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Түйін. Мажар мәдениетінде ғұндар мен сақтарға қатысты көптеген жәдігерлер сақталған. 
Mажарлардың ескі тарихи аңыздарында ғұндар мажарлардың ата-бабалары ретінде 
әңгімеленеді. Ғұндар мен сақтар туралы ескі мажар аңыздарының түркі халықтары, соның ішінде 
қазақтар үшін де маңызы зор. Сақтардан қалған керемет бай археологиялық ескерткіштер тек 
Азияда ғана емес, тарихи Мажарстанның көптеген аймақтарынан табылған. Мақалада орта 
ғасырларда мажар жылнамашылары жазып-қалдырған ескі аңыздардағы (Денеш Лендьелдің 
қазіргі мажар әдеби тілінде қайта жазған нұсқасында) ғұндар мен сақтардың бейнеленуі және 
олардың XIX ғасырдағы мажар ақындарының шығармаларына да арқау болғандығы сөз етілді.  
Түйін сөздер: мажар аңыздары; ғұндар; сақтар; Аттила; «ғажайып бұғы»; Анонимус; Шимон 
Кезаи. 

 
1. Кіріспе. Көн мажар аңыздарында мажарлар скифтер мен мен ғұндардың 

тікелей ұрпақтары ретінде баяндалады. Скифтер мәдениеті  мажар 
топырағында қандай із қалдырған? Олардың аң стиліндегі зергерлік бұйымдары 
Мажар елі орналасқан Карпат ойпатында да молынан табылған. Аң стилінің 
далалық көшпенді өмір салтына байланысты туғаны белгілі. Көшпенділердің 
дүниеге көзқарасы, наным-сенімінен туған аңыз-ертегілерде олар осы аңдарға 
табынған. Қиял әлемінде суреттелген аңдар тотемдік сипатта болған. Оны жыл 
санауымызға дейінгі бірінші  мыңжылдықтың басынан  Ішкі Азиядан бастап 
Карпат ойпатына дейін созылған далада көшіп-қонған көшпенді тайпалардан 
қалған археологиялық қазбалардан көреміз. Мәселен, Тува Республикасының 
Монғолияға жақын Аржан ауылының маңынан табылған скиф мәдениетінің 
ескерткіштеріне ұқсас қола мен алтын бұйымдар, ат-әбзелдері орта Тиса 
аймағынан (Марошчапо, Вихаругра, Фүгөд, Прүдь, Бешеньсөг-Фокору) да 
табылды. Олардың Ішкі Азиядан келгені анық. Карпатқа дейін созылған далада 
атты көшпенділер осындай ат-әбзелдерін пайдаланған. Бұл стиль батысқа 
қарай жылжып, Қара теңіз жанындағы далалы аймақ, ал одан Карпат ойпатына 
дейін жеткен.  

«Аң стилін қалыптастырған халықтардың аты, өмір салты туралы жазып 
қалдырғын −  грек тарихшысы Геродот ( жыл санауымызға дейінгі 484-425 жыл). 
Ол Дунайдың  сағасынан Дон өзеніне дейінгі даланы Скифия деп атаған. 
Скифтер даласының Дон мен Еділ арасын сарматтар мекендеген. Одан 
оңтүстікке қарай созылған Орта Азия даласын сақтар, яғни азиялық скифтер, 
билеген. Геродот Скифияда жасаған көп халықты атайды. Дунайдың арғы 
бетінде сигундар, агатурстар  сияқты шығыс халықтары мекендеген. Оларды 
көптеген зерттеушілер Трансильваниядағы және мажар алфөлдісіндегі скиф 
заманында өмір сүрген халықтың туыстары дейді. Скифтердің тілі иран тілдері 
тобына жатуы мүмкін. Геродоттың пікірінше, сақтарға дейін Скифияда xимерлер 
өмір сүрген. Оларды Кавказдан оңтүстікке қарай жасаған жорықтарынан Қара 
теніз маңына қайтқан Ішкі Азия скифтері ығыстырған. Қазір осы Геродоттың 
айтқанынан асырып не айта аламыз? Біздің жыл санауымызға дейінгі 750 жыл 
шамасында Иран, Ішкі және Орта Азия элементтерін біріктірген зергерлік 
өнерден классикалық, ерекше сипатты сақ мәдениеті пайда болды. Оның 
ескерткіштері Кубань өзені маңындағы жазықта, Азау теңізі және Днепр 
жағасындағы қорғандардан табылды. Ол зергерлік бұйымдардың бір бөлігі жыл 
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санауымызға дейінгі алтыншы ғасырда Қара теңіздің солтүстік жағасындағы 
гректердің отардағы қалаларының, ең алдымен Олбиа шеберханаларының,  
скиф билеушілеріне арнап жасаған заттары болуы әбден ықтимал», – дейді 
Тибор Кеменцзеи (Kemenczei 2003, B. 12). Карпат ойпатында скифтердің заттық 
мәдениетінің негізгі бөлігі саналатын аң стиліндегі әшекей бұйымдар, қару-
жарақ және ат әбзелдерінің бөлшектері табылған. Тапиоселе, Матраселе, 
Сентеш-Векерцугта табылған археологиялық қазбалар − осының дәлелдері. 
1964 жылы Трансильванияда Надьтарчада скиф мәдениетіне қатысты тендесі 
жоқ заттар табылды. Олар − шаманның құрал жабдықтары (Kemenczei 2003, B. 
14).  

2. Мажардың тарихи аңыздарындағы  ғұндар мен сақтар. Ғажайып 
бұғы. Мажар ғалымдары Азиядағы сақтар мен сол замандағы Карпат ойпатын 
мекендеген халықтардың байланысы, тарихы туралы ертеден  айналысып 
келеді. Скифия, Трансильвания және мажар алфөлдісінен табылған 
археологиялық ескерткіштердің ұқсастығы туралы көптеген мақалалар, кітаптар 
жазылды. Орта ғасырлардың басынан бері сақтарды мажарлардың ұрпағы 
санаған дәстүр бар болатын. Мажар жылнамашыларының ішінде бірінші болып 
Анонимус 1200 жылдар  шамасында жазған жылнамасында мажарларды 
скифтердің ұрпақтары деп атайды.   Мажарлардың Скифиядағы атамекені 
туралы жaзбаларды   

Шимон Кезаи 1282-85 жылдар аралағында жазған хроникаларында 
мажарлардың ғұндардан шыққандығы туралы аңызбен толықтырды. „Ғажайып 
бұғы» туралы аңыз осы тарихты бейнелейді. Бұлардың екеуінің де 
жылнамалары батыс-еуропалық үлгінің ізімен жазылған олардың өз төл 
туындылары. Мажар жылнамашыларының еңбегін Ласло Веспреми былай деп 
бағалайды: «Олар классикалық көшпенді замандағы атажұрт ұғымын нақтылап, 
Скифияны сипаттайтын классикалық қайнар көздерді (Exordia Scythia), 
халқымыздың ауыз әдебиеті дәстүрін (тотем аң, ғажайып бұғы аңызы және т.б.) 
шығыс-еуропалық саяхатшылар баяндамаларын, сондай-ақ Жаңа Отаңға 
қоныстану кезіндегі батыс жазбаларын, соның ішінде Регино деректерін, әлем 
жылнамалaрын өндеп, мажар тарихи хронологиясын жасауға барлық күш-
жігерін жұмсады» (Veszpremi 2005, B. 115).   

«Ғажайып бұғы» туралы аңыздың мажар ұлтының тарихындағы маңызы 
зор. Фодор Иштван мажарлардың ұлт ретінде қалыптасуының, сақталуының 
негізгі алғы шарттары ретінде мажар тілі мен этинкалық санасы дейді. 
Этникалық сананың манызды белгісі − шығу тек туралы түсінік дәстүрі (Fodor, 
2006, B. 11). Mажарлардың шығу тектері туралы аңыздары − турул мен бұғыға 
байланысты аңыздар.  Мажар мәдениетінде тотем аң-құстарға турул құс пен 
бұғы жатады. Турулдың тотемдік мағынаға ие болуы бұғыға қарағанда едәуір 
кешірек, мажарлардың бергі тарихына қатысты болса керек деген пікірлер бар. 
Алайда мажар ғалымы Иштван Фодор мажар аңызындағы секілді әйелді  
ұрықтандырған құстан тараған қырғыз руы мен алғашқы бурят шаманы туралы 
аңыздарды алға тартып, мажар аңызының тарихы тереңде жатқандығына 
меңзейді (Fodor 2012, B. 35). Турул мажар аңыздарында Арпад әулетінің  шығу 
тарихына байланысты көрінсе, ғажайып бұғы мажар халқының шығу тегіне 
байланысты айтылған. Бұл аңыз мажар ұлтының қалыптасу кезінде VI-IX 
ғасырларда көптеген бұғыны қуу аңыздарының ішінен ерекшеленіп шыққан 
деген пікір бар (Fodor 2006, B. 11). Себебі бұғы соңынан қууға байланысты 
аңыздар тек мажарларда ғана емес, әлемнің көптеген халықтарында бар. Бірақ 
мажар ұлтының қалыптасқан уақытынан бастап ілесіп, бірге жасасып келе 
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жатқан аңызды мажар ғалымдары өз халықтарының шығу тегімен тікелей 
байланыстырады.  

2.1. Еуразия далаларының скиф мәдениетіндегі бұғы бейнелері. 
Мажар археологтары осы аңыз бен Монғолиядан Мажарстанға дейін созылған 
Еуразия далаларында табылған сақтар мәдениетінің археологиялық мұралары 
арасынан байланыс табады. «Скифтердің археологиялық ескерткіштеріне 
деген қызығушылық 1928 жылы Мезокерестеш-Зөлдхаломпустада және 1923 
жылы Тапиосентмартон шетінде табылған алтыннан жасалған бұғы бейнелері 
табылған соң арта түсті. Бұл екі мұрада ескі скиф-грек өнерінің іздері көрінеді. 
Өмірі үшін жанталасқан аңның   бейнесі скиф мәдениетіндегі алдыңғы азиялық,  
ирандық мотив саналады», - дейді Тибор Кеменцзеи (Kemenczei 2003, B. 13). 
Тапиосентмартон бұғысы − аяғын бауырына жиып, ұшуға, яғни желуге 
талпынған бұғы. Бұғының мұндай бейнесі сақтар мәдениетінде жиі кездеседі.  

Бұғы бейнесі VIII ғасырдан кейін Қара теңізден солтүстікке қарайғы 
жерлерді скифтер, азиялық сақтар, сарматтардың ата-бабалары және Еуразия 
далаларында мекен еткен  басқа халықтар арасында кеңінен тарайды. «Бұғы 
бейнесінің жиілігі шаруашылықта қолданылуы немесе басқа да материалдық 
себептерге байланысты емес. Менің пікірімше бұл құбылыстың себебін сол 
кездегі халықтардың наным-сенімінен іздегендер ақиқатқа бір табан жақын 
болады. Көптеген ғалымдар ұшып бара жатқан немесе көк бұғысының 
суреттелуі скифтер мәдениетінде бұл жануардың тотемдік мәнге ие 
болғандығынан деген ой айтады. Бұл пайымды тіл білімі иран тілді скифтер 
өздерін сака  (szaka) деп атаған, бұл сөздің мағынасы  сақа  «бұғы» немесе 
«бұғылар елі» дегенді білдіреді деп қуаттайды. Алайда бұл пікірдің 
қарсыластарының да шындыққа саятын түсіндірме бере алмағаны рас. Бұғы 
бейнелерінің орасан зор аумақта таралуы, түр жағынан скифтер мен сақтар 
тұрған өнірлердегі бұл бейнелердің өте жоғары деңгейдегі өзара ұқсастығы таң 
қаларлық (Fodor 2006, B. 12).     

Ғалымның пікірінше скифтердің бұғы тектері туралы дәстүрлі нанымдарына 
қатысты кейінгі уақытта да сахарада кең жайылған осы тотем жануардан  
өздерін тарататын аңыздар легі Христосқа дейінгі VIII-III ғасырларда, скифтер 
заманында, пайда болып, таралған: «Ол тек этникалық мағынадағы еуропалық 
және азиялық скифтерде ғана емес, сондай-ақ даладағы және орманды 
далалардағы халықтардың барлығында түгелдей дерлік болған. Және оның кең 
таралуына сол кездегі жағдай, сол дәуірдің алғашқы ғасырларында далалы 
және орманды далаларда үстем болған атты көшпенділік өмір салты шешуші 
себеп болды. Осы шаруашылық тәсілі қатысты түрде қысқа уақытта орасан зор 
аумақтың материалдық мәдениетін таңқаларлықтай біркелкі етті, оны 
археологиялық қазбалар анық дәлелдейді. Жаңа өмір салты тек материалдық 
мәдениетті бір сипатты етіп қана қойған жоқ, сонымен қатар наным-сенімнің 
көптеген ұқсас белгі, элементтері де осы аумақтың әр түрлі халықтары 
арасында кең таралды. Міне сол кезде далада бұғының тотем ата-тек ретіндегі 
қасиеттелуі жалпылай сипат алып, соған байланысты аңыздар таралуы мүмкін» 
(Fodor 2006, B. 13).     

2.2. Мажардың тарихи аңыздарындағы бұғы бейнесі. Анонимус пен 
Кезаи Шимон жылнамалары. Біршама мажардың аңыздары мен жырлары 
мажар жылнамашыларының жазып қалдырғандары негізінде де  жазылды. 
Солардың бірі де бірегейі Аноним немесе Анонимус Бела корольдің (III Бела) 
аты белгісіз жазушысының туындыларының маңызы зор. Ол баяндаған осы 
жинақта келтірген Мажарлардың шығу тегі туралы аңызға назар аударайық:   
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«Көптеген ғасырлар бұрын адамдардың күнәларының көбейгені сонша,  
қасқырлар сияқты өмір сүріпті. Құдай оларды жазалап жерге орасан зор топан 
су жіберіпті. Сол топан судан барлық адамдар қырылып, тек Нұх пен оның 
үйелмені қалған екен.  

Нұхтың үш ұлы болыпты: Шем, Кам және Йафет. Осылардан топан судан 
соң жетпіс екі ру ел тарапты. Үш ұлдан тараған рулар жаһанның әр Француздар 
Йафеттің үлкен ұлынан тарайды және Троя қаласы қираған соң бірінші болып 
Паннонияға келіпті дейді […]. 

Йафеттің кіші ұлынан Менрот деген  дәу тарайды. Бұл дәу Құдай тағы да 
топан су жіберер деп, барлық туыстарын жинап, солармен бірге орасан алып 
мұнара салуға кіріседі. Топан су қаптаса сол мұнараға шығып аман қалмақ 
болады.  

Бірақ мұнараны тұрғыза алмайды, себебі Құдай мұнара салушылардың 
тілін шатастырып жібереді. Тіпті туыстардың өзі бір-бірлерін түсінуден қалады. 
Сондықтан Менрот халқы әлемнін әр тарабына шашырап кетеді.  

Менрот өзі тілі шатасқан уақыттан соң Парсы еліне кетеді. Онда жүріп бір 
сұлу қызбен танысады, аты Енех (ана бұғы дегенді білдіреді) екен. Сол қызға 
үйленіп, ол дүниеге екі ұл әкеледі. Оның бірінің аты − Хунор, екіншісінің аты 
Мадьяр еді, солардан ғұндар мен мадьярлар тарайды» (Lengyel 1996, B. 7).  

Жылнамашы мажарларды ата жағынан − Інжілдегі Нұхтан, ана жағынан 
тотем жануар ене бұғыдан таратады, яғни екі наным-сенім христиандық пен 
пұтқа табынушылық араласып кеткен. Бұғыға байланысты мотив бұдан кейінгі 
кезеңдерде де мажарлардың аңыз әлемінде үзбей бейнеленіп отырады.  

Aнонимустан кейін Кезаи Шимон 1282-1285 жылдары жазған 
жылнамасында ғұндар туралы аңыздарды одан әрі толықтырады. Бірінші 
кітабында ғұн Аттиланың өліміне және патшалығының жойылуына дейінгі 
тарихты, екінші кітабында мажарлардың Еуропаға қоныстануынан 1280-жылға 
дейінгі тарихты қамтыған.  

Кезаидың жазбаларында Еуропаға қоныс аударған мажарлардың өздерінің 
тектерінe байланысты екі ағайында Хунор мен Магорға жол көрсеткен, жаңа 
мекен тауып берген ғажайып бұғы туралы өздерімен  Шығыстан алып келген 
аңыздары да бар. Ол да біздің аударма жинағымызда келтірілді. Кезаи 
Шимонның аңызындағы және Суретті жылнамадағы (Képes Krónika) және 
Буда жылнамасындағы ғажайып бұғы аңыздары бір-бірінен азды-көпті 
ауытқығанына қарамастан, мазмұны жағынан өте ұқсас.     

«Шимон Кезаи Ғажайып бұғы туралы аңызды VI ғасырдағы равенналық 
эпископ Йорданестің тарихи еңбегіндегі әпсананы сол кездегі мажар халық 
ауыз әдебиетіне лайықтап жазған. Мажарлардың ғұндардан шыққандығы 
туралы аңызды көптеген ортағасырлық жылнама, Вена суретті жылнамасы, 
Буда жылнамасы, Янош Туроци және Бонфини жылнамалары, сондай-ақ 
Иштван Вербөцидің 1517 жылғы Мажар ақсүйектерінің дәстүрлі құқығының Үш 
кітабы (Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae) да келтіреді. 
Сөйтіп бұл жылнамашы мажарлардың атамекені Скифия, ал тегі ғұн дегенді 
мажар ақсүйектерінің санасында тектілік ұғым ретінде қалыптастырды. 19 
ғасырда  дау-дамайға толы болса да, бұл таным кең тарады» (Kemenczei 2003, 
B. 13). 

3. Ғұндар және мажарлар  
3.1. Ғұндардүң мажарларға қатысы туралы. Ғұндардың мажарларға 

қатысы қандай десек, ол туралы академик Анраш Рона-Таш былай дейді: 
«Христостың тууынан кейінгі 375-ші жылы ғаламат өзгерістер басталды. Сол 
кезде Еділді бір халық кешіп өтті, көп ұзамай оларды Еуропада ғұн атымен тани 
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бастады. Сөйтіп далада иран дәуірі аяқталады, олардан Шығыс Еуропа 
даласында иран тілді халық аландар және біздің  ястарымыздың ата-бабалары 
бүгінгі осетиндер, қалды.  

Ғұндардын тілі әлі күнге дейін жұмбақ,  ғұн тілінен қалған үш-ақ сөзден  
sztraba, medosz, kamon (sztraba – страба, қайтыс болған адамға берілетін ас, 
medosz, яғни mézsör - бал сырасы, kamon- тары сырасы) ешқандай байсалды 
тұжырым жасай алмаймыз. Ғұндар империясының негізгі күшін готтар 
құрағанын да білеміз. Аттила деген аттың өзі готтікі. Мажарлар осы кезде 
ғұндармен кездесуі ықтимал. Бұл байланыс аса тығыз болуы мүмкін емес еді, 
себебі ғұндар Карпат ойпатына кірген соң, көп ұзамай Еуропадағы әскери 
шайқастарын бастайды. 451 жылы Францияда, қазіргі Тулузда, Каталаунум 
шайқасы болады. Келер жылы Рим патшасы Лео папаны Римге қарай баса-
көктеп келе жатқан Аттиланы тоқтатуға жібереді. Лео папа Аттиланы тоқтатады.   

453 жылы Аттила күтпеген жерден қаза табады, империясы құлайды. 
Барлығы 80 жылға созылған ғұндардың даладағы билігі әп-сәтте қирады. 
Алайда Аттила туралы аңыз қалды. Одан кейін тарихи шындыққа қатысы бар-
жоқтығына қарамастан,   барлық дала билеушісі Аттиланы өз бабасы тұтты. 
Бұл далалық дәстүр мажарлар мен болгарларда да болып, Шыңғыс хан 
заманына дейін жалғасты.  

Ғұн империясының қалдықтары Кавказдан солтүстікке қарай ығысты, 
даланың келесі билеушілері түркілер болды.  

Аттиланың қазасынан кейін бірнеше жылдан соң, грек қайнар көздері жаңа, 
сол кезде әлі танылмаған халықтардың назарларына іліккенін жазады. Бұлар 
түрік тілді халықтар және олар ғұндардың ұрпақтары екендіктерін дәлелдеді 
де» (Rona-Tas 2008, P. 17).  

Ортағасырлық мажар жылнамашылары ғұн-мажар дәстүрін сөз еткенде 
мажарлардың ешқандай төл жазба ескеткіштеріне сүйенбеген, олардың тек 
батыстың әдеби дәстүрінен (мәселен, Нибелунгтер туралы  жыр) білгендерін 
негізге алған, алайда сол кездегі мажардың тарихи жырларында Аттила есімі 
аталуы мүмкін (Veszpremi 2005, P. 104-105).    

Ғұндардың тарихы мен мәдениеті туралы сөйлегенде Аттила туралы 
айтпай кетуге болмайды. Мажарларда эпос қалмаған. Біздің аударма 
жинағымыздағы ежелгі мажар аңыздарына үңілсек, ғұндар патшасы Аттила 
бейнесі әділетті, ержүрек, адал қаһарман ретінде суреттеледі. 

Мажардың тарихи аңыздарында Аттила бауыры Буданы Тиса мен 
Дунайдың аралығын мекендеген халықтың билеушісі етіп сайлайды. Осыдан 
кейін өзін күллі ғұндардың патшасы, бүкіләлемдік қорқыныш, Құдай қамшысы 
деп атауды бұйырады.  

«Аттила қанды шайқаста жүргенде, Буда елдiң шығыс бөлiгiн билеп тұрған 
едi. Екеуi патшалықты әдiлдiкпен бөлiп алған болатын, бiрақ Буда адалдықты 
ұмытып, шекарадан асып кетедi. Оған қоса Сикамбрия қаласын бекiтiп, оған өз 
атын берiп Обуда  деп атайды. 

Мұны естiген Аттила дереу әскерiмен Сикамбрияға жетiп, туған бауырын өз 
қолымен өлтiредi. Буданың мүрдесiн Дунайға лақтырып жiбередi, Сикамбрия 
қаласын өз атымен атайды».  

3.2. XIX ғасырдағы мажар жазба әдебиетіндегі ғұн тақырыбы. Мажар 
ақыны Янош Араньның «Буданың өлімі» поэмасы. Мажар әдебиеті 
тарихында Аттила образына мажар ақын-жазушылары, тарихшылары  жиі 
айналып соғып отырған. Мәселен, барокко заманында Аттила көптеген мажар 
қаламгерлерінің туындыларына арқау болды (Szörényi 2012, P. 99). 
Мажарлардың Аттила туралы эпостары қалмаған. Ал 19 ғасырдағы мажар 
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әдебиeтінде романтизм өкілдері эпикалық жанрларды қайта тірілтуге тырысқан. 
Солардың бірі − Янош Арань. Ол Аттиланың тағдырына қатысты Буданың өлімі 
деген поэма жазды.  

Aрань Янош Мажар Ғылым Академиясының Надашди стипендиясын алуға 
Буда өлімі поэмасын жібереді. 1857 жылы граф Ференц Надашди бес мың 
форинтқа қор құрып, соған жиналған ақшаны мажар тарихына арналған 
поэмаларға бермек боп шешеді. Янош Аронь поэмасын әділ-қазылар алқасы 
тек қана жақсы бағалап қойған жоқ, ең таңдаулы эпикалық поэмалардың 
қатарынан орын алуға лайық деп шешеді. Ақынның мажарлардың жоғалтып 
алған ертедегі эпостарын қайта тірілтуге талпынысын жоғары бағалайды.    

Буда өлімінің қолжазбасында 1862 жылдың ақпаны мен 1863 жылдың 
наурызы арасында жазылған деген жазба бар. Ақынның мақсаты мажардың 
ескі тарихын жазу, аңғал ұлттық эпосты қайта жандандыру.  Әуелде Михаи 
Вөрөшмарти және реформа уақытындағы романтиканың ізімен мажарлардың 
Еуропаға көшуі барысындағы шайқастарды суреттеуге талпынды. Сол кездегі 
тарих ғылымы ғұндар мен мажарлардың туыстығын мойындаса, Янош Арань 
соны өз поэмасымен бекітуге күш салды.      

Ол Анонимус, Кезаи, Туроцилердін ескі тарихи жазбаларын, Арнольд 
Ипоидін Мажар мифoлогиясын, Франция тарихшысы Тьерри Амаденің Аттила 
туралы зерттеулерімен егжей-тегжейлі танысты. Ақынды парсы шайыры 
Фирдоусидін Шах-намесі де шабыттандырды. Иран және Тұран халықтарының 
бірнеше ұрпақтарының  бір-бірімен шайқасын ғұн-неміс күресімен салыстырды. 

Әуелде Янош Арань ғұндар туралы эпосты трилогия болады деп 
жоспарлады (Szauder 1961, P. 221). Бірінші бөлім: Етеле (Аттила) және 
Буданың өзара қақтығысы; екінші: Етеленің құдіретті билігінің бітетінін айтқан 
болжамдар және ұлы Чабаның ер жетуі; үшінші: Етеленің өлімі және ғұндар мен 
оларға бағынған халықтардың арасындағы қақтығыс, Чабаның  қашуы мен 
кейінірек қайтып оралуы болуы керек еді. Осы оқиғалардың қазығы  Аттиланың 
інісін өлтіруі және осы үшін азап шегуі болып, Детренін сатқындық әрекеттері 
осы оқиғаларды жеделдетуі керек-ті. Трилогия мажарлардың жаңа қонысқа 
көшуімен, яғни  Чаба мажарларының қайтып оралуымен аяқталады деп 
көзделген.  

Алайда ақын діттеген мақсатына жетпеді. Тек бірінші бөлім толық жазылып, 
Буда өлімі деген атқа ие болды.  

Буда патша інісі Аттиламен билігін бөліседі: «Iнім сен қылыш бол, Мен таяқ 
болғаймын, Тәңірім жақсылыққа жақсылық жолдайды». Алайда биліктен бас 
тарту тыныштыққа емес, екі ағайын елдің арасындағы араздыққа себеп болады. 
Етелеге көктен түскен белгі бар. Ол − əлемді билеуге түсірілген ғұндардың 
ғажайып қылышы. Бұл қылышты бір сиыршы тауып Етелеге тапсырады. Осы 
аңыз Йорданес жылнамасынының негізінде біздің аударма жинағымызда 
келтірілді.  Янош Арань поэмасында ғұндардың тәңірі Етелеге құдіретті 
қылышты бергенде: «Бұл қылышпен жер бетіндегі халықтың бәрін билейсің, 
бірақ ең алдымен сен өзінді билеуің керек»,- деген шарт қояды. Алайда Аттила 
бұл шартты орындай алмайды, оған ағасы Будданы өлтіруі дәлел.  

Оқиғаның шиеленісуіне кезінде тұтқынға түскен гот Детренің екі ағайынның 
арасында араздық отын жағуы де себеп болады. «Ежелгі дұшпан ел болмас»,- 
дегендей, Детренің мақсаты күшті ғұн империясының құлауы болатын, ол 
мақсатына жетті де.  

Янош Арань Буда мен Аттиланың араздығын сөз ету арқылы, мажар 
ұлтының бірлікке мұқтаждығын жеткізгісі келеді. Детренің аярлығын байқамаған 
ұлттың қаперсіздігін, жаудың қайдан келетінін аңғармағандығын сынайды. 
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Сөйтіп поэмада Буданын салған қамалы ағайын араздығының қанына 
малынады. Дьөндьвердін қарғысы қамал кірпіштерінің арасына қаланып 
қалады. «Hogy mily nagy az ország, s kicsiny az ő fészki− Аясы кең елімнің ұясы 
тар», − дейді Янош Арань (Arany Nd). Ұлтты құтқаратын – бірлік деген ой  − 
поэманың басты ойы.  

Поэманың алтыншы жыры  − Ғажайып бұғы. Ол осы аңыздар жинағында 
келтірілген аңыздың (бұғының соңынан қуған Хунор мен Магордың жаңа 
мекенді табуы) негізінде жазылған көркем туынды.  

Алғаш рет мажар аңыздарының негізгі қайнар көздеріне, жылнамалар 
(хроникалар) және халық дәстүріне,  XVIII ғасырда ағартушылық дәуірінде 
назар аударыла бастады. XIX  ғасырда аңыздар өнер мен әдебиет сахнасының 
ортасында болды. Янош Арань, сондай-ақ Михай Вөрөшмартидің эпикалық 
және драмалық шығармаларының, Шандор Петөфи, және Михай Томпаның  
көптеген поэмалары көне мажар аңыздарыныңың негізінде жазылды. Мор 
Йокаи, Кальман Миксат және Геза Гардони секілді мажар классиктерінің тарихи 
романдары мажар аңыздары мен халық поэзиясынан бастау алды. Аңыздарды 
балаларға лайықтап жазуда Елек Бенедек және Ференц Мора секілді 
жазушылар ерекше шеберлік танытты. Ақын-жазушылар халық ауыз 
әдебиетінің таза бұлағынан сусындады. Олар аңыздардың түпнұсқасын, 
жылнамалардың латын тілді басылымдарын, халық поэзиясының шынайы 
нұсқаларын пайдаланды.  

Қорытынды. Мажар аңыздарындағы ғұндар мен сақтар мәдениетінің 
көрінісіне, оның мажар әдебиет тарихындағы орнына қатысты ойларымызды 
түйіндей келе, мына мәселеге назар аударғымыз келеді. Мажар жазушысы 
Денеш Лендьел мажар этнографиясы мен әдебиеттануының назарына іліккен, 
мажар ұлттық мәдениеті үшін маңызды саналатын аңыздарды таңдап, әуелгі 
түпнұсқа мәтіндерді көркем әдебиеттің деңгейінде қайта әңгімелеген. Олар ‒ 
мажардың көне тарихынан бастап Матьяш корольдің өліміне дейінгі аңыздар. 
Ал сол Денеш Лендьел жинағынан мажарлардың Азиядан басталып, жаңа 
Отандарына қоныстануы тарихын қамтыған тарихи аңыздар мажаршадан 
тікелей қазақ тіліне аударылып, жинақ ретінде жарық көрді (Mukusheva 2016). 
Осы жинақтағы  аңыздарда баяндалатын мажар халқының Азиядағы көне 
тарихы, көшпенді түркілермен бірге көршілес өмір сүрген уақыттағы тарихы, 
мен тағдыры қазақ оқырманынан едәуір жақын. Денеш Лендьел кей тұстарда  
бір үлкен аңызға бірнеше шағын аңызды сыйдырып жіберген.  Алайда бүкіл 
жинақты бойлай бір стиль, бір эпикалық баяндау тәсілі бар. Бұл 
аудармалардың әдебиеттану және этнография ғылымдары үшін құндылығы зор 
екенін атап айтар едік.  

Ал осы аңыздарды ғалымдардың талдауы мәселесіне келсек, түркітанушы 
Адам Молнардың редакторлығымен жүзеге асқан мажар халқының көне 
тарихы, діні және халық дәстүрі бойынша салмақты зерттеулер 2005 жылдан 
бастап «Ғажайып бұғы. Көне тарих, дін және халық дәстүрі» деген ғылыми 
басылым ретінде шықты.  Әзірге төрт томы баспа бетін көрді. Мажар ұлттық 
санасы, оның маңызды түсініктері, тіл, дәстүр тарихы, аңыз дүниесі, наным-
сенімі − барлығы осы ғылыми жинақта егжей-тегжейлі зерттелген.  

Негізінен осы сериядағы зерттеулерді басшылыққа ала отырып:  
а) Mажар аңыздарының мажар халқының мәдениет тарихындағы рөлі және 

олардың көркемдік әлемі туралы сөз қозғадық; 
б) Сондай-ақ көне мажар жылнамарынан басталып, жазба әдебиет 

мұраларын талдай отырып, олардың арасындағы тарихи, дәстүрлік сабақтасты 
анықтадық; 
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 в) Мажар ғылымындағы осы тақырыптың зерттелуі мен ғылыми әдебиетіне 
шолу жасап, ондағы негізгі ұстанымдарды мақаламызда зерделеп өттік.   

Мажар ғылымында бұл тақырыптарға том-том кітаптар, ғылыми зерттеулер 
арналған. Олардың өз алдына бөлек тарихы бар. Бір мақалада осы ұшан-теңіз 
ғылымды түгелдей түгендеп шығу мүмкін емес. Алдағы уақытта  сол 
зерттеулерге тереңірек бойлайтын боламыз.  
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Аннотация: В венгерской культуре сохранилось много исторических памятников, касающихся 
гуннов и скифов. В древних венгерских легендах гунны считаются предками венгров. Старые 
венгерские легенды про гуннов и скифов очень важны как для всех тюркских народов, так и для 
казахов. Великолепные археологические сокровища скифов и гуннов были найдены не только в 
Азии, но и во многих местах в исторической Венгрии. В данной статье рассказывается об образе 
гуннов и скифов в старых венгерских легендах, написанных венгерскими летописцами в 
средневековьях (по версии Денеш Лендьел на современном литературном венгерском языке) и о 
том, как они нашли отражение в произведениях венгерских поэтов 19-го века. 
Ключевые слова: венгерские легенды; гунны; скифы; Аттила; «Прекрасный олень»; Анонимус, 
Шимон Кезаи. 
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Abstract. There are many references to the Hun and Scythian cultures in Old Hungarian legends. In 
these legends the Huns are considered to be the ancestors of the Hungarians. The old Hungarian 
legends about Hun and Scythian ancestors are also very important for Turks and Kazakhs.  Splendid 
archaeological treasures of the Scythians and Huns have been found not only in Asia, but also in many 
places in historical Hungary.  The aim of this article is twofold: it explores the role of the Huns and the 
Scythians in the old Hungarian legends as narrated in the modern literary version by Dénes Lengyel, 
based on medieval chronicles,  and  the light in which these ancient people appear in the poems of the 
19th century Hungarian poets. 
Keywords: Hungarian Legends; Huns; Scythians; Attila; «Miraculous Deer»; Anonymus; Kézai Simon. 
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