOJ

то'ато jÁv 

OÜVO/^Tk Stdöbu. , ТО jUA\)

Az asszony, miután fiai meg- 

ember sedtek, nevet adott ne
kik, «г egyiknek az Agathyr- 

303, a következének a Gelónoa,
4

ЭА^^иубч>/ оО'ссЦ Too ()' eiíb^Vco

rcAu5vov( JExó%y Jí VCcOTkrUj a 1 fiatalabbnak pedig a Sky- 

Tooxo Ji ту VlTiOToArj^ thés nevet. Emléke ve az uta-
•úxy TTovíjVc^i ту. \Ут<По(.\[л<Суи.. sitásra

\ f \ Г I / C \k<i Ovo Oüo 61 tcov TfcCidwi/
А^Ъ'оуго\> Uu.\ To\> RW gathyreos és Gelónos

képes a kijelölt feladatot el-

az előírás szerint cse

lekedett. Két fia azonban, Ä-i. /
ToV rt , nem volt
ouk Ó&J Ti j'CW^AYWj- g^KüffSUc
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ToV itÜAoV,

oí^6\W tlc T»^ zKj\/\vp.cvt^

uFo TÍjr ^iwyk^vy, TöV í)t vWKTW 

oCOTuív 2vt6^í|V FITI k*w-

дсм/«a cv tí^ у c^> ^. (óa "кто yAv'

Skúík.

végezni, igy szülőanyjuktól 

kiűzve elhagyták a vid'két#

A legfiatalabb, Skythés ki

állva a próbát az országban 

maradt. Ettől © Jkythéstől, 

H^kAtó^ ^CWfruki Toiy Hérskléa fiától származnak 

ki£( b<6\\io(.r ^ívo/^vouj JEku^ctevJ; a gzkita királyok# Annak a
r.__\ \ V ^ j /. N •> /к

o4.i[o de rvß ^ /tkAVj^ CT(. kXJ £f To<5í csészének emlékére viselnek

у т<Ау ijy&zw a szkíták na is csészét az
£»Cüíh># То Ín /louWv /^^Y\íjm^d.L övükön# így hát csak Skythée- 

\ / c/V ~ rNTV|V ^x^vL 7Xt>roL de rol , ondoskoőott az anyja#
ЕААик'боу öt Toy 'JÍovtov Ezt beszélik a Fontosnál la-
7 / . /
otKCoi/Tty AeybUöT- • kó görögök#

rJ C
00 TOO

!

3. H^RODOTOS, Históriai IV. 43. 

ed. Fh. E. Legrand.
Outoc y^ c<vb‘i'fi<yiZ$£> SjCiaAkol Ezek azok a tulajdonképpeni

szkita folyók, melyek megnö

velik /az latrost/# De az

d'u^u-ti Ai^uVouen íkUToy

ТТоГлгуАо^ уСизу (5Яул,й icr^cT^c t athyrsosoktói hömpölygő К

ris folyó is az Istrossal e- 

gyeaül.

N
Tlor/UbL J/

H4's6~coU

Tco б-туо.
1 1

4. íiÁKODOTOS, Históriai IV. 73. 

ed. Fh. 2. Legrand.
Á ^UoCTfof^i/i гу XlCu^CuíV

/SxífíAtV yiWr<kt y,tr' cAaAuov
Ariapeithés szkita királynak 

ugyanis több fia volt, közöttük
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TlOV tyCovTí^, k/J é^coteatt királyok
cO YVW^apU • о de véleményeik eltértek. A

ГёДиО/О^ Kk-I 0 ’BooJTv'O^ КрЦ О gelóllOS, s budinos és ö szer«* 

S*coo/a<*t^ k^Toi T</&Ofö Y^' raet© király . mind segítséget 

t'frcácvcot/TO Zko5v|6~l igért a szkítáknak, ellenben

ajsjathyrsos, a neuros és

tanácskoztak,

/ evőiVof*
tt^cOyvjWW, 01 ác Aj'íüó^oj Kát az 

kai

McA^yWruJp kai Tkvjwv 

тЛс Xkú^é’i vttck^

Avc^o^oí^-o^ kki öt аг androphegoe Airály/ éa a

roelanchlainosok és a taurosok 

Airály ai/ igy válaszoltak a

szkítáknak.

Toov
\Vo<VTv •

9. H KODOTQS IV.125. 
ed. Fh. E. Legrand.

\. To<Y C^<5&0^UA VcOd Jc KoU

^бъо' DiTo^v^ovrs^ sokat/ m*% zavarták, a szkíták 

Ot too$ . futva behatoltak az agathyrso-
^A^^vjctol Je ojwvrt^ 

qjuoo^oo^ v^cójpvt«^ ovoZkoötoov/ látva a szkíták elől menekülő 

k°a T'tr^piTC.^'vW'ou^ t upiv k| ö\j>i és összezavar dott szomszédal- 

T00£ 51kü3icj Te^ifávra kát, még mielőtt
( У / T" /К¥|ШКр1 őzönlettek volna, követet küld-

Sy}6\ /vy} íTI/VlWiV TWV 

6Ü^CT4j>«oV OUpooV( iipoAe^om^ ne lépjék át határaikat, beje- 

<4$ Cl Híl^^cToytoCL €éJ&<A/W- lentve, hogy ha bemerészkednek, 

T<t_5, ö-^l/<5“C Ti^Corod 

öDVCbdl.

íéiután osoket is /sc. a neuro-
/TOOTcOV

Tou^ sokhoz. Az &; athyrsosok azonbankoa

ö szkíták bé

vé megüzenték a szkitáknác, hogy

velük fognak először megbirkóz

ni zeket mondva az agathyrso-

(r^fj
AjjbSü^eoi- yuw ni.
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11. PSSÜL0-3EYMNÖS, Orbis descriptio 862-364*

e<3. Müller in ОШ.
^üőTj/AOToOSoV <CiV<Al ^

То X?(UpOytAíJ(TWV Т^°У

T<:A(oyoűv lom r
То TŰV 'A^ujewv 

OTik^>oy'/“í№V

Azt mondj© /se. Ephoros/, 

hogy ö legismertebb a szar

matáknak, e gelónosoknak és 

harmadsorban az ogathyrso- 

soknoá nevezett törzs*

12. VERGILIUS, Aeneis IV. 145-146.

Qualia ubi hibernam Lyciam 

Xanthique fluents

öeserit ac Pelum meternam 

invisit Apollo

instauratque chores, mixtique 

altarie circum

Cretesque Dryopesque fremunt 

pictique Agathyrsi.

Apollo ilyen, amikor a téli

Lykiét és a Xanthos folyásét 

elhagyja, ©z anyai Pélost láto

gatja meg és a kart ujbo)

(el(ejtett , a az oltár körül 

a krétaiak, a dryopok 

és a festett agathyrsosok el

méssel elvegyülve énekelnek.

15. S4RVIUS, in Vergilii carmina со ;mentarii 
ed. G.Thilo et U. Hegen 

Ad Aeneicem IV. 146.

Pictique agathyrsi populi sunt A festett agathyrsosok Skythia 

Scythiae, colentes Apollinem
hyperborfurn, cuius logie, id 

est response feruntur. picti

autem, non sti@rata habentes,

lakói, az északi Apollónt tisz
telik, akinek jóslatait, 

jósf'leleteit terjesztik. Fes
tettek, de nem elcoufitó jeleket

azaz
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viselnek, mint Britanniában a 

n p, hanem а?, 'рек, vagyis kék 

hajuk miatt tetszetősök, Melisau 

azt mindje, hogy Horn ros Achabre 

nak nevezi őket, akik a nyilazés 

tudománya miatt Apollón tersei, 

mint e krétaiak*
róluk olvashatói az agathyr 

sosok arcukat 4s végtagijaikat 

festik, jobban vagy kevésbé esze 

tint, hogy milyen Ósdkkel dicse

kedhetnek, egyébként mindnyájan 

azonos jelekkel és úgy, hogy ne 

lőhessen eltévolitani,

a nv,il és ismerete, miatt A- 

polló torsainak nevezik őket

eicut gens in Britannia, séd 

pulchri, hoc est cyanea coma 

piacentes« hős Melisaua ab 

Homero +Achabas appelleri 

aits qui propter scienti 

ságittáróra Apollini sunt 

gregalee, sicut Gretes,

licet de illis lectom 

sit: Agathyrei ora artusque 

pin,.pont ut quique maioribus 

praestsnt it mégis. vel minus} 

ceterum iisdem omnes notis 

et sic ut ©blui nequeant, 

hi propter periti 

gittarum dicuntur esse gre- 

gales apollini

Ad Georg!ca IX,115* 

pictoaque GeIonos stig

mata habentes : po^uli Scy
thia« ut pictique Ag©thyrsi.

88-

a festett gelónosokat — jele
két viselnek: Scythia lakói mint 

a festett agathyrsosok.

14« SCHOLIA cod.bibi. 

capituli Veromnsis in Ver

gilius.

ed. G.Thilo et И«Hagen 

Ad Ogorgics 21,119, |jic- 

tosque Gelojnos Thracas cor-

festett gelónc30kat ,,, 

festett testű thrékokst: ugyanit
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I

festékben áztatjuk tagjaikat* 

így misnél is: festett a, sthyrsosok. 

Egyesek pedig úgy gondoljak, 

hogy tarka ruháik miatt mond

jak festettnek őket*

poribus interlitis: in lu- 

Qto enim tingunjt membra*Sic 

et alibi: pictique Agathyrsi. 
{jJonmilli ©ütem] de versi со ló

ri Ьиз eorura veetibus,pictos’ 
putani dictos.

15. BREVIS EXPOSmO VEkGILII GEOROICOKUM 

ed. G* Thilo et H*Hagen*

21. 115.
Stigmata nabentes populi Scy- 

thiae, ut picti Agathyrsi. I- 

tem Gelonos* íhraces sunt a 

Gelono, Herculis et Chaoniae 

Mymphae filio, dictij et ideo 

pictos , quia stigmata cor>- 

punctionum habent*

Festett gelonosokat. Skythi® 

jeleket viselő népe, ©hogy a festett 

agathyrsoeok. Ugyanigy gelonusokat. 
ázt mondjék, hogy s thrékok Gelónos- 

tóls Mercules &3 a chaoni nimfa fit

től saémaznak, és azért festettek, 

mert szűrések helyeit viselik*

Pictoaque Gelonos*

16. MELA, Chorographis XI.2. 
ed* Kanstrana. 

hominum primi sunt Scythi 

thorumque quis singuli oculi esse 

dicuntur árimaspoe, ab eis Eose- 

őonee usque ad Maeotide* huius 

flexum Висев amnis se cat. A& 

thyrsi et Esuromatae ambiuntj 

quia pro : eőifcus pleustr© h;

iberek között a szkiték a 

legdereksbbak, a szkiték közül 

аз egyssemüeket arimasposoknak 

nevezik. Tőlük egészen a í*aeoti- 

aig az essedonok laknak. Ennek a 

görbületét a Buces folyó szeli ét. ága- 

thyrsusok és saurorasték veszik körülj

Scy- áz
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amaxobiosnak nevezik őket, mivel 
szekér о lakhelyük#

bent dicti Amaxobioe.

17. MELA, Chrographia II. lo. 

ed. Ranstrand.
Agathyrsi ore artuaque pin- Az atJathyrsosok arcukat és végtag

jaikat festik, jobban vagy kevésbégunt, ut quique mai őri bus 

praestant, ita magis aut mi- aszerint, hogy milyen ősökkel dicsé
rnie: ceterum isdem omnis no- kedhetnek, egyébként mindnyájan azo-
tis et sic ut ablui nequeant.nos jelekkel és úgy, hogy .ne lehessen

lemosni.

18. PLINIUS, Naturális história IV. 88. 

ed. Ian-t.ayhoff.
A Taphris per continentem 

introrsus tenent Auchetae 

apud quos Hypanis oritur,
Neuroe apud quos Borysthe- 

nes, Geloni, Thyssagetae,

Budini, Basilidae et cae- 

ruleo capillo Agathyrsi. 

super eos Nomades, deinde 

Anthropophagi, a Buce verő 

super Maeotim Sauromatae 

et Essedones. at per oram 

ad Tanain usque Maeotae,

A Taphreetől befelé a szárazföldön

végig az aucheták laknak, akiknél a 

Hypanis ered, a neurosok, akiknél 
a Borysthenés a gelónosok, a thyssar
ge ták, a budinosok, a királyi szki-

)

ták és a kékesfekete hajú agathyr- 

sosok. Ezek felett a nomádok, az
után az anthropophagosok, a Buces- 

től kezdve pedig a Maeotis fölött 

a sauromaták és az essédonok, a 

partvidéken egészen a Tanaisig 

a maeoták, akikről a tő a nevét
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kepta, a hátuk mögött az igen 

távoli Arimasposok.
a quibus 1асиз nőmén accepit, 

ultimique a tergojeorum Ari- 

naspi.

19. IUVENALIS, Saturae XV. 124-128. 
ed. Clausen.

4ua nec terribiles Cimbri 
nec Brittonee umquam 

Sauromataeque truces aut in
manes Agathyrsi, 

hac saevit rabié inbelle et 

inutile volgus, 
pervola fictilibus soli turn 

dare vela phase I is 

et brevibus pictae remis in- 

cumbere testae.

Sem az ijesztő cimberek, sem a 

brittonok ás a durva .sq uroma- 
ták vagy a félelmetes agathyr- 

sosok nem kegyetlenkednek so
ha ilyen bőszülten, csak az 

erőtlen ás haszontalan tömeg 

amely kicsike vásznat szokott 
kötözni agyagcsónakokra, és 

rövid evezőkkel fekszik neki 
a festett cserépnek.

20. SCHOLIA IN IUVENALEM VETUSTIORA.
ed. Wessner.
XV. 124 Qua [ej nec terribiles 

C (imbri nec Brittones umqusm 

Sauromataeque truces aut in
manes Agathyrsi): gentes di- 

versae barbarorum.

XV. 124. Sem az ijesztő cimberek, 
sen a brittonok ás a durva sauro-
maták vagy a félelmetes agathyr- 

sosok: különböző barbár törzsek.
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21. DIONYSIOS PERIÉGáTás, Orbis descriptio 3o2-3l9 

ed. Müller in CGM
ykv Tpop fbc^c-Y^V 

TCCdVUp/Uvd 1(4/Ad KCWVWt

TToÁAÍ< /u*Ad VVfuja<)o<j

Ö'ro/Ad AyxW^

Pü^ycm, i^/AöfCea T<t krdi 

У' b«ífT<d^>VoM TC,

Ac<VC.UW t1 cdőlPÍXo^ oOd

%сА*у|$ух.«$ XAdvo/

TcdüjXOC 9'( 01 VdlOUeny 

Ax'AA^oj J^oyuov yiTTüV 

cr^ivoV b/uou <AoAi^e?v^ xF, 
c/utl'fp Cp (ГХО/ЛА \\j*vvß.

Twv ej
ttoAü'iWcov ^OAoV /\^o«v 

<cv&4 VKAdp^AoMFoi
hmj/AoX^ol 

N cupot &’ / rnroVoo1^
RAwvoí r1

irjy\ 'Bopotf'^Veoj' TöT<á/aOV 

TCrd Vi;ef/^Vo\/ KA>p 

uií^crídL ÍuAciVcjü, Kf'OU 

TTpOToipofJE yUCToOX о и .
Op%V Ctrl Ij'^dyVyVvVj' kXTCVdVrL'

Kud\PCo40y.
I(<vu7\ ^ ДАс)к|(5“Ю0Ю

rJT oo Ettől /az Istertől/ északra 

igen sok nép helyezkedik el 
sorban, egészen a Maeotis 

mocsér torkolatéig: germá
nok, sarmoték, geték, bastár
nék ok, a dékok végtelen 

földje, a harcias alénok, 
a taurosok, akik Akhillés 

féradségot keltő futópé- 

lyéjét lakjék, amely kes
keny és hosszú s a mo- 

csér torkolatéig nyúlik. 

Fölöttük helyezkedik el 
a soklovu agauos nép.
Ott laknak a melanchlai- 

nosok, a hippéraolgos fér
fiak, a neurosok, a hippo- 

pusok, a gelónosok és az 

agathyrsosok, ahol a Bory- 

sthenés folyó szétterülő
^QjerecÁyK-

vize az Euxeinossal , JCriu- 

metópon előtt, pontosan a

Kyaneai vonaléval szemben.
Qtt zuhog két irényba a

V

»X

Kd|

/о/I oTízep скгсгс^тыа

/
PC kőit

)

тг
6DL

v
kd\
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vbT<A/x\kÁuо Rhipaios hegyзégben eredő 

nldeskos és Fantikapés 

vize. özek torkolata r el
lett, a befagyott tenger
hez közel terem a kelle
mesen tündöklő boros
tyánkő, olyan, mint a ke
lő hold fénye. lénkén 

csillogd gyémántot közel
ről láthatsz a fagyos 

gathyreoscknál.

?|ТЫ|Ц \v 0^56"!V
s /UoyyUvpouőT.

Tcov TXj>A ТГ^одо^|

Tcirvjj'o'co^ Tovroü.

0 vj> í<Vrj ^ VJ Á<i <c Tck-L

vU ^
/лц'у^ крД'О/А^и^. odoLJlAtWToí 

TC Т^/л^ХУОСОУГК

fuX?°‘5

I

c N
o’TTo

22. SCHOLIA IN DIONYSIUM
sd. Müller in CCM. II. ^2.

UlO£

UJeAvpo^ R/\(ivou)
£j éüV «kl tk 5ÖVV| £lAlqvf>
T^V 4twVÜ/a\XV.

23* ANONYMI PARAPHRASIS, 
ed. Müller in CCM. íf. ИЗ.р.
£lT| у&У ro I^ÖpCloV <JuroO
/(örpod / yU^oy A KV

J/cA 71&C/U £^bOT/tó/^VK
?l<\ 5/ f

^OVtb</ CwVrj CUOJ Tbu <^Co-

^?X HckfootiJcy Аудиту, kolatáig* germánok, aarmaták,

Т^/АгСУоГ, Хк^/uAtKI I Ac<s< I

r
*A)p* Dup Agathyrsosok. Agathyrsoa Héraklés 

fia, Gelőnos testvére, akikről
e népek a megnevezésüket nyerik.

<ях.
AuooUcAe ooS)

гч/

к<Л

Annak /az Istrosnak/ az északi 

részén rendkívüli sokaság és 

nagyon kiterjedt népek özönöl

nek eg ezen a líaiotii td tor-
/■
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Tl oj^ooV"Uxpi\ ^ -одУ ^Шу geték, b es tarnak

'И I ос

a dékok)
c^irAkj^uJ-ecy ^vjfTcAA^

^\V£(/ux. Vj JoYoCCcóC^CCol ЛАоСИЛ

с/ íT^KKu) 

TOÓCXÜV "c^TCTXt^O ТоОУ noAu-

hatalmas és végtelen f51v je, 

ás a f rfiao és hatalmas ta- 

Szek felett he-

V^l

kXt ot Tpcuj> urosok
lyezkeoik el a soklovu a^a- 

uos nép, itt a melanchlai- 

nosok és a kancék:t fejő 

férfiak és a neuroaok, akik-

oC • • •)■■

Cinir<Z)V Д^оШ60v u> cAvo^ 

oC( ИсАДууАоиУос кА( 01 -couj

"гтгтгоиз AJ^íy^or °Jv Jj ^,

qí jUccjooC oT r;otyCU£ í^upovj- nek gyors á* «rés lébuk van# 

TíooUp ’hfiov-c^ kpA CM TtAcoro'i és a olónosok és az aga- 

k*i oi A^etS'UOébt' 0W roüj 7bfO&- thy r sós ok, itt a Triumetépon

előtt keveredik a Borysthe-

d ÍTOU

ídUl

Vooj Tior^juoX) Tso CftfX&pKV'OV WtJp 

XoO у^^гсАтгои ту

'iu^LWOJ ITDYtoJ fifctfCtbilrCJ5 AtC 

T)YOy Vj díc^Aí.ту°У

cJpVoCVt/.^y тсом ^сЫУЧЕОУ lyCoí 
^(J^irA^fc* ctay Ж-tycoV. AfcX(Acy 

-too ?А A J^<rt6o\j JoAi 'Хоо lUv^ikcÓrovJ a Bhipeioa hegységben ere- 

TDToC/aAjV tK ÖcWc-l ‘lM Toty ?Ьгв<|«у oő Aldéekos és Pantikapés 

у^б6\У XtoAhAy tfc^c^)|67^y°< folyók vize, keresztül esel- 

pCÚUtfiy', "Tícx'J°< C^C

nés folyam elterülő vize az 

Euxeinos tengerrel, vagyis 

a Kyaneai vegy SymjMevades 

sziklék vonaléra étlósan 

szembe. Ide 3tnlik zúgással
\

KoC I

V 7 f ve Skvthiét. Ezek torkolaté-ACTck K| pou

TbAy АкГЛоЛсАу TOUTU3V 

Гоо FO'^jv'O'Lo^ ppoV/oo 0O'úú>lvo'ü) kronosi óceántól, az ugyne- 

tíjc; oicco k^Aocy^^vny

*<5<f^y ( <5 ^Acuc-c^oy сАи^С-СУ-l... a borostyánkő...

irA^oi/ cAA (5rro H^XP01! Ду'*

'AopTOíf *&0 "CoV Ав<уЦ/Г^о-С<хоУ ícíoty 

^ JcA/tn Л КГс< .

íí Aw|<5“lov nál nem neseze a befagyott

v< zett holt tengertől terem

A közelben

a fagyos e* athyrsosoknél csil

logó уérnéntot létnél.
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24. DB ISTRO SIVL DANUBIO FLUMINO. 
ed. C. Wescher in Dionysii Byzantini de Bospori navig«3tione. 42/1-p.

Ez /az Istros/ a folyók 

közül a legnagyobb 

tizenhét folyó ömlik belé.
£zek; Skythiából öt

OO-Co^ J^y I (б Г^о^/^^icrco^

<:<rciV líorb^co v |... ^
töfs^toi AAbo^i^unto .
ЙгТ Л OUTSO( ■ C(C

<ctc ke Д |p^3u^^coV . agathyrsosoktól a Maris.

Mert• • •

ХюзЭчс^ ... az

mm;...

25. PTOLEMAIOS, Geographie III. 5, 22.
ed. Hőbbe.
TíckV de, TV|K /^У fvf£54S 

(kivédi К. Со kloAiiCJ
Ismét sorban a Vend öböl

nél az óceán mellékét a 

vélték lakják, felettük a 

hosiosok /vagy oeiosok/, 

azután legászakebbra a 

karbdnok, tőlük kíletebb- 

reaa kereóták és f salo-

TcJ
i ■

ТГс7<^1С^^/7Г1^ ^K^OücT//

OOkAr^t
Oió'^iot (vj 0^oi)tO' Vикр O0£

ÍITc/ ko<j>^>WVC^ k^K-H Kx0m"COl . 

A/v^x^Al icaJT^L 

JkcAo L '

о /

о
боУ

sok, alattuk az agathyr- 

sosok, azután az uorsosok 

és a pagyriták, alattuk a 

sauarosok és a boruskosok 

egészen a Rhipaios hegysé

gig.

о / A ^ A <roc0ÜS°л )

Ä CTOL°f I
Л T^üpiTpLL*

0^' Ц c<^OV.

KpO 'BOJKÜOÖTGOL TtOV

TNlToOtOY ó<mov.

26. HERÓDIANOS, Prosodia generalis liber VIII. vol.If2o7, 29. 
ed. A. Lentz.

uyo

)

/
Иок^сго^ iov\ Mokarsos thrákiai erőéi tméry.
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Ö^FO/aTOJ T^>U)TU3 tuW 

'TAotIIOOIA Toutol^

Аоокл k^i To °Адьл?tere 

Кл5ую/ Ъг-г civileov £(K|, 
T<rc\ <5e öVoj сус!ог<цхо too

Theopomp03 a Ehilippikék el
ső kötetében. Ezekhez hason
lít ez a/athyrsos is, le,?yen 

akér személynév akér népnév*
A nép a Haimos belsejében él. 

Hevüket vagy Héraklés fiérői 
F athyrso3r«5l nyerték, vegy 

ahogy Feissncros /rónája/, 

Dionysos thyrsosairől. Ag, 
thyrsio3oknak is nevezik őket.

JMJD-
9 /

kF^AvjVtba. c;C V>
tm\ ты K. Vő 0

TT^CFCr ekve) o o ^ 2ого тСоу 

ДюуисГоо /Vb"

AT </rrOO .r
’A^Sópcroo
И an 7WS
Ъ-о'у Foop)

\
^OVTbO Ю<|

TOO

7^ c^OpFlOL

27. ЗОЫШЗ, Collectanea rérum memorabilium 14-15

ed. M( sen.

Oloni ad hos /sc.Meuros/ 

proxiraant. de hostium ou

ti bus et sibi indumenta 

faciunt et equis sMs teg- 

mina. Celcnia Agathyrai 

conlimitantur, caerulo 

picti, fucatis in eeeru- 

lum crinibua, nec hoc si

ne differentia: nsm quan

to quia snteit, tanto pro- 

pensiore nota tinguitur, 

et sit indicium humilitelis

Legközelebb a gelőnosok lak

nak hozzájuk /t.i. a neuro -ok** 

hoz./ Az ellenség bőréből m 

gukn^c ruhét, lovaiknak h&rci 

takatót készítenek, A , elónu- 

sokkal a kékre festett hajú 

gslhyrsosok határosak. Hajfürt

jeiket nem egyező módon fes

tik kékre: ugyanis amennyivel

előkelőbb valaki, ennél feltű
nőbb jellel, hogy a szerényebb 
festés az alsóbbrendű szérraazés

ismertetőjele le-yen.minus pingi.
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20, ÄVXEÜU3, Bescriptio orbis terrae АЩ -455 

ed. Berthelot.

Hunc rigidi que spi

rant flabrs aquiIonia 

Sarmata, Germoni, Gets В 

ternaeque feroces,

Bacorumque tenent populi, te

net acer Balanus, 

incola Taurisci Scythe lito- 

risj indeque rursura 

dira Molanchlaeni gens cir*- 

curafusa va, stur.

Proxima Na uro rim regio est, 

celeresque Geloni, 

praecinctique sagis semper 

pictis A, athyrsi.
Inde Borysthenii vis seae 

fluminis effort 

buxinum in pelagus. Типе 

eequora Fenticapaei 

Arűescique tibi celso de 

vertiее surgunt 

Hipheei montis, ubi dura 

звере sub arcto 

dense pruinosos eructant 

nubila nimbos.

Itt, ©hol a hideg északi

szelek fújnak,

lakik a sarmata, a germánok,© 

geta, в vet bastarnék 

6a a dákok népe, itt lakik a 

zord alán, a tauriscus 

part szkita leadja ; lmw> 

kezdve viozont, azokat 

körülfogva e raelanchlainusok 

kegyetlen nemzetsége ván
dorol. Fözel van a neurusok vi

déke, a yors gelónusok és 

a mindig tarke köpenyekbe burkolt 

a^athyrsosok. linen ömlik a 

Borysthenés árja ez üuxinus ten

gerbe. Itt, a mindig zord 

északon, ahol hideg záporokat bo
csátanak ki magukból a sű

rű felhők, ered а I antikapós és 

az Ardescus vize a Riphae 

hegység magas csuc; ai között.
Itt a gazdag vizetek 

jégkristályokat hoznak létre, 

és itt, a ripeusok
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és a nemes agathyrsosokHic elites venae niveura
gignunt crystallum, 

adque hie indomito tellus 

ad am ante rig©seit 

inter Riphaeoe et proceros 

п athyrsos.

között

a föld a lebirhstatlsn 

gyémánt miatt
kem ny.

He® genics

?9. АШ:1АШЗ MÄRCKLöIEUS, Kerum gestarum libri XXII. 0,31.
©d. Clark.

circa liaec stegne ultima ex- 

timaque, plaros habitant gen- 

tes, sennonum institutorumque 

varietate diaparilea, loxo- 

mate© et Haeotae et Iazyges, 

Roxolanique ©t Halani et Í e- 

lanchlaense, et cum Celonis 

Ágathyr*i, apué quos adata an

tis eat copia lapidisi aliique 

ultra latentes, quod sunt 

omnium penitissimi.

i35 vilaígvégl mocsaraknál 

sok nép lakik, melyeknek 

nyelve ’s szökéseik kü

lönböznek; ioxoroaték 4e 

maeoték és iasygok, ro- 

xolénok é& alánok is 

lanchlaenusok, is az 

gathyrsusok a gelénusokkal, 

akiknél a gy 'méntkd na,ry 

mennyiségben található. Héa, 

rajtuk túl 1 iké törzseket nem 

lemérünk, met a széra^föld 

lefja lyin vannak*

öo. АШ1АТШЗ ЙШШШ, Herum gestarum libri Ш. 2, 14.

ed. Clark.

post quos /sc.'-ervos/ Vidini 

sunt et Geloni, perqua® feri
Mögöttük /t.i.neurusok mögött/ a 

vi dineké® 02 *в®п va<3 gelénnsok varv.mk



- 8y -

akik a megölt ellenség lenyú
zott bőréből megüknek ruMt, 

lovaiknak herei takarót ké
szítenek. A gelónusokkal ha
táros agathyrsasok kék fi & tők
kel pettyegetik testüket és 

hajukat: az alacsony sorból 
szérroasók kevés és ritka, az 

előkelőek pedig terjedelmes, 
igen élénk szinti és sűrű jelekkel.

qui detreetie peremptorum 

hoatium eutibus , indumen

ta sibi equisque tegmina 

conficiunt bellatoriis. Cé
lozd s A. sthyrsi conliminant, 
interstincti colore cseruleo 

corpora simul et erines, et 

humiles quidem minutis atque 

raris, nobilea verő latius 

fuc tis et densioribus notis.

I
31. SttKXIASDS, Periplus 39. 

ed. Müller in Gdí^.Г
tr^OlkloJcn -CoV XcíTOVoV Tt> — 

oV I c^vo5
U r- f W

ОVZ$£.

A Chesynos folyó mellett laknak 

az a, athyrsosok, az európai Sar- 

mütia népe.
Toé/A-OV

r

32. VIBITJS SEQUESTER, Be flurainibus fontibus ЗЛЧ-, 

ed. Gftlsomino.

A, athyrsi, Scythiae, partis Agathyrsosok, Skythia európai
részén.Európáé.

33. MARTIANUS CAPELLA, Be nuptiis Philologiae ét Mercurii.vi.663.
ed. Dick.
introrsus oegunt Auchetee, 

apud quos ílypania nsseitur,
Belül élnek az aucheték, akiknél a 

Hyp&nis ered, ős a neurusok, akik-
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nál a Borysthenés. Ge- 

lénosok, agathyrsosok, 

emberevők, és a hátuk 

mögött az arimeapusok. 

Azután a Ripheus hegy

ség 4a a homálylé sötét

ség miatt árnyékos vidék.

et Neuri, apud quoa Borys- 

thenes. Geloni, Agathyrsi, 

anthropophagi et a tergo 

eorum Arimespi; tone Riphaei 

montes et regio caliganti- 

bus tenebria inumbreta.

34. LIBER EE SITU ORBIS.
E Codice Leiőensi ed. M. Manitiua. 

Neutri apud quos Boristenes,

Geloni Agatyrsi et a tergo 

eorum Arimaepi. Типе Riphei 

monies.

A neutrusok akiknél a Bo- 

ristenos, a gelónus >k és 

agathyrsusok ée a hitük 

mögött az arim «.apusok. Az

után a Ripheus hegység.

35. ЛШДШ71, Feriegesis 2%-3AA. 

ed. toestijne.

Eine aunt Germenique truces et 

Sarmata beli

Itt laknak a marcona ger
mánok és a hnreiaa sarmeta, 

és a geták és a banternák nép 

utódai.
A dákok csoportjai és a harcias 

lelkű alánok,

a taurusok, akik a vitéz Achilles 

hó: azu és kesk -ny

Atque Get nec non Basternae 

semio© gentia
lacorumque menus et martia 

pectora Alani

Atque dromon Tauri retinentes 

fortis Achilli

N ,
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futópélyőjét elfoglaltak.

a liaeotie torkolata melleti 
Tőlük sziäkr© a gyorsan lovagló 

agauosok és a 

csatában félelmetes roelan- 

chleinusok népe él.
Azutén a hippémolgaaok és a 

hatalmas hippopusok, 
a gelónosok a neárasokkal és 

a festett agathyrsusok 

vannak. Itt, közel a ffriimeto-

ponhoz ereszkedik aló a 

lorysthenes sima habja ée folyik 

az Buxinus tengerbe.
Ezen a vidéken terül el a szűk 

Symplegaőés.
Itt van az Ardiacus és a Fanti- 

kop.-s folyása:
szétválva futnak le mindketten 

a Kiphae hegységből.
Ahol a tenger jeges habjaival 

elkeverednek található 

a tompa fénnyel csillogó bo
rostyánkő,

ahogy a hold szokott fényleni 
a hónap elején.

Angustum et longum aeotidia 

ostia iuxta.

Hős equites supre celeres 

funduntur Agsui,
Atque Melanchlaenum populua 

metuendus in arcú.
F03t Iiippémolgi sunt Hippo- 

podesque potentes 

Atque Gelonus cum Meuris, 
picti^ue Agathyrsi,

Hlо ubi desc^ndit porrecta 

BorysthenÍ3 unda 

Euxinumque aubit Criu prope 

tracts metopon, 
к region© iacet locus hie 

cymplegados artae.
Hie sunt Ardisci quoque anti- 

capique fluentai 
Biuidui currunt Biphaeis mon- 

tibus аюЬо*
iii miacent qua se ponti 

glacislibus undis, 
Nascitur electrum prsefulgens 

luce nitenti
Mene« sólet primo qualis splen- 

descere luna.
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Ezekhez közel gyűjtik fi bátor 

agathyrsusok a gyémántot#
Hős adamant© legunt iuxta 

fortes AgeTthyrsi.

35. STEPHANOS BY2ANTI0S, Ethnika 

ed# reine eke. 42.
\ <c5vc>£ OctaüEpU) Too Agathyrsoa, nép a Halmos bel- 

AfjtAbv . de ij Aotít{) sejében# Nevűket vagy Héráidét
’A^^Uj>6'0U I-OU Wp<Ac kur ^ fiáról, Agathyrsosról nyerték, 

~A<t(6c^v<í(~>oy cáTó tu)V i/ü^óboy vagy ahogy Feisandros /mondja/, 

Л(ЬУОбои . о tioVo^ Гс< ‘Tty Dionysos thyrsosairól# A tompa
«б'об' l/ЙСр Joo еГjykctßc/C Cfto^toC hangsúly. Azoka(t a kát szőtag 

r^V Tpe rcAoOj" ^ ^/'ГГоу5оДо1/

Дк|^оocílУ flc<^vV<Z,lb<c\ I végződnek, változatlanul tompa

TTcTAij kjAt Á^c/A^peor utolsó szótanai ejtik# Magsrsoe
\ / \ p t\ ^

kkd\ KTuj?lOV I k^pCi CJVlbCoV'.

/А -C^crrr^ ( кро А^Э I о i
rS э/ О л */

KT7)tlfcC0£ ^ CvYllCuJJ.

* Hoíl/icytfbj FöAij- («njcoK

feletti szavakat, melyek <Я)$ -га

kilikiai város, Maimarsos isztrosi 
város# Ugyanígy Agathyrsos, akár 

személynév, akár népnév# Agathyr- 

aioinsk is mondják tulajdonnévként 
va, y népnévként.

36.EKTéEÍSRICUS EL. ANCENSIS, Epistola ad Crioaldum abbatem. 
ed. E# Dümmler.
Post Hippomelagi aunt Hippo- 

podesque potentes,

Ilincque Celonus cum Near is 

pictique Agathyrsi.
Tot öirimit gentes equilonis 

partibus Ulster.

A hippomelagusok után vannak a 

hatalmas hippopuaok, 

ás ezen a részen a gelonus a neuru-
sokkal és a festett a athyrsusdi 

Annyi népet választ szét az ászaki 
pefrton a Histér.

У
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•ISIS , Gesta Hemm abarge nsis ecclesise ponti ficum,37. ADAMUS 

ed. D. Schmeidler in MGH. 

litus 3d thicum, quod Martianus 

ait eonfertum múl tiplid diversi- 

tate barbarorum. Illic, inquit, 

Oethae, Laci, 3ermatae, Alani, 

/líeutri/, Caloni Antropofagi, 

Trogooitae. /sehol. 125:/ Araaxc- 

bii, Arimaspi, Agathirsi.

a szkita part, ahogy : artianua 

mondja, a barbárok különféle 

változataival van telerakva. 

Amott, azt mondja, a getákir& 

d&kusok, a szarnátok, az al si

nusok, /a neutrusok/, a gelo- 

nusok, az antrofagusok, a tro- 

godit<Üc. /seh. 125:/ Amsxo- 

biusok, erimaspusok, agatirsu- 

sok.

30. J0íiAK.\'A3 TZETZás, Comment ári i in Ariotophaoem. 
ed. Fositano, Holwerda et Koster.

/Л( ovocfo^ ( 7toí<SctY А(Г1Ы~у c^JpjuÄl/y 

cdouAo^t^J'^tfE. ZlCo3bL^{-C^y
'ÜofódV oLéy I A^pcSupcTCMJ'

Ot/öiy иП0^>0^О1С 40ffrl<d Ac^oUví- 

?л/ _ r
Vol&V UsOy l\00CV öJVO^oL

S' oy сгиз У . "

39. JOiiANlI.tB TZ..TZ 3, bpintulae. 

ed. P.A.M. Leone. 62.

JTCpl <^£ tA Ap^rcOoV 

A^^up 6"oí re 

^oduífoO ХГкиЭ^.1

/Dionysos / egész /zsién vé
giként, rabjaivá tette a szki* 

tékát, ez égése '-szakot beutaz
ta, az szakon lévő, orgiát be- 

nutató agathyrsosokat thyrso- 

saikrél nevezte el.

f
kXl A sarkkör és az szaki szél 

vidéke körül az agathyreosok, 
a gelónoaok, a maiéták, a sky-^oi-l 01

J
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\Ys*CU Сх*-б~1 OL Кс< I Об~^У 0 TfoAu- 
/ Э \ С r~>

fcüjUCOy úllULvtV 
lt^Y^Í\oC\C ppj/ Ti ^у)^уби,\/

17 q tpL-У.

4о. JOHANNES TZETZrS, Históriáé 

ed. PoA.ll« Leone« 334.

^A^KiTcooV 7i^rop Тк^иют to 

J'-CKO^ Jpeio/,
Too ^Art-oíyitrCOÜ yUtr~t^

^\£VoV •
7^ AfbvüWoo cté -а/лыл^ 

oífroLY UY\ ^oOgoY

■vqy ?A froí<yjg<5Toy C(T)(^íCi.
КЛС^сПУ тр О 6"^> UCtíxJrcO^ .

^Ap^rcpov k*ói то Ti/lu)vu у 

eS'vo^j ojf 9Ap<x'9op6“ooy 

/*.<Ö~ov/ ~CoO ’Ar^pkTToOU TC (OKI 

/A<T~ о V

^‘^TtO'CTpoV kOi/'iVoy
^C&TDUJ- TujV

npo£ tJjy Eo^eitoO fsolfar^y
. *J , ? fj ^ 1Y<ó<JOÍ OK Tou

41. EUSTATHIOS THESSALOHXK * $* Commentarii. 

ed. C. Müller in GQd* X -2-69 j 2T2. 
мрор flofíoLtf Tpá 

kepco <3v*j í^Tt/i

thék és a ksukesicsok, és az 

egész földet a sokfolyásu óceán 

öleli körül nedves karjaival.

A sarkküri nép nemzette az ági 

th^rsosok törzsét, amely az 

Aptrktias Ti а Boreas kötött 

he'yezkedik el. Lionysos tisz
teletében és tfyrsosaiban lelik 

kedvüket, aki az a;athyraosok 

vendégszeretetét a legöeze- 

forrottabben bírta...

szaki a geIonosok törzse is, 

mint az agathyrsosoké. Az 

Aparktias és a Boreas között 

lejebb helyezkedik el az 

agathyrsosok törzse, a Boré 

tói az Luacinos tenger felé i- 

rányul.

!\
U (CC( —

)

\ТОО Ь°9^)

I

Eos^-
f*c-l

Ott Az Istrostól északra ezek a
о (

TYUtoL törzsek terülnek el: germánok ...I
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j ... к«'! é* a melanchlsinosok áa a hippé-
ítrff Yj Ja 0 díjpi WK molgosok, akikről az Iliashoz

Tej Ölj 1Aí«aJo4 irt kommentárokban is /olvea-
Toí.1, kfeo Meu^oc &A liiiio-

TTDg^ Öl

!

hatunk/, tíа а neuvoaok és a hippo- 

pusok, hasonlóan egyesek szerint 

a ehazárok és a gelónosok és az 

at athyrsosok.
Heraklés fiai G^lónos ás Agathyr- 

sos, akiktől származnak az Istros- 

tól északabbra lévő népek a gel<5- 

nosok és oz agathyrsosok. A fázós 

at athyrsosok közelében, ahogy Dió-

nv^j
TAöAiovoc kA^i

KpoOcAítr (5foc

kk.) Afiíb'uy*'^ f 3/
^hx^u"гои Кő'tjPoó ot

Г<€-у\ыуос T£ -
$уреяос. Уггр ybíV o’y

f Aonó^j vrni/, ny.io«, nondJs, гадов<5 g,^,
ck^K/Uoij- ТгГС/

b p’c E 5v/ i3c

о CUXcxLTc^

<ToC .U^O

ГсДь)К0|c'

0*ч í
\

van..,
iToiJ^^oí kou)/...

Р()ес*з

Az, aki az Bthnikát irta Aátephanos 

By zár: t^ioa/ i(y mondja: "Geldmsok,
' " T<z)\(AYoLf ТГоДч sarmata közösség Gelónostől, aki

Dj Ajc<- Aaathyrsoanak testvére, Her akié snek^éfro ГсАооу'сГо"Cíek-f

oő(/ícA^oj ) pedig fia volt. Hérodotoa eserint 

Öloj <Дс Kp^KA^J- ^<rrr A<z> a közelükben van egy fából épült 

TT«t^( JurAuj TftUj <^pAi^ város, amely a budinosok, e hatel-

'HjocIo-OöVi k^/^cv^ <уЪа>Л~ mas nép területén fekszik.••
^PvC^AAuJ .J'lkp Ас ГбоУ Ugyanő /se. Ötephanos Byzantios/ 

о /Ц^С1 f oct azt mondja az a. athyrsoaokról, hogy
*И ^лп> ДАу^{Л)<ГОи U loV /ifex/l^Oj1 vagy Hér akié s fiáról, Agathyrsosről 

DilcpO Aá^kOkVe-ci , ^ t lettek igy elnevezve vagy Dionysos
vVjxs'Döy TOu Átok OíToG ■ IcdA^Ad í thyrsosairól. A thyraosok pedig

)

V

Q\
VD15, "tt/HCI
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Ao CkT/V öl <^Uj)ö'o( f o% <tv Toií$ olyan Agak, melyeket Dionysos 

Too A(oУи<тоо тсА-егсхО^ ^<фэи<Я>/. ^"tartósaiban hordanak.

Apusak Gelónost és Agathyrsost sorolja 

DujxroY ő'/ouj Aí^^AUelő Hérsklés fiaként, hanem a legki-

[4J} JEfCobrjY VíujiUXbY tóti уУсЛоТо/то^аеЪЪеt ás © legnemesebbet Ekythést is

AíffU Ji touj 0 ávrof Ugyanő mondja, hogy az agathyrsosok i-
dLYé^üOV <5^oTcAcol^ ki<i ^>ибЬ^о~ gén pompakedvelő és aranyat viselő 

CTTUCOi Kov^ ojy /0

szer-

Hé rodotos nem-

ПсДиЭУОУ \ 7Ac 00 JUoyov°^S UUI

berek és nőközösségben élnek*«Ai

TujV ^•ovbtijcóov' TbfOü^tACVo^-

42, GIRALDUS GáSSEELHSIS, le principis instruction© liber, 

ed, G,F, Varner in. Rer.Brit.

Pictos itaque , quos et 

Agatirsos Virgilius vo- 

cat, Scithicas circiter 

paludes habitátiones ha- 

buisse referunt históriáé, 

le quibus et Servius su

per Virgilium coramentana 

et hunc locum exponens,

A történe tirés úgy jegyzi fel, hogy 

tetováltak laktak a szkita mocsarak 

körül, akápp, ahogy Vergilius mond

ja az agathyrsósokról is, Izekről 

mondja Servius, Vergiliust kommen

tálva, és ezt a helyet, tudniillik 

a "festett agathyrsosokat" magyaráz

va: "festettnek nevezzük őket, mint

scilicet "Pictoa Agatiraos", öz agathyrsosokat; s festettnek, 

ait, "pictos eosdem quos et mintegy stigmatizóltnak mondatnak, 

Agatirsós appellamus, et 

dicuntur Picti quasi stig

matize ti, quia stigmatiz. 

ri, id est cauteriari, so-

lent propter abundantism 

fleumatia. Et sunt hi po

psii iidermqui et Gothi,

mivel stigir.atizélni azaz kauterizól- 

ni szoktók őket a fleamék sokasága 

miatt. Ezek a népek hasonlóak a 

gótokhoz is.

Mivel amikor a sürü stigmákból seb

helyek hegednek, a testet mintegy 

festetté teszik, ás az igy



- 97 -

sebhellyé hegedt ége
tések miatt nevetik 

őket festetteknek is*

Quonism, utique ubi ex crebris 

stigpiatibus cicatrices obducun- 

tur, corpora quasi picta redountur, 

ex cauteriis hujusmodi in cicatri
ces ofcductis Ficti quoque sünt vo- 

cati."

43. Nű EPHOROS BLEKMTDÉS, Geographie, 
ed. C. Mülle г in 6&Й6 0.+

l<kí *<Ж)( rOVCdJ /’(оТрО^ ff^kv líj?oj 

HoAXk ci&iy ec ’ ' '

Az Istrosnál, észak felé sok 

nép terül el egészen a l aiotis 

tó torkolatáig. germánok, sar- 

maták, geták, bastárnék vagy 

inkább bat ©máknak mondhatni, 
s a dákok igen nagy földje, az, 
erős alánok és a taurosok 

legfölül a soklovu agauosok 

törzse terül el, ahol a melan- 

chlainosok, a hippémolgosok, 
neurosok és a hippopusok, a ge- 
lénosok és az agathyrsosok, &- 

hol a Borysthenés folyó vize 

az luxeinos tengerrel keveredik, 
ICriume topón előtt, a Méláinai 
Petrái-jal szemben 

/az ÁldSskosnak és a Fsntika* 

pésnek/ a torkolaténál, közel 

az óceán holt tengeréhez

M<8'
f c)o^ .r-JfSf I /UDC (<SXJOTVjy

l~C(^AoCVüí, -„LI , ГАгоС! tbtl Ъ^Ш^УсУl

v1 ^л*с\Ао\/ CfíKlv' 04 ! k>ci i^ у
JÄ ЬÍ6~~Crkv A<kXOV ( &CI dT r<5^Uj)0(. 

^AAziVöc( ISoa t>T (осС^>0 c ... крО (?7Ггерo<VU)

Ac 'CO'/'CcöV éC^T/VuJTb/í То 

TTd/\o tbrcOV /4^ыи<ОУ/ оТГосУ ЪяУ ос 

ek vJi

"Too

7ТО^

0*1 И^/Ц^Ао-и/ос koii 0( 

pi Mqj^oc oi ÍtutditоcJ<c^

Dl

ÓT0 0 foü HopOé'^CY'öOJ' Föt^AovJ “Со

с/Т€уМТГр ö^lAcV XO(J ^ÍOU y^jCcOTTöU

£Uyo^ Тбои HcyUivrV /клсно/. ...

Ac Té/y ij3e>^oc/íy 'ToCCUil/ CAÁJyj<

U<k Hkv^CI kecrrov] IfÁlsjő'loV rAj( ^Ck'^Ar

ХОлЯГЦ$ Гои 4<Сй^.у0£ ilTirtUil

у*5 rrriy —
/льА^<У1

0? ГтДс/ОУОС kS*.i
(

\
)

4

(AClVTü tlOVToJTCO
!

e eknelc• • •

<OC*OV
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о У|Л<Ск^>о£ о Аыуйтгро^ А1Ц* terem a borostyánkő, ez a fénylő 

^kCl <Ac. liA^cTioK kj^l ы]Го kő; ott közel a fagyos agathyrso- 

-Coty 'Afiot$üp<ro[£ soknél található a gyéraént.

слос'&с I о .

'Jen vettük fel gyűjtésünkbe azokat a feliratos emlékeket, me

lyeken az agathyrsos szó személynévként szere ;el.

A forrésbelyekro von tkozé részletes irodalom megtalálható az 

5s3zeéllitusunkban felhasznált következő kötetekben:

Fontes Históriáé L„coromsnae. Ed. Mihaescu, Stefan et alii. 

I-II. vol. Bucuresti, 19ő4-197o.

Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen 

Europa. Ed. Ferluga, Hcllmann et alii. Serie A et B. Wiesbaden 

1973.

Latin Sources on ”orth-Eastern Eurasia. Ed. Aalto et Реккалев.

Wiesbaden 1975-138о.




