2. A MAI TÖRÖK NÉPEK KIALAKULÁSÁRÓL

A fejezet nem önálló kutatáson alapul, az etnogenezist tárgyaló oldalak nagyrészt Golden
(1992) alapján íródtak. Mégis fontosnak tartom ezt az áttekintést, egyrészt, hogy a török

világgal közelebbről nem ismerős olvasók is képet nyerjenek a vizsgált népek kialakulásának
összetettségéről, a várható történeti eredmények jellegéről, másrészt hogy felvázoljuk a már
elvégzett és a még elvégzendő kutatások arányát és népeit.

A török népzenék közötti kapcsolatok megértéséhez figyelembe kell vennünk, hogy e

népek különböző folyamatok során alakultak ki. Etnikai rétegek rakódnak egymásra, ezek sok

esetben már összevegyültek, néha azonban, például épp a zenén keresztül valamilyen

formában a mai napig megmutatkozhatnak. A török nyelvek régi szamojéd, ugor, ket és más
elemei azt is felvetik, hogy ezek a töröknek tartott alaprétegek mennyire voltak maguk is
eltörökösödöttek (Sinor 1979–80: 768–773).

Bár eltérő arányban, de találhatók közös rétegek is egyes török népekben, ilyen pl. a

kipcsak elem a karacsáj-balkár, nogaj, kazak, karakalpak, kirgiz, baskír és más népek esetén.

A legtöbbször azonban ezek a közös elemek sem voltak homogének, és a szubsztrátum
mindenhol fontos szerepet játszhatott (Sultanov 1982: 7–8).

A törökök szinte minden általuk huzamosabban és nagyobb tömegben meghódított

területet eltörökösítettek, sőt pl. Közép-Ázsiában, az azeri területeken és Anatóliában még
kisebbségben is sikerült eltörökösíteniük a helyi lakosságot. E folyamat egyik fontos

tényezője lehetett, hogy nem erőszakkal történt. Ebben az időben ugyanis nem volt fontos a
közös államnyelv, sőt a török uralkodó elit gyakran a perzsát használta az államigazgatásban
vagy az irodalomban. A vallás nyelve pedig az arab volt.

Érdekes párhuzam, hogy Észak-Afrikában a törökhöz szerkezetében és genetikailag is

hasonló arab nyelv terjedt a városokból a nomád népesség felé, egyre inkább elarabosítva azt.
Ez a folyamat még ma is tart (Moscati et al. 1964: 15–17). Az iráni Közép-Ázsiában is
hasonló folyamat játszódhatott le, bár itt a városok jobban megőrizték iráni karakterüket.

Ráadásul a törökök az iráni városokból tanulták el az iszlámot, ami nagy mértékben
megkönnyítette az iráni népesség eltörökösödésének folyamatát.

Szibéria eltörökösödése napjainkban fejeződik be, itt fontos alapréteget alkotnak az uráli és

a paleo-szibériai népek. Tudjuk azt is, hogy a törökök előtt az eurázsiai sztyeppét majdnem
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ezer évig az iráni nyelveket beszélő nomádok dominálták, melyek nagy tömegeit nyilván
szintén beolvasztották a törökök.

A mai állapot erősen különbözik a régiektől, most a politikai erők által létrehozott államok

játsszák a főszerepet. Az állam pedig különböző etnikai csoportokat fog össze, hogy nemzetté

kovácsolja őket, noha ebben a folyamatban bizonyos nyelvi, törzsi és etnikai elemek is

szerepet játszanak. A 19. század végén – 20. század elején számos török nép (pl. az oszmán

török, azeri, volgai tatár, üzbég, kirgiz) elérte a nemzeti állammá válást, míg másoknál ez a
folyamat el sem kezdődött (pl. hakaszok, jakutok). A Szovjetunió idejében pedig ismét más,
pl. a népeket határokkal megosztó folyamatok zajlottak le.

A török nyelveknek többféle osztályozását ismerjük, alább Golden (1992) nyelvi alapú

osztályozását látjuk, mely azonban a zenei viszonyokat csak kis mértékben tükrözi.
I. Köztörök ág

41. Oguz vagy délnyugati nyelvek

törökországi török (oszmán-török, oszmánli), azerbajdzsáni
(azeri), gagauz, türkmén;

2. Kipcsak vagy északnyugati nyelvek

3. Turkesztáni, turki vagy keleti nyelvek
4. Szibériai vagy északi nyelvek

kihalt nyelvek: karahanida, türk, szeldzsuk

baskír, kazanyi tatár (tatár); kirgiz, kazak, karakalpak, nogaj;
kumük, karacsáj, balkár, krími tatár, karaim;
kihalt nyelvek: besenyő, kun, örmény-kipcsak, mamelukkipcsak
üzbég, mai ujgur, sárga ujgur, szalár;
kihalt: csagatáj

szibériai tatár, altaji, sor, csulimi és abakáni tatár, hakasz, tuvai,
karagasz vagy tofa

5. Haladzs
6. Jakut

II. Bolgár-török (csuvasos) ág

csuvas;

kihalt nyelvek: kazár, volgai bolgár, dunai bolgár.

2. ábra A török nyelvek csoportjai

Vegyük szemügyre kissé közelebbről az egyes török népeket földrajzi elhelyezkedésük

szerinti felsorolásban, jelölve azt is, hogy honnan, milyen jellegű anyaggal rendelkezünk egy
zenei áttekintéshez. Mint látni fogjuk, meglepően sok törökségi nép esetében áll

rendelkezésre magyar kutatók által gyűjtött nagyobb dallamennyiség. Ezek értékét tovább
növeli, hogy a Vikár-Bereczki gyűjtések (a baskír anyag kivételével) és a magam gyűjtései
lejegyzésre és elemzésre kerültek.

Az összegzésben a következő jelöléseket használom:

- Nagyobb saját gyűjtéseimre támaszkodhatom a következő esetekben: Anatólia (szufi iszlám
is), bulgáriai török, azeri (kisebbségek is), karacsáj-balkár (törökországi is), türkmén

(elsősorban jomutok), kazak (két csoport) és kirgiz. Jelölés: bold, álló (Sipos János).
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- Vikár László és Bereczki Gábor csuvas, cseremisz, tatár és baskír gyűjtései. Jelölés: bold,
dőlt betű (Vikár–Bereczki).

- Mások kisebb-nagyobb zenei anyaga, melyet átnéztem, de a jelen dolgozatban legfeljebb
utalok rájuk. Jelölés: álló betű.

- Olyan török népek, melyek zenéjéről még nincs anyagom, pl. adzsarok, egyes iráni
csoportok, türkpen, karakalpak stb.) Jelölés: álló, zárójelben.

Törökségi népek földrajzi elhelyezkedés szerint, és anyaguk a népzenei archívumban:
● A. Balkán, Transz-Kaukázus, a Közel-Kelet és a Közép-Kelet török népei
1. Törökország és az Oszmán Birodalom uralma alatti területek török népei
- anatóliai török (Sipos János)
- bulgáriai török (Sipos János)
- görögországi, a régi Jugoszláviabeli és romániai törökök
- gagauzok
- hemsilli és mesket törökök
- (adzsarok)
- krími tatárok
2. Iráni törökök
- azeri (Sipos János)
- iráni türkmén (Sipos János)
- (egyéb iráni török csoportok)
3. Észak-Kaukázus és a Krím török népei
- karacsáj-balkár (Sipos János)
- kumük
- nogaj
- (türkpen)
● B. A Volga-, Ural-vidéki, és nyugat-szibériai népek
1. Volga–Ural–nyugat-szibériai tatárok

- kazáni tatár (Vikár–Bereczki)
- miser tatár (Vikár –Bereczki)
- szibériai tatár (Vikár –Bereczki)
2. csuvasok (Vikár–Bereczki)
3. baskírok (Vikár–Bereczki)
● C. Közép-ázsiai török népek

1. Közép-ázsiai oguz
- türkmén (Sipos János)1
2. A közép-ázsiai vagy Aral-Kaszpi kipcsakok
- kazak (Sipos János)
- (karakalpak)
- kirgiz (Sipos János)
3. Közép-ázsiai turkik
- üzbég
- modern ujgur
- jugur
1

Oguz török nyelvet beszélők kisebb csoportjai fellelhetők még Irakban, Szíriában és az arab világ más helyein,
ezek főként a szeldzsuk és oszmán időkben letelepedett oguz türkmén csoportok leszármazottai.
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● D. Szibériai törökök

1. Dél-szibériai törökök
- (altaj török)
- abakan-hakas csoport
- tuvai csoport
2. Kelet-szibériai törökök
- jakut

___________________________________________________________________________
Idézzük fel az egyes török népek etnogenezisét. A disszertációban részletesebben tárgyalt
népek kialakulásának folyamata az adott népzenéket ismertető fejezetben olvasható.
A. A Balkán, a Transz-Kaukázus - a Közel-Kelet és a Közép-Kelet török népei
Ezeken a területeken főként oguz nyelvű török népek laknak. Az oguzok a 8. században
jelentek meg a muszlim iráni Közép-Ázsia határain, és Mahmud al-Kasgari idejére (1005–

1102) már a köztöröktől határozottan elkülönülő török nyelvi csoportot alkottak. Az
elkülönülés

egyik

oka

talán

az

iráni-muszlim

Közép-Ázsiával

való

intenzív

kölcsönhatásokban keresendő, ezt a feltételezést a népzene is nagymértékben alátámasztja.

Az oguzok a Közel- és Közép-Keletre behatolva fokozatosan letelepedett életformára

tértek át, beolvasztva a helyi lakosság nagy tömegeit. Az egyes török népeket ezen kívül
jelentősebb észak-kaukázusi, anatóliai görög, délszláv, örmény, dél-kaukázusi (kartvél),
szemita és más hatások is érték.

1. Törökország és az Oszmán Birodalom uralma alatti területek török népei
Törökország népeinek kialakulásáról részletesebben írok az anatóliai népzenéről szóló
tanulmányban, ugyanott röviden érintem a görögországi, a régi Jugoszlávia-béli és romániai
törökök, valamint a gagauzok, a hemsilli és mesket törökök, az (adzsarok) és a krími tatárok
kialakulását is.

2. Iráni törökök
- Azerik. a 3c Azeri népzene fejezetben.

- Más iráni török csoportok. Iránban a török, iráni (kurd, luri), arab és haladzs eredetű kaskaj

nomád konföderáció egy azeri dialektust beszél, és török elemeik megegyeznek az azeri
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törökökével (Doerfer 1990: 19). Ez a konföderáció a Szafavida Birodalom összeomlása után
formálódott ki a 18. században. Vannak határozottabban törökségi népek is Iránban, ezek

általában oguz eredetűek, például a horaszáni törökök (Doerfer 1978: 15–31), illetve az oguz

törzsek leszármazottai az avsarok, kadzsarok (Doerfer–Caferoğlu 1959: 66–71). ÉszakkeletIránban és Afganisztánban mintegy egymillió türkmén él, és türkmén néven Törökországban,

Irakban és a Közel-Kelet más területein is találunk csoportokat. A türkménekkel földrajzilag
már Közép-Ázsiába kerülünk.

3. Észak-Kaukázus és a Krím török népei
Észak-Kaukázus (az itt élő népek közül főképpen karacsáj-balkárok között gyűjtöttem).
- Karacsáj-balkár. a 3f Karacsáj-balkár népzene fejezetben.

- Kumük, nogaj, türkpen. Mielőtt az oroszok elfoglalták Észak-Kaukázust, ezen a területen

török népek domináltak: Dél-Dagesztánban az azerik, észak-nyugaton és a központi
területeken a nogajok, északkeleten pedig a kumükök. Ráadásul egyes török csoportok
politikai szervezettsége is nagyobb volt, mint a területen élő népeké, így az eltörökösödés

megkezdődött az Észak-Kaukázusban is. Főként az azeri terjedt, de kisebb mértékben a

kumük is. Ezt a folyamatot csak a Szovjetunió politikája fordította meg, megalakulása után
egy évtizeddel (Wixman 1980: 108–111).

A nogajok kialakulásában a legnagyobb szerepet kipcsakok és kipcsakizált mongolok

játszották, de egyebek között a kazak és a kumük etnonim is megjelenik a törzsnevekben
(Baskakov 1963: 490-492). Ez a néptömeg beolvadt a ‛tatárok’ közép-ázsiai és krími
leszármazottaiba, és így alakultak ki a 15. század közepére önálló egységként, de még nem
etnikumként a nogajok, akik főként a nyugat-szibériai sztyeppék és a Volga–Aral–Kászpi

zónában nomadizáltak. A 16. század közepén ez az egység kettészakadt a Nagy és a Kicsi
Nogaj Hordára, majd később a sztavropoli terület nogajaira (a Kicsi Horda utódaira), Észak-

Dagesztán kara nogajaira (a Nagy Horda utódai) és a Karacsáj-Cserkesz illetve a CsecsenIngus ASzSzR fehér nogajaira. A kara nogajokat erős kumük, a fehér nogajokat pedig erős

cserkesz hatás érte, a többi nogaj csoport pedig beolvadt a domináns török etnikai egységbe.
A mai nogajok között erősebb a törzsi tudat, mint a nogaj nemzetségtudat.

A türkpenek a sztravropoli nogajok közelében élnek. Ők a mangislaki csovdur, igdir és

sojinadzsi törzsek leszármazottai, akiket Nagy Péter idején hoztak az Észak-Kaukázusba. A
nogajok türkpen törzsneve arra utal, hogy egyes részeiket beolvasztották a nogajok.
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A kumükök Dagesztánban élnek. Eredetük vitatott, egyesek őslakosoknak tartják őket,

mások az őslakosok távoli leszármazottainak. Egyes hegyi szomszédjaik sztyeppei
embereknek, a nogajok pedig tavli-nak (hegyi) nevezik őket (Piotrovskij 1988: 242). A
jelenleg elfogadott tudományos álláspont szerint a kumükök egy eltörökösödött helyi

népesség, amelynek már a hun korszaktól fogva erős sztyeppei kapcsolatai voltak. A Kazár

Birodalomban ez a kapcsolat erősödött, ekkor biztosan befogadtak bolgár elemeket is, és
sztyeppével való kapcsolat folytatódott a kipcsak korszakban is. A kumükök etnogenezise a

dzsingiszi korban fejeződött be. Ma nem rendelkeznek törzsi tudattal, földrajzilag oszlanak
meg. A déli kumükök erős dargva hatást mutatnak, de tudunk itt kipcsak és kipcsakok előtti
településekről is, ez utóbbi népek döntő szerepet játszottak a kumükök eltörökösödésében.

(Gadžieva 1961: 25–45). A kumükök nyelve kun-kipcsak, bizonyos mértékű oguz (azeri)
hatással.

- Krím. A Krímben a krími tatár volt a domináns nép, mielőtt Sztálin 1944-ben KözépÁzsiába deportálta őket. A Krími Kánság fő alkotó népei eltörökösített mongolok (pl.

nogajok) és kipcsakok voltak, és valószínűleg kazárok és más, kipcsakok előtti törökök

valamint ortodox keresztények és zsidók is beolvadtak ide. A kun-kipcsak nyelv már a
mongolok előtti időben a félsziget lingua francaja lett a helyi örmény (armeno-kuman) és
zsidó (karaim és kirimcsak) népesség számára is. A karaimok és a kirimcsakok is a mongol
invázió előtt jöttek ide Bizáncból, és nyelvük igen közel áll a kumánhoz.

A Krím török népessége négy nyelvi egységre osztható, ezek származásukat is tükrözik: 1)

oszmán török, 2) északi (sztyeppei) krími tatár és déli (hegyi) krími tatár, 3) déli partvidéki
népesség (tat) valamint a 4) krími nogajok. Çagatay (1972: 86) egy eltérő beosztást ad.

A dobrudzsai tatárok írott nyelve a sztyeppei krími tatár nyelvhez áll közel (Kakuk 1976:

58–59). A krími tatár nyelvek általában véve sokkal közelebb vannak a kun-kipcsak és a
kunból származó észak-kaukázusi nyelvekhez, mint a volgai tatárhoz.

Feltételezhető, hogy a keleti szlávok, az észak-kaukázusi népek és a terület régebbi lakói

(pl. a gótok) is hozzájárulhattak a krími tatár népesség kialakulásához. Különösen igaz ez a tat

népességre. A tat egyébiránt régi török szó, jelentése ‛idegen, nem török’ (Clauson 1972:
449), ezt a megjelölést a törökök általánosan használták az iráni nyelvű népekre KözépÁzsiában és a Kaukázusban.
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B. A Volga-, Ural-vidéki és nyugat-szibériai népek

E népek közül soknak a zenéjéről és részben a kialakulásáról is képet kapunk Vikár–Bereczki
(1971, 1979, 1989, 1999) és Vikár (1982, 1986, 1993) kötetekben, ezért most csak egy-két
mondatban ismertetem őket.

Ezen a vidéken is különböző néprétegek rakódtak egymásra. Finnugor népek már a Kr. e.

3–2. évezredtől éltek itt, iráni törzsek pedig a Kr. e. 2. évezredben kerültek kapcsolatba a

területtel. Török elemek a Kr. u. 2. századtól érkeztek, legerősebb hullámban a hunokkal Kr.
u. 350 körül. Ezután a térségben politikailag és gazdaságilag is a török elem dominált. A

mongol korban sok etnikai tömb áthelyeződött, és még nagyobb változás következett a cári
Oroszország majd a Szovjetunió nemzetiségi politikája következtében.
1. Volga–Ural–nyugat-szibériai tatárok
A tatárok a 19. századig magukat müszülman-nak hívták, míg pl. az oroszok általában sok
török népre a tatár elnevezést használták. Egyes tatár kutatók a tatárok kialakulásában a

bulgár komponenst hangsúlyozzák, mások az Arany Horda elemeit. Ismét mások a tatárokban
eltörökösödött finnugorokat látnak. Az asztraháni és a szibériai tatárok kialakulásában a nogaj

és az Arany Horda elemek erősebben játszottak közre, amint ezt mongoloidosabb kinézetük is
tanúsítja.

A volgai bolgárok az ogur török dialektusait beszélték, míg egyes alávetett törzseik talán a

köztörököt. Ezzel szemben a volgai tatárok ma egy olyan kipcsak nyelvet beszélnek, mely
igen közel áll a baskírhoz. A területen az ogur nyelveket a csuvas képviseli. Az ogur nyelvű

bolgár törzsek a kazár időszakban jöttek ide, a Volgai Bolgár Birodalom pedig a 9−10.
században alakult ki és terjeszkedett a finnugor népekkel és Közép-Ázsiával folytatott
kiterjedt kereskedelem révén egészen a mongol hódításig. Erre az időre egyes kipcsak

törzsekkel is kapcsolatok alakultak ki, és azt is tudjuk, hogy a bolgárok finnugor törzseket is
beolvasztottak. Figyelemre méltó, hogy 11. században élt török tudós Mahmud al-Kasgari

nem emeli ki külön a bolgárt vagy szuvart (a szomszédos marik hívták így a tatárokat). Ez
arra utalhat, hogy az ő idejében a Volgai Bulgáriában általánosan a köztörököt használhatták.

A Bolgár Birodalmat az Arany Horda Dzsocsid ulusz-a olvasztotta be, megalakítva a

majdani Kazáni Kánság alapjait. Ebben az időszakban az Arany Horda kipcsak és kipcsakizált
elemeinek hatására a Volgai Bolgár Birodalom nagy részében a nyelv ogurról kipcsakra
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váltott. Ehhez járult még a dzsingiszida politikában szokásos népességkeverés, átköltöztetés.
Ezután a bolgár elnevezés egyre kevesebbszer fordul elő.

Ma a tatároknak három fő dialektusa van: a központi (kazáni), a nyugati (miser) és a keleti

(szibériai). Vannak átmeneti dialektusok is, pl. a volgai tatárok által asszimilált nogaj és
kundur elemekből létrejött asztraháni tatároké és még jó néhány.

- Kazáni tatárok. Mai formájukat a 15–16. században a Kazáni Kánság alatt vették fel.

Földrajzilag a következő módon oszthatók fel: a) északnyugati (sok alcsoporttal: egyeseknél
csuvas, másoknál baskír hatással), b) jelabuga, c) délkelti, d) uráli (a Baskíriában élő és a

baskíroktól alig megkülönböztethető tepter és más csoportok), e) permi (erős finnugor és
bulgár szubsztrátummal), f) csepecek különböző alcsoportokkal és a g) kaszimov (erős nogaj
komponensekkel).

- Miser tatárok. Nevük vagy a finnugor mescsera névhez vagy a magyar/megyer-hez köthető
(Németh 1972: 293–299). Ez a nép a 14–15. században alakult ki, etnogenezisük magában
foglal mescser, burtasz, mordvin, bolgár, kipcsak és köztörök elemeket, melyek tatár
fennhatóság alatt éltek a vidéken.

- Szibériai tatárok. Legkevésbé a szibériai tatárokat tanulmányozták, ők főként a Kücsüm

Kánság népeiből alakultak ki. A barbara tatárok csak a 19. században iszlamizálódtak. A
tobol és irtisz tatárok alkotó elemei délebbi tatár törzsek, közép-ázsiai elemek és volgai tatár
csoportok. Törzsi öntudatuk alig maradt, identitásuk fő faktora az iszlám (Radloff 1884-1893:

115–121). Egyes alkotóelemeik visszamehetnek arra a nyugat-szibériai kimek egységre,

melyből a kipcsakok is származnak. A dzsingiszi időkben nogaj és más elemekkel bővültek,
de pontos etnogenezisük nem világos. Annak ellenére, hogy nyelvileg szorosan köthetők a
volgai tatárokhoz, eredetük lényeges pontokon eltér azokétól. Kisebb tatár csoportok
találhatók Belorussziában, Litvániában, Lengyelországban is.
2. Csuvasok
Jelenleg északi

(felső~virjal)

és déli

(alsó~anatri)

dialektuscsoportokra oszlanak,

antropológiailag a finnugor cseremiszekhez (marik) vannak legközelebb. A területre érkező

ogur törökök felbontották a permi csoportot komira és udmurtra, és eltoltak másokat (Halikov
1978: 44–45, 51–52). Ebben a mordvinok talán kevésbé voltak érintve, míg a marik nagyobb
ogur nyelvi hatást mutatnak. A tatárok karataj csoportját tatarizált mordvinnak tartják, ami

Kazáni Kánság-beli nyelvváltásra utalhat. A permi csoportban az udmurtok őseit érintette a
legerősebb bolgár hatás (Golden 1985: 250-253).
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Egyes elméletek szerint a felső (virjal) csuvasok ősei a volgai bulgárok által beolvasztott

finnugor marik, burtaszok és udmurtok (Kahovskij 2003: 220–231). Mindenesetre nem fér

kétség a volgai bolgárok és a csuvasok közötti nyelvi kapcsolathoz. Probléma azonban az,

hogy a csuvasok között hiányoznak az iszlám hagyományok, mert ezek igen erősek voltak a
volgai bolgárok között. Arra sincs adat, hogy a csuvasok valaha is nevezték volna magukat
bolgárnak.

Valószínű, hogy a csuvasok a mongol hódítás utáni időszakban alakultak ki. Bolgár és

ogur nyelvű, talán nem iszlamizált elemek vándoroltak az államhoz tartozó finnugor területre

az Arany Horda felbomlása előtt illetve után, ott keveredtek a helyi népességgel, és létrejött a
csuvas nép. Az is lehet, hogy ogur elemek, melyeket még nem érintett meg komolyan a
Bulgár Birodalom belsejében uralkodó iszlám, és a finnugor világ szélén már valamelyest

egységesedtek, menekülve a mongolok elől, mélyebben nyomultak a finnugor zónába. Egyes

szovjet tudósok azt sugallják, hogy a bolgárok menekültek a mongolok elől pogány erdei

területekre, ahol az iszlámról áttértek a pogány vallásokra (Kuznecov 1976: 49). Nem tudjuk,
hogy az ogurizáció folyamata mikor ért el egy kritikus állapotot. A bolgár hatás már a

mongolok ideérkezése előtt is folyamatosan érte a finnugor elemeket, különösen a marikat. A

csuvasok kialakulása legvalószínűbben a mongol korbeli zűrzavar és a népesség-áthelyezés
terméke (Kuznecov 1976: 49-52). A kipcsak-tatár hatás akkor érte őket, amikor a Kazáni
Kánság alattvalói voltak.
3. Baskírok
A baskírok etnogenezisében ugyanazok az ogur, kipcsak és finnugor elemek vettek részt, mint
a szomszéd volgai tatárokéban, de más arányban. A mai baskír nyelvben két fő dialektus van,
a déli és a keleti, ezekben megtaláljuk a baskírt a tatártól elválasztó jellegzetességeket. Az
északnyugati dialektus sokkal közelebb van a tatárhoz.

A baskort név már az iszlám földrajzi irodalomban is megjelenik (pl. basgirt,

basdzsird alakban), Kasgarinál basgirt, ami közel áll az ilhanida perzsa alakhoz (Ligeti 1986:

377–378, 397–399). A nevet a magyarokra is gyakran használták, pl. bazsgir formában. Ligeti

feltételezi, hogy a bazsgir a magyar szó török változata, mely arra a kipcsak népre szállt át,
mely elfoglalta a pontuszi sztyeppre vándorló magyarok vezette törzsszövetség helyét (Ligeti

1986: 400). És valóban a „Magna Hungariába/Baskíriába” utazók még a 13. században is

találtak itt magyarul beszélő embereket, vagyis a mongol invázió előestéjén még lehettek itt
magyarok (Györffy 1986: 61–62). A kazakok és kirgizek istek/isztek elnevezést használták a
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baskírokra, mely az uráli népekre volt használatos. Ugyanakkor egyáltalán nem találtak
magyar nyelvi elemeket a baskírban (Vásáry 1985: 201–232).

Kuzejev nem tagadva a finnugor elemeket kissé más véleményen van. Szerinte Baskíriába

a 7–10. században köztörök(!) nyelveket beszélő nomád elemek áradtak be Dél-Szibériából és
Észak-Közép-Ázsiából. Ezek kapcsolatban voltak az ogurokkal, és a 9. század végén – 10.

század elején betagozódtak a Volgai Bolgár államba, beolvasztva egyes finnugor népeket és

kiűzve másokat, pl. a magyarok őseit. A kipcsak nyelv a területen a késő 10. – korai 11.
században kezdett terjedni, és ez a kapcsolat a dzsingiszi korszakban tovább erősödött.

Kuzejev szerint az etnogenezis a 16. századra fejeződött be, miután a baskírok betagozódtak
az orosz államba. Ezután még kisebb számban kalmükök, közép-ázsiai szártok, tipter tatárok
és miser tatárok olvadtak be ide (Kuzejev 1974: 241–242).

A fenti két teóriát tulajdonképpen lehet egyesíteni. A magyar szövetség számos (nemcsak

ogur) török elemet tartalmazott. Ezek között lehettek olyanok is, melyek a baskírok
kialakulásában is részt vettek. Nyilvánvaló, hogy Baskíriában a magyar szövetség volt

domináns, mielőtt eltávozott a pontuszi (Fekete-tenger melletti) sztyeppékre. Nem tudjuk,
hogy a kipcsakok ideérkezéséig mennyire maradt ogur a terület. Valószínű, hogy az

elkipcsakosodás olyanféleképpen történt itt is, mint a Volgai Bolgár területeken, ezt a tatár és
a baskír nyelv erős hasonlósága is alátámasztja. Ugyanakkor a törökből nem származtatható
‛baskír’ népnév az ugor világ felé mutat.

A baskíroknak nincs igazi nemzeti identitásuk, történetük a mongol megszállás óta főleg a

Kazáni vagy Szibériai Kánság és a Nogaj Unió alattvalóiként folyt. Közöttük és az erősen

urbanizálódott tatárok között elsősorban gazdasági különbségek vannak, ebben az értelemben

a baskírok mint nép egy szovjet kreatúra (Benningsen–Wimbush 1986: 247–248). Így a

tatárokat és a baskírokat végeredményben azonos, de legalábbis potenciálisan közös nemzetet
alkotó népeknek lehet tekinteni. A politikai egység létrehozására voltak is törekvések.
(Zenkovsky 1967: 165–178).
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C. Közép-ázsiai török népek
Nyelvileg e népek három csoportba oszthatók: 1) a közép-ázsiai oguz (türkmén), 2) az Aral-

Kászpi kipcsak (kazak, karakalpak, kirgiz) valamint 3) a turki (üzbég, ujgur) és alcsoportjai
(szalar, dolan, sárga ujgur–jugur).
1. Közép-ázsiai oguz
- Türkmének - a 3d Türkmén népzene fejezetben.
2. A közép-ázsiai vagy Aral-Kaszpi kipcsakok
A kipcsak törzsszövetség jó néhány nép, pl. a nogajok, baskírok, kazakok, üzbégek, kirgizek

kialakulásában játszott elsődleges szerepet, és szerepe volt a türkmének valamint a szibériai

törökök létrejöttében is. Az Arany Hordában szereplő kipcsakokhoz később mongol törzsek
csatlakoztak, melyek azután kipcsakizálódtak. A Nogaj Horda, a kazakok és a kirgizek együtt

egy etnikai tömeget alkottak, mely az alávetettje volt Abul-Hair 1693–1748 közötti
dzsingiszida kán államigazgatásának. A csoportok fő megkülönböztető jegye az volt, hogy az

egyes alkotóelemek milyen arányban vettek részt bennük. Így a kipcsak és kangli erőkön
kívül több, talán az összes népben találunk kipcsakizált mongolokat is (najman, kungrat,

mangit, dzsalajir, kerej, duglat). A szovjet tudósok szerint antropológiai szempontból a
kazakok és a kirgizek nagyon közel állnak egymáshoz, noha legalább részben különböző
etnikai elemekből alakultak ki. Az orosz források a kazakokat kirgiz-kaiszaknak, a kirgizeket
pedig kara kirgizeknek nevezték.

- Kazakok. A 3g Kazak népzene fejezetben.

- Karakalpakok. Karakalpakok az írott forrásokban először a 16. században jelennek meg,

mint egy nép a Szir-Darja alsó folyásánál. A 17. században Abul Gazi (1958: 290) ugyanott

említi őket: „Sir boyında olturgan qara qalpaq”. Ždanko szovjet karakalpak specialista oguzbesenyő

elemeket

feltételez

az

etnogenezisükben,

szerinte

a

karakalpakok

ősei

kipcsakizálódtak, majd a 14–15. században a keleti Nogaj Horda része lettek. Jelenleg két fő
csoportjuk van: az on tört uru (kitaj, kipcsak, kenegesz, mangıt) és a kongrat (suuluk,

zsaungır), ezek alapján keleti kipcsak környezetet feltételezhetnénk. Antropológiailag egy
iráni szubsztrátum keveredését látjuk dél-szibériai és ázsiai mongol típusokkal (Ošhanin
1964: 29–35). A 16–17. században a Burahan kánok uralma alatt kezdődött el letelepedésük,
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de legalábbis félnomáddá válásuk. A dzsungáriai invázió és az azt követő kazak nyomás

hatására a 17. század közepére elvándoroltak régi lakóhelyeikről, és egyes elemeik a Hívai
Kánság részei lettek (Nurmuhamedov 1971: 18–27). A karakalpak területeken kívül élő

karakalpakok beolvadtak más népek közé, vagy a beolvadás folyamatában vannak. A

karakalpak nyelv nagyon közel áll a kazakhoz, egyesek annak dialektusának tartják (Menges
1968: 85–86).

- Kirgizek. L. a Kirgiz népzene című fejezetben.
3. Közép-ázsiai turkik
Ez a csoport az üzbégeket, modern ujgurokat (kelet turki), szalarokat, dolanokat és a sárga
ujgurokat foglalja magában. Irodalmi nyelvük a Türk, Ujgur és a Karahanida államok

politikailag meghatározó elemeinek dialektusaiból alakult ki (Menges 1968: 60). NyugatTurkesztánban, azaz a mai Üzbegisztánban és Kelet-Turkesztánban valószínűleg a karluk
törzsszövetség nyelve vagy dialektusai szolgáltak alapként.
- Üzbégek.- a 3e Üzbég és tádzsik népzene fejezetben.

- Jugurok. Ez az egyetlen csoport, mely megőrizte az ujgur nevet. A buddhista sárga ujgurok

(szarig yugur) egy kansui ujgur diaszpóra leszármazottjai voltak, akik erős mongol, tibeti
illetve kínai hatást szenvedtek el, és náluk e nyelvek ma széles körben használatosak.

- Modern ujgurok. A mai ujgur elődei között bizonyosan voltak orhoni és a diaszpora ujgur

államainak török törzsei, melyekhez más török törzsek (karluk-karahanida, yagma, tuhszı,
stb.) és törzsi elemek csapódtak a dzsingiszi és timurida idők kavargásában. Kelet-Turkesztán
eltörökösödött iráni és tohár népessége is az etnogenezis egyik fontos eleme lehetett.

Az ujgur név a 16. században kikopott a használatból. Ez a csagatáj korszak erős

iszlamizáló karakterével is összefüggésben lehetett, mert az ujgur népnév a maga oly sokáig a

hitetlenekhez kötött gazdag, határozottan nem-iszlám történelmi, kulturális és vallási
múltjával nem tűnhetett alkalmas megnevezésnek egy erősen iszlám közegben. Mint máshol
is a török világban, itt is a muszlim lett az általános megnevezés, együtt egy-egy olyan helyet

jelölő névvel mint a turpanlık (turfáni), kaskarlik (kasgari) vagy egyszerűen a yerlik (helyi).
Az Ili völgyében élő keleti turki nyelvű csoportokat tarancsi-nak (farmer) nevezték. Az ujgur

népnevet 1921-ben turkesztáni értelmiségek és politikai figurák újították fel egy taskenti
kongresszuson. Az 1940-es évekre a név széleskörűen elfogadásra lelt.

A modern ujgur dialektológia viszonylag fiatal. Kakuk (1976) a következő beosztást adja:

a) két fő csoport: déli (a Tarim-medence nyugati és északi része), északi (A Tarim-medence
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keleti és északi része) valamint b) Lobnor (Lop Nur) és Xoton (közép-délen) különálló, izolált
nyelvjárásai. Tenišev (1984: 4) az újabb ujgur dialektusokat központira, délire és északira
(Lobnor) osztja.

A szalar (szalir) nyelvet a kínai Quinghai tartományban élő 70.000 muszlim török beszéli.

Egyesek ebben egy izolált neo-ujgur nyelvjárást látnak, mások inkább a sárga ujgurhoz kötik.

Ming kori kínai források a szalarok Kínába vonulásának idejét a 14. századra teszik. Szalar
hagyományok alapján ők Szamarkandból származnak, és a türkmén szalur/szalorokkal
vannak kapcsolatban. Bár nem lehetetlen, hogy a szalarok eredetileg egy oguz-türkmén

csoport volt, mely később ujgurizálódott, a hozzáférhető nyelvi adatok, főleg a hosszú
magánhangzókat tekintve meglehetősen ellentmondóak, és további vizsgálatot igényelnek. A
szalarokat jelentős mongol, kínai és tibeti hatások érték.

D. Szibériai törökök

A szibériai török népeket a következő csoportokba oszthatjuk: 1) dél-szibériai törökök (altaji
törökök, abakan-hakasz csoport és tuvaiak) valamint 2) a kelet-szibériai jakutok.
1. Dél-szibériai törökök
Lakhelyük Dél-Szibéria–Mongólia mentén az a terület, ahol az írásos forrásokban a török

népek először tűnnek fel, másrészt évszázadokon keresztül ez volt a sztyeppéről kiszorított,
nyugatra vándorolni képtelen török törzsek menedéke. A jelenleg itt élő török népesség

számszerűen meglehetősen kicsi, és kialakulása összetett etnikai folyamatokra: az uraloszamojéd és a paleo-szibériai (főként ket) népek eltörökösödésére utal. A sok kicsiny, törzsi
állapot előtti csoportot a modern kormányok egyesítették nagyobb, határozottabb egységekbe.

Nem tudjuk tehát, hogy Dél-Szibéria a nyugatról, délnyugatról érkező török népesség egy

korai befogadó helye volt-e, vagy valóban a törökség egyik őshazája. Később, a történelmi
időkben a török hatások nemcsak a közvetlenül délre fekvő sztyeppe felől érkeztek, hanem

Kazahsztánból és Nyugat-Szibériából is (Menges 1955: 110, 112). Így, ha a területet a
törökség őshazájának tekintjük, lehetséges, hogy a török népesség felvéve a sztyeppei lovas

pásztor nomád életmódot csak azért hagyta el, hogy későbbi időszakokban visszatérjen ide. A
történelmi időkben a délnyugati zóna inkább tűnik töröknek vagy eltörökösödöttnek, mivel
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nyitottabb volt a sztyeppre. Mint mindenhol, a paleo-szibériai (ket, jukagir) és szamojéd
népek eltörökösödése többrétegű folyamat volt, mely évszázadokig tartott, és a 18–19.

században gyorsult fel. A korai iráni elemeket is tartalmazó különböző rétegek tükröződnek a
szibériai népek neveiben és anyagi kultúrájában is (Okladnikov 1968: 360–361).

Voltak törvény és igazságszolgáltatás nélküli periódusok, amikor több hűbérúrnak is sarcot

kellett fizetni. A 17. században a legtöbb törzs különböző kirgiz hercegek uralma alatt volt, és
ebben az időben kezdődött az orosz behatolás. A vezető kirgiz elemeket végül a dzsungarok
űzték ki 1704-ben (Levin-Potapov 1964: 111–114). Az 1755-ben végződő dzsungar/nyugat-

mongol uralom és a fokozatosan erősödő orosz államapparátus volt talán a legdöntőbb
tényező a mai helyzet kialakításában. Csoportok szilárdultak meg, és ‛törzsek’ formálódtak
adminisztrációs okokból. Ezt a folyamatot tovább erősítette a 19. századi cári államigazgatási
reform.

● Altaji törökök. Oroszul altajci-nak vagy korábban ojrotnak nevezték őket, az

elnevezés arra utal, hogy részei voltak a Dzsungáriai Birodalomnak. Az altaji törökök az Altaj
és a Kuznyecki Alatau hegységek területén élnek a Gorno-Altaj Autonom Oblast-ban.

Ennek a csoportosulásnak az elemei a dzsingiszi időszakban kerültek össze Dzsocsinak az

„erdei népek” ellen vezetett hadjáratában. Az altaji törökök északi és déli csoportokra

oszlanak, egyes nemzetségneveik török és mongol csoportokkal kötik őket össze, pl. kipcsak,
mundusz, najman, merkit, szárt, szojon, mongol stb. (Radloff 1884‒1893: 96).

A pásztorkodó nomád déli csoport van nyelvileg és antropológiailag legközelebb a közép-

ázsiai török népességhez. Az alapvetően erdei vadász északi altajiaknál is feltűnnek a

letelepedett pásztorkodás nyomai, itt az urali antropológiai típus dominál, akár az obiugoroknál. Ismét összetett etnogenezist látunk, melyet a nemzetségnevek is igazolnak. Ebben
a főleg kipcsakos török és turkizált mongol elemeken kívül a szamojédnek és a keteknek van

kiemelt fontossága. Mindez nyelvükben és kultúrájukban is tükröződik (Potapov 1953: 134–
162).

● Abakan-hakasz csoport. Ez a csoport is több kisebb népelemből tevődik össze.

Hakaszok. A Krasznojarszki régió déli területén laknak a Minusa-medencében. Régebben

abakan vagy minusa tatároknak nevezték őket, a hakasz népnevet a helyi értelmiség kreálta az

1917-es forradalom után. Ekkor a Jenyiszej felső folyásánál és a Minusánál élő törökök
autonóm területet kaptak, és szükségét érezték a nemzeti elnevezésnek, azelőtt

nemzetségnevekkel történt az azonosítás. Radloff (1884‒1893) szerint a következő nagyobb

csoportjaik vannak: a kacsok (akik már a 17. századtól ket, szamojéd, kirgiz és más elemeket
olvasztottak be), a szagajok, kojbalok (dél-szamojéd eredetűek) és a kızılek (ők fokozatosan
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formálódtak ki sok kisebb törzsből). Itt ismét a ket, szamojéd és más alkotó néprészeket

látjuk, melyeket a cári kormányzat a török népességgel együtt egységbe szervezett.
Eltörökösödésük a 18. században zajlott le, bár bizonyos kétnyelvűség még a 19. században is

megfigyelhető volt közöttük. Jelenleg a hakaszok két nyelvi csoportra oszlanak: 1) szagajbeltir és 2) kacs-kojbal-kızıl-sor (Pritsak 1956: 599).

Csulim tatár. Kicsiny csoport, Radloff idejében 511 lelket számláltak. A Csulim folyó

partjainál élnek, és tovább oszthatók kedzsik, küerik és csulim tatár csoportokra. Úgy tűnik a
Szibériai Kánságból kiváló kipcsak nyelvű tatárok vándoroltak keletre Kücsüm eleste után,
ahol régi török és ket elemekkel keveredtek.

Sor. Ezt a csoportot az oroszok régebben kuznyeckie, kondomszkie, mrasszkie tatárnak

nevezték, most pedig sorci-nak. Ők korábban nem használtak magukra etnikai megjelölést.

Van ilyen nevű csoport az északi altaji törökök és a hakaszok között is, ezek kapcsolata

azonban nem világos. Nevük szánkót jelent, eredete vitatott (Menges 1955: 164–166). Úgy
tűnik, eltörökösödött szamojédek, ket és talán ugor csoportokból jöttek létre, keveredve a
terület régebbi török elemeivel.

A tuva csoport. A nyugat mongóliai tuvaiakat régebben szojon, urjankaj stb. névvel

illették, önelnevezésük tıva. Rokon velük a tofa/tuba és az altaji törökök tuba csoportja.
Nevük valószínűleg összefügg a kínai források tielö törzseivel, akik a Bajkál-tó mellett éltek.
A terület más népeihez hasonlóan etnogenezisükben szamojéd, ket, mongol és török elemek
vettek részt, az utóbbiak között talán ujgurok, csikek, azok és telegutok is voltak.
2. Kelet-szibériai törökök
Jakutok. Nevük a tunguz yaka szóból származik orosz közvetítéssel, ők magukat szahának
nevezik. Kelet-Szibériában élnek, de nyelvük, folklórjuk, marha- és lótenyésztésük, anyagi

kultúrájuk mind arra utal, hogy jóval délebbről érkeztek ide. Ők is beolvasztottak számos
helyi népet, pl. szamojédokat (a dolganok jakutizált szamojédok), jukagireket és más paleo-

szibériai valamint mongol és tunguz népeket. Feltételezik, hogy a jakutok török ősei a Bajkáltó környékéről jöttek ide, és közük van az orhoni feliratokon szereplő ücs kurijanokhoz.

Vándorlásukat egyesek a dzsingiszi idők kezdetéhez kötik, és a burjátok ősei tolták volna a

jakutok török őseit észak felé (Menges 1955: 112–113). Mások a migrációt a dzsingiszi

időkre, a 13–14. századra teszik. Ismét mások egy hosszabb periódust feltételeznek a 10–16.
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század során. A jakutok egy sztyeppei társadalomnak a távoli Észak feltételeihez való
figyelemreméltó alkalmazkodását mutatják. A jakut nemzetépítés ma is folyik.

Tudván, hogy számos modern török nép csak újabban formálódott ki, mégpedig ‛külső’

politikai erők hatására, lehetséges, hogy – különösen egy bizonytalan politikai helyzetben – új
kombinációk jöhetnek létre. A Szovjetunió felbomlásával pedig egy ilyen helyzet állt elő.
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