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Aradi Eva 2005-ben,
szint6n a Hun-Idea ki'
ad6s6ban megielent,
a ,,Hunok Indidban"
cimri konyv6ben a
heft alit6kr6l, azaz a fe -

h6r hunokr6l irt. Most
megielent konyv6ben
a heftalit6k r6szbeni
el6deit, a kus6nokat
mutatja be. Ez a n6P Aradi Eua
az id6szdmitds elcitti
mdsodik szilzadbxt megi elent jtiecsi
torzsszovets6gb6l jott l6tre, 6s id6-
sz6mitdsunk kezdet6tcjl mintegy h6-
romszdz 6vig uralkodott a mostani
Afganiszt6n, Kelet-Ir6n, Pakiszt6n
teruIet6n 6s India 6szaki fel6n, s6t
a Kus6n Birodalomnak ad6t fizetett
Korezm, 6s a mai Hszinkiang kinai
tarbomdny - az ujgur terulet - akkori
hires v6rosai: Khotan 6s Kasgiir is.
Legjelent6sebb kir6L1yuk: Kaniska
uralkoddsa alatt a Kusdn Birodalom
mind terulet6t, mind jelent6s6g6t
tekintve a R6mai 6s a Pdrtus Biroda-
lommal vetekedett. Az 6si SeIYem-
rit eryik legfontosabb szakasz6t: a
Baktridn 6Ltmen6 6s d6lre elilgazo
r,6sz,6t ellen6rizt6k, ezd)tal jelent6s
ad6t 6s v6mot szedtek a karav6-
nokt6l. Ez a bev6tel felvir6goztatta
nemcsak kozvetlenul a kus6n nem-
zetseget, de a birodalom terulet6n
616 orszdgrlszeket, iry az 6kori Indi-
6t is. A Selyemriton nemcsak az itruk
kozvetit6se zajlott, hanem a kusfn
uratkod6k, els6sorban Kaniska a
buddhizmus bels6- 6s kelet-6zsiai
terjeszt6s6t, a Tan meger6sit6s6t t6-
mogatt6k. A kus6nok mind kultfr6-
jukban, mind mtiv6szetukben mara-
dand6, az eg6sz t6rs6gre hato alko-
t6sokat teremtettek. Az 6 uralmuk
idej6n er6sodott meg 6s tov6bb b6-
viilt az frynevezett ghand6rai mf-
v6szet, Buddha 6s a buddhista szen-
tek sajdLts6gos, gorogos ftbt{zolisa.
De igazi, sai6t mriv6szet'ik az 6szak-
indiai mathurai szobtdszat' 6s 6pi
t6szet lett. Itt, a Bels6-Azsi6b6l ho-
zott itbrftzotrlsm6djukat, jelkepeiket
ug;resen otvozt6k a helyi, indiai ele-
mekkel. Egyik ilyen, a mathurai mu-
v6szetet mark6nsan j ellemz6 szobor,
Aradi liva konyv6nek cimlapjdn l6t-

haL6: ez a birodalmat
kialakit6 tertiletszer-
z6 nagykir{lyt: Vima
Kadfiszeszt 6.br (tzolia.
A kirdly oroszlanos tr6-
non ul, sajnos lefejezve.
A muzulmdn h6dit6k
5ltal6ban megcsonki-
tottdk az Eszak-Indi-
6ban l6trejott, embert
6brdzol6 alkotfsokat,
mivel a mohamed6n

valldLs tiltja az ember6br6zol6st. A
szobor fej6t, a tobbi kusdn uralkod6
szobr6nak fej6vel eryutt, sajnos nem
tahftak meg a r6g6szek. De m6g iry
is er6t sugdroz a sz6les vdLllti, massziv
alak, nary nemez csizm6ban 6s owel
osszefogott, val6szinrileg poszt6b6l
k6szult kaftdnban, jellegzetes bel-
s6-6zsiai oltoz6kukben. Mindig iry
ihrdzolL6k 6ket, m6g a m6lt6n hires
kus6n 6rm6ken is. Ezek els6sorban a
mai Afganisztfn 6s Pakisztiin teru-
let6n kerultek eI6 nary mennYis6g-
ben. A kus6nok mind szobraikon,
mind 6rm6iken haryomdnYos olto-
z6kukben szerepelnek, iry akart6k
kihangsrilyozni, hory m6sok, mint a
megh6ditott n6pek, azaz 6kazurak,
a h6dit6k.

Uryaniry, bar 6tvett6k a meg-
h6ditott teniletek szinte
osszes hitvil6g6t: a g0-

rog istens6geket, a
zoroaszterizmust, a
buddhizmust 6s a hin-
duizmus sivaita 6gftt,
val6jdban meg6rizt6k
6si term6szet-va]I6sukat,
melyben a NaPistennek
6s a Foldanyanak h6dol-
tak. Ezek a l6thatatlan
ery Isten foldi megnYil-
v6nul6sai. f6rfl 6s n6i
principiumai voltak hituk
szerint. A Hold tisztele-
te is kiemelked6, hiszen
a HoId nainak tartottak
magukat, err6l tanfsko-
dik legnaryobb kir6rYuk
eryik 6rm6j6naKaniska
Csandana felirat,
mely azt jelenti, hory
Kaniska: a Hold fia.
Atila hun n6pe a NaPtol

eredeztette magdt, mig a honfogla-
16 maryars6rg torzsei mindkett6t6l,
ez6rb szerepelt 6si zdszl6ikon felvfLlt-
va a piros 6s ezust s6v, annyi, ahanY
torzsb6l a szovets6g 6llt.

Eredeti nyelvtik 6s irdsuk m6Lig

m6g megfejtetlen, pedig az Oxusz
volry6ben tafdftak k6feliratokat a
r6g6szek, melyeket val6szinfleg a
kus6nok v6stek. K6s6bb 6tvett6k a
perzsa nyelv baktriai dialektus(tt So-
rog irdssal, majd, els6sorban Kaniska
uralkodds6tol kezdve, a szanszkrit
nyelvet br6hmi ir6ssal 6s a pr6krit
nyelvet kharosthi ir6ssal.

Aradi llva, mint el6z6 konYv6ben,
most is eredeti forrdsmriveket, vary
ezeket feldolgoz6, els6sorban indiai,
angol, orosz tort6n6szek 6s r6g6szek
munkdit haszn6lta, hozzdt€ve saiift
meg6llapit6sait, melyeket igyeke-
zett bizonyttani. Segits6g6re volt a
kOnyvben sokszor hivatkozott k6t
kival6 angol kusdn kutat6: Joe Cribb
6s Robert Bracey, a British Muzeum
6rmeoszt6ly6nak vezet6je 6s mun-
kat6rsa.

Aradi Eva feltett szdnd6ka, hogtrr

azoh6l a szkita eredetf n6Pekr6l
kutasson 6s irjon, akik mind BeIs6-
Azsifua, mind Indiara hatottak, 6s a

magyars6g 6seivel, vary roko-
naival is kapcsolatba hoz-

hat6k. igy a szakd.k-
161 6s indoszkitdkr6l
trervezi kovetkezo

kotet6t. Ezek lesz6r-
mazottai 6s alkot6suk
nyomai megtaldlhatok
Kazakisetdnban 6s In-
dia nyugati r6sz6n, els6-
sorbanamai Gudzsard.t
tarbom6nyban.

A szeru6 konyve
hi6nyp6tl6, mivel osz-
szefoglal6 munka er-
16l, a maryarsdggal a

heftalit6kon keresztul
rokonithat6 n6pr6l m6e
nemk6szulthaztlr:kban

Hercegn1k kapuiu alatt. A kusdnok tortene'
Etefdntcsont-faragds t6nek bemutat6se
B4,grd.mb6l, a II. sedzad.b6l n6lkul nem lenne
(a kdb{tli Rdgdszeti Milzeum teljes a bels6-6zsia
gu'iijtem€na€bdt, feltehet6en n6pekr6l alkotott is'
rnegsemmisi)Lt) meretunk. A Szerk.


