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Társaságunk kerek kétszáz esztendő előtt született, a világ legkiemelkedőbb orientalistái 
között számon tartott névadója akkor is nemzeti panteonunkban foglal helyet mind ma, mind 
a jövőben, ha eredeti célkitűzését — a magyarság ázsiai őshazájának meglelését — nem tudta 
valóra váltani. Úttörő és mindmáig felül nem múlt tibetisztikai tevékenységének tudományos 
értékelése nem tárgya és célja ennek az ünnepi megemlékező ülésnek — ezt a szakirodalom 
már alaposan elvégezte, bár hozzátehetjük, hogy további anyagok előkerülésével ez a tudósi 
életmű még teljesebbé válhatik. 

A magam részéről — előadásom szorosabban vett tárgyának kifejtése előtt — csupán 
arra szorítkozom, hogy egy-két, eddig figyelembe nem vett további elemmel igyekezzem kibő-
víteni azoknak az ismereteknek — vagy ha úgy tetszik; feltételezéseknek — tárát, amelyek rá-
világítanak arra, hogy a már napfényre hozott indítékok mellett milyen egyéb körülmények ha-
tottak Körösi Csorna Sándorra, mielőtt nagy elhatározása végleg kikovácsolódott bensejében. 

Ezzel a kérdéssel is sok jeles tudósunk foglalkozott s közülük rangsorolási szándék nélkül 
emelem ki Baktay Ervin és Csetri Elek nevét. Baktay szavával élve, de szinte az általános felfo-
gást megfogalmazó mondatai szerint Körösi Csorna diákkorában „a hosszú tespedés korszaka 
után ismét nemzeti öntudatra ébredező magyarság izgatott érdeklődéssel fordult Kelet felé". 

Ha talán a megszorító értelemben vett Magyarország szellemi életére némi fenntartások-
kal ugyan, de el lehet fogadni az „izgatott érdeklődés" hiányát, annál kevésbé tehetjük ezt a 
„kisebbik haza", vagyis Erdély vonatkozásában. Hiszen éppen Csetri Elek mutat rá az önálló 
észlelés megnyugtató bizonyosságával, hogy a székely falvak lakosságában még a viszonylag 
közeli múltban milyen intenzíven élt a keleti származás ősi tudata s ez a hagyomány, ha halvá-
nyodó mértékben is, mind a mai napig továbbél. De — mindenesetre több mint egy teljes em-
beröltővel a mi Körösi Csornánk megszületése előtt — ennek más jellegű egyéb bizonyítékai is 
rendelkezésünkre állnak, melyekkel a „hosszú tespedés" korszakát meg szeretném kérdő-
jelezni. 

1752-ben, tehát Csorna életírói szerint még a hosszú tespedés korában Erdélyben már 
nagyon is megmutatkoztak az őshaza megismerését célzó törekvések. De ne vágjunk a dolgok 
elébe... 

Körösi Csorna a nagyenyedi gimnázium, bölcsészet és teológia elvégzése után még néhány 
esztendőn át meghatározó jelentőségű tanulmányokat folytatott egy külországi egyetemen, és-
pedig a göttingain. 

Tegyünk kísérletet annak megállapítására, hogy egyebek mellett miért Göttinga vált vég-

Elhangzott a Körösi Csorna Társaság szegedi tagozatának emlékülésén. 
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ső tanulmányainak színhelyévé és nem például Wittenberg, Heidelberg, Halle, Leyden, Ut-
recht vagy Genf — hogy az erdélyi diákok által kedvelt egyetemi városok egyikét-másikát 
megnevezzük. 

Aki kézbe veszi Halmágyi Istvánnak, a XVIII. századi Erdély jeles közéleti személyisé-
gének az 1750-es évek első felében eszközölt göttingai naplóbejegyzéseit, nyomban felfede-
zi, hogy ez a székely köznemes az 1733-ban született Teleki Pálnak — Teleki László és Rá-
day Eszter fiának, a nagy Teleki József kalandos életű bátyjának — diáktársaként, szabato-
sabban inkább „hofmestereként" jutott ki erre a hírneves egyetemre, amelynek ő maga is hall-
gatója lett. 

1752-ben August Ludwig Schlözer, a göttingai egyetem későbbi dísze, a magyar 
őstörténet-kutatás kiemelkedő személyisége ekkor még csak diákja annak az egyetemnek, 
amelynek később világhírű professzora lesz. De — bár feltehetőleg megismerkedtek egymással 
— nem szerepel Halmágyi naplójában. Annál inkább mindaz, amit az őket honfitársakként 
meleg szívvel és vendégszeretettel fogadó Segner János András ottani professzortól hallottak 
és megtudtak. A másfél évszázaddal korábban megnemesített pozsonyi bírák, polgármesterek 
és orvosok családjából származó Segner, a londoni, berlini és pétervári tudományos akadémia 
tagja, akit a tudománytörténet elsősorban az úgynevezett „Segner-kerék" feltalálójaként tart 
nyilván, egyike volt kora legszínesebb egyéniségű tudósainak. De tudósi arculatának volt egy 
olyan vonása is, amelyről az utókor nem vett tudomást — sem a történészek, sem az orienta-
listák — s ez a magyarok őshazájának, eredetének kutatásában nyilvánult meg. Talán ez lehe-
tett az egyik oka annak, hogy a történészkedő, nemzetközi levelezésekbe bocsátkozó Teleki 
László miért küldte éppen Göttingába Pál fiát. 

Halmágyi naplóbejegyzése 1752. április 26-án: Segner „a magyar dolgok iránt mon-
dá, hogy egy igen tudós franczia bocsát most eredetünkről egy igen tudós munkát, prodro-
mussa ( = előzetes bejelentése. TL) kijött, látta, a mint mondja, a chinaiak krónikájokban 
találta eredetünket". Halmágyi sietve tudósítja védence és diáktársa atyját, a tudós alkatú 
Teleki Lászlót a sajtó alatt álló magyar őstörténeti vonatkozású műről s 1753. február 11-i 
naplóbejegyzéséből már arról értesülünk, hogy nemcsak Teleki László kéri, „tudósítsam, ha 
kijőtt-é azon könyv és quo titulo ... s igen akarná, ha ezt is megszerezhetné", hanem Ráday 
Gedeon is. 

Megnevezés nélkül sem vitás: ez a könyv Joseph de Guigne oly vitatott műve volt — a ko-
rai őshazakutatóknak szinte bibliája. Ma már, főleg Csanak Dóra munkássága jóvoltából 
tudjuk, hogy ezt a könyvet — a fent leírt módon — Halmágyi és Teleki juttatta haza. 

Lehetetlen meghatottság nélkül belelapozni Teleki Józsefnek — a Göttingát járt Pál 
öccsének — párizsi naplófeljegyzéseibe, illetve az erre vonatkozó részletbe. 1760. november 
4-én érkezett a francia fővárosba. December 30-án már Clairaut matematikusnál vendégeske-
dik s a vendégek között üdvözölheti a kérésére megjelent Joseph de Guigne-t is. Annak a 
könyvnek a szerzőjét, akinek művét oly sóvárogva várja Teleki László és Ráday Gedeon... 
Január 30-án már látogatást tesz De Guigne-nél, „aki a magyarok eredetét kínai és arab forrá-
sokból összeállította. Kitűnően tud arabul s elég jól a kínai nyelven". Bougainville-nek — aki 
könyvet készül írni Magyarország történetéről — megígéri, hogy összeköttetést teremt számá-
ra Ráday Gedeonnal. 

Segner egyébként — mint Halmágyi írja — nem osztja a párizsi elméletet: „beszélvén én 
Segner urammal, vagy inkább kérvén ezen francziának írását, azt mondá, nem reménli, hogy 
megmutathassa a magyaroknak Sinából való eredetükef" s tagadó okfejtését négy pontban 
foglalja össze. Ugyanígy cáfolja a zsidó eredet elméletét is és ellenérveit mind nyelvészeti, 
mind törzsszerkezeti alapokra helyezi. Segner szerint a madzsaroknak a Don és a Volga kö-
zötti őshazájáról még a helyszínen él az emlékezet. A Kuma folyó, amely a Kaukázus hegyei 
közül északi és keleti irányban fut ki a síkságra, majd sok beleáramló folyó vizétől felduz-
zasztva keletnek s délnek tart, míg bele nem torkollik a Kászpi-tengerbe, a Kaukázustól két 
napi járóföldre pedig a Buivola folyó a síkságról a Don és a Volga között haladva beleömlik a 

40 



Kumába. A folyók egyesülésénél egy nagy város holtteste (cadaver) fekszik, paloták omladé-
kai és a földszint alatti pincék alapépítményei. A cserkeszek és a többi szomszédos nép abban 
egyetértenek, hogy ez a város a madzsarok nemzetéé volt. Egyébként — teszi hozzá szerzői 
után Segner professzor — az alánok területe szomszédos volt a cserkeszekével. 

Segner szavaihoz Halmágyi ezt fűzi naplójában: „Váljon a székelyek nem innen jön-
nek-é?" 

Segner professzor már ismeri a svéd háború során orosz fogságba került Strahlenberg írá-
sait. Hosszan citálja Abulgázi Bahadurt is és szavaiból Halmágyi sok mindent lejegyez. íme 
egy kis ízelítő belőlük: Kipcsáknak Oguz csapatokat küldött, hogy verje le Ruszt, Olaht, Ma-
gyart és Baskírt, akik a Tin, az Atil — vagyis a Don és a Volga — valamint a Jajk folyó men-
tén laktak. Miután pedig legyőzte ezeket, háromszáz éven át uralkodott ezeken a helyeken, 
amelyeket együttesen Kipcsaknak neveztek. Majd később ezt fűzi hozzá: „A ruszok a felsőbb 
vidékeket foglalják el, alattuk a középen az uzok, majd egészen a mordvánokig a madzsarok 
éltek. Az kétségtelen, hogy a madzsarok azoknak az elődei voltak, akiket ma hungarusoknak 
neveznek." 

Ha a göttingai egyetem magyar medicina- és fizikaprofesszora önálló eredményekkel nem 
is gazdagította őstörténetünket, annyi mégis bizonyos, hogy tanítványai révén hazaközvetí-
tette az e tárgyban keletkezett új elméleteket. Segner hosszú fejtegetéseit Halmágyi ekként 
zárja le naplójában: Segner — aki már ismerte Turkoly Sámuelnek a Kászpi-tenger partjáról 
hazairt levelét — azt ajánlja, kerekedjék fel keleti útra egy magyar tudós, előbb Asztrachán-
ba, majd onnan tovább. Oda pedig vagy Konstantinápoly vagy Petersburg felé kereskedőkkel 
lehetne eljutni „s talám Peterburgumi Academia is útját e végből segítené, Muszkaországnak 
és az Academiának is glóriájára szolgálván, ha ily nevezetes és nemes nemzetnek eredete assis-
tentiája által világosodhatnék". Teleki — idézett naplójában — még szóhangzatra is hasonló 
vágyának ad kifejezést... 

Ha Segner nem is lépett fel eredeti elképzelésekkel a származás kérdésében, a laikus, de a 
probléma iránt szenvedélyesen érdeklődő Halmágyi István jegyzeteiből kitűnőleg kora hazai 
történészeinél tájékozottabb volt. 1773-ban hunyt el, tehát néhány esztendőn keresztül még 
együtt oktathatta a fiatalságot kollégájával, August Ludwig Schlözerrel. Ugyanakkor érdemes 
eszünkbe vésni azt a tényt is, hogy Halmágyi naplója igen sok kézírásos másolatban forgott 
közkézen Erdély-szerte. 

Csorna nagyenyedi tanulmányai után teljesen megérlelte azt a tervét, hogy útrakelése 
előtt ismereteit még alaposabb fundamentumokra helyezi az egyik külországi egyetemen. 
Döbrentei Gábor, literatúránk jeles személyisége 1831-ben visszapillantó levelében azt irja 
Berzsenyi Dánielnek, hogy ebben a közbenső időben Kolozsvárott meglátogatta Kenderessy 
Mihály főkormányszéki tanácsost, minden jó magyar ügy pártfogóját, éspedig Teleki Pál — 
Teleki Károly és Haller Júlia fiának — társaságában, aki — mint szinte csaknem valamennyi 
Teleki — tudományos érdeklődésű férfiú volt, amire az is utal, hogy tagja volt az Erdélyi 
Nyelvművelő Társaságnak, akárcsak Cserey Miklós, akinek könyvtárában — Jancsó Elemér 
alapos tanulmánya szerint — Csornában végleg megfogant az őshaza megtalálásának eszméje. 

Nos, ennek a másik Teleki Pálnak, a göttingai hagyományok őrzőjének Körösi Csornával 
folytatott beszélgetése során az őshaza megtalálása iránti közös lelkesedés jegyében az az öt-
lete támad, hogy anyagi támogatásbem részesíti a fiatal tudóst, sőt mások anyagi hozzájárulá-
sát is megszerzi. Arról is Döbrentei idézett leveléből szerzünk tudomást, hogy Csorna az aján-
latot egyelőre köszönettel visszautasította, azzal, hogy azt majd csak akkor fogja igénybe ven-
ni, ha kiürült erszénnyel ugyan, de már végre a „megtalált magyarok" közt lesz. 

A Körösi Csorna Sándor útrakelését mintegy háromnegyed évszázaddal megelőzően a 
göttingai magyar Segner Andrástól kapott, kínai és arab forrásokról hírt adó útbaigazítások, 
melyeknek címzettjei Halmágyi István és az idősebb Teleki Pál mellett elsősorban az 1710-ben 
született Teleki László és az 1713-ban született Ráday Gedeon voltak, most csak azért élemed-
tek meg, hogy az 1784-ben született Körösi Csorna Sándorhoz vezető eszmei hidat elénktár-
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ják. Röviden: azt, hogy Körösi Csorna Sándor rajongott Erdélyében a távoli ázsiai őshaza esz-
méje a népi hagyományok világán túl sem volt ismeretlen az erdélyi társadalon müveit rétegei-
ben, és a „hosszú tespedés korszaka" a valóságban kevésbé volt akár hosszúnak, akár tespe-
désnek nevezhető. Hiszen a Csornát megelőző, értelmiséginek mondható nemzedékben az ős-
hazával foglalkozás éppenséggel nem ment ritkaságszámba. Ha elővesszük e kor erdélyi 
napló- és memoáríróit, például Rettegi Györgyöt, észlelni fogjuk, hogy kis falusi könyvtárá-
ban ott állt Strahlenbergnek a finnugorokkal való rokonságunkat tárgyaló stockholni, 1730. 
évi kiadású művének egy példánya. Naplójában a távoli „pogányságban megmaradott" ma-
gyarokról elmélkedik, akik — tudomása szerint — „Magyarországra, Erdélyre szándékoz-
nak". De Nagyenyed növendéke volt az 1700 körül született Huszti András is, akinek jóval 
halála után jelent meg főműve, az Ó és új Dacia, amelyben állást foglal a magyarságnak az 
urál-altaji népekkel való rokonsága mellett. 

Az őshazakeresés napirenden maradt igénye végül is odavezetett, hogy a nemzedékek so-
rán egyre csak tovább erősödött követelés a legáldozatkészebb, legképzettebb székely-magyar-
ban vállalkozóra talált. Példátlan megpróbáltatásai, roppant tibetisztikai eredményei mellett 
nem bukkant, nem bukkanhatott a régi magyarság nyomára. Ha csupán a célkitűzés eredmé-
nyét vizsgáljuk, nem lehet vitás, hogy a Fekete-tenger melléki és a Kaukázus vidéki nyomokat 
rekonstruálni igyekvők múlt századi és újabb kutatásaikkal, sokszáz év előtti források kritikai 
elemzésével a célt sikeresebben közelítették meg. 

Mások kitaposta ösvényeken járva, genovai és velencei levéltári és könyvtári kutatóaszta-
lok lámpaernyőinek sárga fényében legfeljebb újabb — s talán nem egészen lényegtelen — 
kockákat tudtam felrakni arra a kissé lassan rekonstruálódó épületre, amelynek falait, igen je-
les elődök eredményeit is összegezve, Bendefy László szilárdította meg sokáig gáncsolt mun-
kásságában. Nevének megemlítése most azért is aktuális, mert ez évben ülhetjük meg születé-
sének nyolcvanadik évfordulóját, és amikor Körösi Csorna Sándor roppant életműve előtt mé-
lyen meghajtjuk fejünket, egyúttal egy későbbi kereső emléke előtt is leróhatjuk tiszteletünk 
adóját. 

Elődeihez és őhozzá csatlakoztam a magam megközelítési módszerével, és vizsgálódásaim 
néhány kisebb-nagyobb termését szeretném bemutatni, jóllehet a tudományág nem egy jelese 
annak idején lebeszélt célbavett kutatásaimról. Remélem, hogy ezek mégsem voltak olyan hiá-
bavalók, mint aminőknek a tervezés stádiumában egyesek látták, még akkor sem, ha e bizo-
nyítékok számszerűsége egyelőre még viszonylag csekély is. De az utánam következő nemze-
dék tagjainak, akik bizonyára hosszabb tartamú kiküldetésekre kapnak majd lehetőséget, im-
már a szinte bizonyosra vehető eredmény tudatában lesz módjuk a megkezdett irányban a 
munka folytatására. 

A XIII. században a Fekete-tenger északi és részben keleti partvidékének igazi uraivá — né-
hány kevésbé jelentős itáliai városállam mellett — a velencei és főleg genovai kalmárköztársasá-
gok váltak. Mint Kelet és Nyugat áruinak nagyszerű közvetítői, hatalmas partmenti kikötő és 
raktározó városokat emeltek: a genovaiak Kaffát, a velenceiek Tanát — hogy a kisebbekről 
most említést se tegyünk. Az egzotikus fűszerek, kelmék, kézművesipari cikkek és drágakövek 
mellett a kereskedelmi forgalom legfőbb tárgya a „beszélő áru", vagyis a rabszolga volt. 

E városok rabszolga-piacaira hajtották fel a helybeli emberkufárok az általuk rabolt vagy 
vásárolt ifjakat, akik itt cseréltek először gazdát: főleg olasz rabszolga-kereskedők vásárolták 
fel őket, hogy aztán zsúfolt gályákon Itáliába, Francia- és Spanyolországba kerüljenek, s ott 
roppant nyereséggel túladjanak rajtuk a pestisjárványok miatt munkáskézben szűkölködő ko-
rai kapitalista világ gazdagjainak és tehetőseinek. 

Ez már az a kor, amikor az ügyletek akkor váltak joghatályossá, ha azokat közjegyzői 
közokiratba foglalták. S ez a szabály változatlan maradt akkor is, ha a jogügylet tárgya élő 
áruknak, nevezetesen rabszolgáknak adásvétele volt. 

Ez a jogi eljárás az idők folyamán mind alaposabbá, szabatosabbá vált s bár eleinte igen 
szűkszavúak voltak, de a számunkra legfontosabb adatokat általában rögzítették. így maradt 
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reánk az eladó, a vásárló és a tanúk, nemkülönben a közjegyző neve, végül pedig a rabszolga 
neve, neme, hozzávetőleges életkora és testi állapota — majd egyre sűrűbben nemzetiségének 
vagy eredete helyének megnevezése. A bőrszín megjelölése is rendszerint helyet kapott az ok-
iraton. 

Milyen nemzetiségű rabszolgák kerültek e korban — tehát a XIII. század végén és a XIV. 
század elején — ezekbe a szerződésekbe? A háttér, a nemzeti-néptörzsi összetétel rávilágít 
mondanivalónk lényegére. Elsősorban az akkor Kaffában — ez a mai Feodoszija a Krím-fél-
szigeten — működő közjegyzők anyagában tallóztunk. Ezek az itt megtelepedett közjegyzők 
— akiknek szerződései kimondhatatlan paleográfiai nehézségeket okoznak a legjelesebb mai 
olasz történészek számára is, ami egymagában magyarázatát szolgáltatja a kiadványok csekély 
számának — jó ismerőivé váltak a térség etnikai összetételének. S ha a reánkmaradt és felol-
dott szerződések szövegeit szemügyre vesszük, máris tapasztalhatjuk, hogy az ezekben szereplő 
rabok kivétel nélkül olyan népekből rekrutálódtak, amelyek a Fekete-tenger északi vagy keleti 
partvidékének, továbbá ezek mögöttes területeinek lakói voltak — vagy lakói ma is. Az előző 
— tehát a ma is ott élő népek — kategóriájába tartoznak az abházok, az alánok vagyis oszé-
tok, a mingrélek, a cserkeszek, a lázok, a tatárok, az oroszok, az avarok. A másik — etnikai-
lag azóta felszívódott — népek kategóriájába tartoznak a gótok, a kunok, a volgai bolgárok 
— és a mandzsarok, madzsarok. 

A rabszolgák között a legnagyobb kontingenst a „tatár" nemzetiségűek szolgáltatják, de 
ez gyűjtőfogalom is volt. Ha a rabszolgákat sem a kalmárok, sem a közjegyzők nem tudták — 
akár zsenge koruknál, akár ismeretlen anyanyelvüknél fogva — besorolni, egyszerűen tatár-
ként jelölték meg őket a szerződésekben. 

Ha kézbe veszünk egy-egy régi térképet, nyomban feltűnik, hogy azokon az előbb felso-
rolt népek — alánok, abházok, mingrélek, cserkeszek, kunok stb. — mellett megtaláljuk a 
mandzsarokat is. Viszont nem találjuk meg e korai rabszolga-adásvételi jegyzőkönyvekben 
sem a cseheket, sem a morvákat, sem a lengyeleket, sem a havasalföldieket, sem a balkáni né-
pek fiait — és ez a negatívum itt sokat mond, hiszen eleve kizárja, hogy a mandzsarokat és a 
madzsarokat a Kárpátok között hazát teremtett magyarsággal azonosítsuk. 

Sok egyéb forrás mellett tudjuk a lengyel Andrzej Taranowski követjelentéséből, melyet 
egy évtizeddel ezelőtt Vásáry Istvánnal együtt bocsátottunk közre, hogy a szóban forgó terüle-
ten mennyi hely- és folyónév, nemkülönben szóbeli hagyomány őrizte a valaha ott élt magyar 
néptöredék emlékét. De ezek — és sok-sok más adat — csupán toponimiai jellegű, vagy az 
1500-as években még élő helyi szóbeli továbbadások rögzítését jelentik. Legjobb tudomásom 
szerint ezekben az 1300 körüli rabszolga-adásvételi szerződésekben szerepel első ízben a 
mandzsaroknak és madzsaroknak, mint élő, létező népnek a népneve, etnonimiája. 

E jegyzőkönyvek kétféle magyarjait kizárt dolog összekeverni. A dunai Magyarországból 
kihurcolt rabok mellett mindenütt az áll, hogy „hungarus", vagy „de Ungaria", „de partibus 
Ungariae". Egészen más, a Volga menti, Fekete-tenger melléki, észak-kaukázusi népekéhez 
hasonló a helyzet az ottan befogott magyariak, mandzsarok vonatkozásában. Ezek a mand-
zsarokkal, madzsarokkal szomszédos népek mint egy-egy „helybeli" nemzetnek, néptörzsnek 
ivadékai jelennek meg: de progenie abcasorum, de progenie circassorum, de progenie cuma-
norum, de progenie mingrelorum jelennek meg — ugyanúgy, mint a leszakadt, honfoglalás-
ban részt nem vett magyarok, akiknek emlékét így őrzik a papírok: de progenie maniariorum, 
de progenie maiariorum. Ily formában kelnek életre a csaknem 700 év előtti iratokból Bala-
ban, Teronda, Archona, Margarita — ebből kettő is akad már — valamennyi de progenie ma-
niar vagy maiar. S ezekhez most már hozzácsatolhatom Philippinus de proienie maniart, is, 
akit gazdája, Gábriel Pessatus 1303 áprilisában helyezett szabad állapotba. A maniar— 
maiar—madzsar azonosság hangtörténeti bizonyítását már korábban s gondolom, kellő ala-
possággal ismertettem az Antik Tanulmányok hasábjain. 

Talán nem is kell megerőltetnünk képzelőerőnket ahhoz, hogy érzékeljük: miként talál-

43 



tak egymásra a Fekete-tenger partjának emberpiacain a honfoglalásban részt vett és részt nem 
vett magyarság fiai-leányai. 

Itt mindjárt egy látszólagos problémát is érintenünk kell. A rabszolgák az adásvételi 
ügyekben csaknem mindig keresztény neveken szerepelnek s ritkábban tűnnek fel eredeti ne-
vükön. Ennek jelentősége azonban elenyésző. A neveket a rabszolga-kereskedő — esetleg a 
helyi lelkész közreműködésével — osztotta ki. És az a rabszolga, aki saját népében ismeretes 
és szokásos nevet viselt, egyszerre csak idegen kölcsönnéwel szerepel a papíron, akár pogány 
volt, akár keresztény. Ne feledkezzünk meg ugyanis arról, hogy Jeretán országa fennállt, léte-
zett és keresztény hiten élt: ezt egykorú pápai dokumentumok, üzenetek kétséget kizáróan bi-
zonyítják. Ezek viselhettek keresztény utónevet, esetleg régi magyar nevet, mint talán maga 
Jeretán — de tatároktól és más környező népektől átvett neveket is. 

A honfoglalásban részt nem vett magyarok egy tömbben, Jeretán kaukázusi kis országá-
ban helyezkedtek el, vagy több kisebb-nagyobb szálláshelyen éltek tovább ? 

A tatárföldi rabszolga-kereskedelemmel már a XIX. század több kutatója foglalkozott, 
de nem mentek bele az etnikumok tisztázásába, hanem csupán arra szorítkoztak, hogy kiemel-
jék : a tatárnak nevezett rabszolgák nemzetmegjelölése csupán annyit jelent, hogy a tatár rab-
szolgapiacról érkeztek. A fordulatot George Bratianu hozta meg az 1920-as évek derekán 
megjelent két könyvével. 

Bratianu tudós volt a javából, kitűnő felkészültségű, nagy nyelvtudású, egyben paleográ-
fiában is jeleskedő történész, de nem volt mentes az elfogultságtól. Az általa publikált XIII. 
századi anyaghoz természetesen mindenütt magyarázatokat kellett fűznie s ezt tette a man-
dzsarokkal is, akiket — mint arra már korábban rámutattam — az egykorú olasz közjegyzők 
maniaroknak írtak. Teljességgel mellőzte a nyelvtörténeti magyarázatokat, holott nemcsak 
olaszul tudott ragyogóan, de ismerte e nyelv régi liguriai, genovai idiomáját is. Arra szorítko-
zott csupán, hogy megjegyezze: „ezek feltehetően a Kuma-menti Madzsar városnak és vidéké-
nek lakói voltak". Holott nyilván tudva tudta, hogy leszakadt magyar töredékek éltek a Kau-
kázusontúli területen is (nem kétséges, hogy olvasta Bíborbanszületett Konstantin megállapí-
tásait), de mindezt hallgatással mellőzte. A hungarus, ungarus rabszolgákat, illetve szabado-
kat pedig — talán véletlenül — románoknak, vagy mivel akkor ilyenek még nem léteztek, ha-
vasalföldieknek minősítette. Hibáját éppen napjainkban sikerült mégfelelően korrigálnia Mi-
chel Balardnak. 

Mint történész jutottam a témához. A nyelvészet nem kenyerem, még akkor sem, ha az 
olasz nyelv távolról sem ismeretlen előttem. Jeles nyelvészek azonban mellém álltak tudásuk 
fegyvertárával — hadd említsem itt a nemrég elhunyt Gian-Giacomo Musso genovai tudóssal 
együtt Fogarasi Miklós professzort. De mindvégig mégiscsak fennálló kétkedéseim — hiszen 
enélktll területünkön termékeny munka nem eshet — csak akkor múltak el végképpen, amikor 
újabb adat felmerülése — immár feleslegessé téve a további hangtörténeti elemzéseket — meg-
erősített vizsgálódásaim megalapozottságában. 

A mongol kori volgai-bolgár, mandzsar valamint ungarus nemzetiségű rabszolgákra vo-
natkozó dokumentumokkal legutóbbi könyvemben részletesen foglalkoztam. Ezeknek az 
adatoknak bárhacsak futólagos ismételgetése is szükségtelen: elég, ha megemlítem, hogy szá-
muk viszonylag már jelentős volt. Ezeket a továbbiakban már csak egyetlen további hasonló 
szerződés regesztájával egészítem ki, de ez talán megérdemli a Figyelmet, akár a többivel egy-
bevetve vesszük szemügyre, akár külön, önmagában. 

Egy 1310 februárjában Genovában kötött adásvételi szerződés tanúsága értelmében Gal-
verinus Bibia 25 lira áron eladja Nicolosának, Iohannes Rubeus közjegyző özvegyének 17 éves 
Catherina nevű rabszolganőjét „de proienie maiariorum" (ejtsd: de prodzsenie madzsario-
rum) — vagyis a madzsarok nemzetségéből. Ezt a Catherinát Tommaso de Sigulfo közjegyző 
közreműködésével létrejött jogügylet tanúsága szerint eredetileg 1307. június 19-én adták el 
Kaffában s onnan került — sorstársaihoz hasonlóan — Genovába. 

Ligeti Lajos gazdag matérián alapuló tanulmánya mutatta be, hogy a Keleten a magyar 
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népet inadzsarokként, madzsarikként ismerték. Ennek ellenére igen irányadó helyről elhang-
zott az a kérdés: honnan tudom, hogy ezek a madzsariak magyarok voltak-e s egyáltalán mi-
lyen nyelven beszéltek ? Elismertem: nyelvemlékekkel nem tudok szolgálni s bizonyítékaim a 
könyvemben kifejtetteken túlra nem terjeszkednek ki. A kritikusi óvatosságnak, nevezhetjük 
tán konok, öncélú maximaiizmusnak is, ez a foka talán nemcsak ma hat túlzásként, de nyil-
ván az marad a jövőben is. A magam részéről ebben Czeglédy Károllyal tartok, aki egyik 
munkájában annak a meggyőződésének adott hangot, „hogy az ősi szállásokon maradt ma-
gyarok és a honfoglaló magyarság nyelve a hosszú évszázados különfejlődés alatt sem válto-
zott lényegesen". Ugyanezt szögezi le Györffy György is a Napkelet felfedezésében. Pedig 
Györffy bizonyítékanyaga talán kevésbé alapult írásos dokumentumokon, mint a mandzsar és 
a madzsar rabszolgák etnonímiája. 

Felmerülhet azonban a kétely: vajon nem a közép-kelet-európai Magyarország területé-
ről hurcolták Magyar Katalint a kaffai rabszolgapiacra, majd onnan Genovába? Ezt a lehető-
séget azonban kizárhatjuk. 

Igaz, a XIII. század végén a Kun László király uralkodása idején lezajlott úgynevezett 
második tatárjárás során a hazánkból megverten visszavonuló tatárok magukkal hurcoltak 
kevesebb-több magyar férfit és nőt s adhattak el Kaffában, Tanában működő rabszolga-
kereskedőknek. De Magyar Katalin csak évekkel később jött a világra! Egyébként pedig — 
hála az olasz közjégyzők szabatos munkájának — a pannóniai Magyarországból kihurcoltak -
nál vagy megtaláljuk az utalást arra vonatkozólag, hogy hogyan származtak (például Petrus 
de partibus Ungariae, Maruta de partibus Ungariae, Angi de partibus Ungariae, 1290-ben egy 
meg nem nevezett rabszolga „de Ungaria" stb.) vagy pedig dunai magyar voltuknak konkrét, 
jelzősített formáját: Julliana Ungara, Paulus Ungalus stb. 1303. április havában Symon Cal-
vus kaffai lakos felszabadítja „Agnetem ungaram, ancillam sive servam meam". Ezenkívül a 
Kaffában élő szabad állapotú pannóniai magyarok neve mellől sem hiányzik az Ungara, illet-
ve Ungarus népnév. De — a genovai és velencei rabszolga-kereskedelem e korai szakaszában 
— a pannóniai magyarok neve mellett nem szerepel a törzsi állapotban élő népekből való szár-
mazásra utaló, a rabszolgapiacokon mondhatni szinte kizárólagosságra szert tett „de proge-
nie" megjelölés. 

Márpedig ez a helyzet az abházokkal, alánokkal, avarokkal, gótokkal, kunokkal, ming-
rélekkel, oroszokkal, tatárokkal, volgai bolgárokkal együtt a mandzsar, illetve madzsari rab-
szolgák esetében. Ezek egyikénél sem találjuk meg — kivéve olykor az oroszokat —, hogy mi-
lyen országból hurcolták őket Kaffába, csupán arra utalnak, hogy a Fekete-tenger mellékét, a 
Volga partvidékét, vagy a kaukázusi területeket lakó néptörzsek, nemzetek melyikéből 
erednek. 

És nagyon is figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az olasz nyelvben a „magyar" népnév 
kizárólag „ungaro"-ként létezett; a „magiaro" mint népnév csak a múlt században került az 
olaszba! Tehát az 1300-as években a kaffai vagy tanai közjegyző mandzsarként vagy madzsa-
riként semmi esetre sem jelölhetett a dunai Magyarországról érkezett magyarokat. 

Bár Catherinának — ha úgy tetszik: Magyar Katalinnak — sem születési helyére, sem 
anyanyelvére nincsen adatunk, mégis bizonyosra vehetjük, hogy etnonímiája valamely Kele-
ten maradt magyar néptöredék jelenlétét fejezi ki. Ez — és a többi dokumentum — annál je-
lentősebb lehet, mivel néhány XV—XVII. századi orosz forráson és a középső Volga-vidék 
toponímiai adatain kívül eddig nem rendelkeztünk nyugati feljegyzésű adatokkal a keleti ma-
gyarság elnevezéséről. 

Még néhány mondatot a többi bizonyítéknak. 
XXII. János pápa 1329. október 3-i bullája a magyar királyok törzséből származónak 

mondott, keresztény Jeretannus király országát a malkaitákkal és az alánokkal együtt, szom-
szédokként említi. 

Ami Jeretannus magyar néptörzsének keresztény hitét illeti: a bizánci térítés már a 
-VIII. században virágkorát élte. De — s ezt I. G. Ione-ra, a kabard-balkár (ismertebb 
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nevén: cserkesz) nép történetének mai legjelesebb kutatója megállapításaira alapozom — ép-
pen a XIII. században már a Rómából kiinduló hitterjesztés is gyökeret vert errefelé, sőt 
önálló egyházmegyével rendelkezett. Ez az egyik idevágó tudnivaló. A másik: Volkova jeles 
munkája az észak-kaukázusi etnonímiákról megadja a magyarázatot a maikárokra, vagyis a 
malkaitákra, akiknek identifikálásához Bendefy akkor csak spekulatív úton, de helyesen érke-
zett el. Volkovától megtudjuk, hogy a cserkeszek egyik törzse, a maikárok egyazonosak a bal-
károkkal, vagyis a mai Kabard-Balkár Autonom Szovjetköztársaság törzsökös lakóival s hogy 
ezeket a balkárokat nevezték balkár-tatároknak is. De érdemes azt is idézni Ione munkájából, 
hogy „a VII. század vége felé a Kaukázus és az Azovi-tenger vidékén élő Magna Bulgaria la-
kosságának egy része a kaganátus nyomása alatt részben a Duna mellékére, részben a Volga 
mellékére költözött át. De a kazárok által szorongatott bolgárok másik része a Kaukázus he-
gyeinek közelébe vonult át, és a balkár népet kialakító, de türk nyelvű etnikai komponensek 
egyikévé lett. Az alánok és oszétok asszimilálták a bolgárokat s hosszú időre ezek etnonímiá-
ját a sajátjukkal helyettesítették. Mindazonáltal a bolgár jelenlét nyomai megmaradtak, így a 
Balkar-hegyszoros melletti Balhar település, de a dagesztáni Balhar falu is". Egyébként a ka-
bardok földje szintén vadászterülete volt a rabszolga-kereskedőknek. Innen került „á Cariga-
tori Cabardi districtu imperii Gazariae" egy kaffai polgár tulajdonába például egy Kotlu nevű 
leány. 

így Jeretán észak-kaukázusi magyar országocskája — mind a korabeli pápai bullák, 
mind a mai szovjet szakirodalom, mind pedig a rabszolga-adásvételi szerződések együttes ta-
núságtételénél fogva óvatos megfogalmazással élve is komoly hitelt érdemel. S ha mindehhez 
hozzávesszük az egykorú kartográfia tanúságtételét, például Johannes Schöner 1523. évi, 
Oronce Finé 1531. évi, valamint Pierre Desceliers 1553. évi térképét, mindezt bízvást megtold-
hatjuk azzal: e korai kartográfiai termékek még tükrözhették és tükrözték is a szerzőiket meg-
előző száz-kétszáz év valós helyzetét. Johann Schöner Grúzia-ábrázolásán ott találjuk a szöve-
get is: Georgia seu Hungaria antiqua — magyarán Grúzia vagyis a régi Magyarország, ami 
egyaránt vonatkozhatott Grúziának a kabard-balkárokkal szomszédos határvidékére, mind 
pedig a délgrúziai, Sirván mellett elterülő, a Bíborbanszületett szerint magyarok lakta terület-
re, a szavardokra. Esetleg mindkettőre. 

Az elhangzottak után még egy kérdés követeli meg a választ: meddig maradt írásos nyo-
ma a mandzsaroknak, madzsariaknak ? 

Az igazán pontos válasz feltehetőleg még jó darabig várat magára — ahhoz még sok-sok 
régi rabszolga-adásvételi szerződés átvizsgálására lesz szükség. Mindenesetre feltűnő, hogy a 
XIV. század második felének eddig megfejtett szerződéseiben a sok abház, cserkesz, tatár stb. 
rab mellett immár nem tűnnek fel madzsar vagy mandzsar rabok. A jegyzőkönyvekből már 
jóval Timur Lenk előtt eltűnt ez a népnév. L. I. Lavrov, egy másik kabard-balkár, vagyis cser-
kesz történész kézenfekvőnek látszó magyarázattal szolgál: 1328—1340 között az Aranyhorda 
kánjai különösen a tatárokkal szomszédos területeken élő kabardokat és a határszéleiken élő 
népeket irtották. Ezenkívül rendkívül megritkította a helybeli lakosság lélekszámát az 1346. 
évi, tömeghalálozást okozó járvány is. A lecsökkent emberállomány egy részét a horda kánjai 
belekényszerítették saját seregükbe. Fel kellett venniük az iszlám hitet és Toktaj kán, valamint 
Özbek kán hadaiban harcoltak. 1395. április 15-én pedig a Terek folyó partján Timur Lenk 
döntő csapást mért Tohtamisre, majd a Tohtamis seregében harcoló segédnépek szállásterüle-
teit pusztította el: rettenetes mértékben megritkította az Azovi-tengertől és a Kubántói az Elb-
rusz lábáig terjedő területet, így az alánoknak, a maikároknak és szomszédaiknak régióját. 

A XIV. században utolsó madzsarként ez ideig a kaffai Corthoha édesatyja, Mandzsar 
jelentkezik az iratokban: ő 1360-ban egy alán nemzetiségű rabot vásárolt. Három évvel ké-
sőbb Bartholomeus Maiari Velencében egy tatár rabszolgát ad el, de az eladó nevének ez eset-
ben nincsen szükségszerűen bizonyítékereje, mivel a velencei tájnyelv e tekintetben is erősen 
eltért a genovaitól és a magánhangzók közötti i-betű ejtése inkább „dz" volt. 
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Mindezekkel már tudott — bár többek által konokul vitatott — dolgoknak új, teljesebb 
kiaknázásra váró tartományát sikerült talán hozzáférhetővé, kézenfekvővé tenni. 

Fejtegetéseimet Körösi Csorna Sándorral s az ő korát közvetlenül megelőző erdélyországi 
eredetkutatás néhány epizódjával kezdtem. Befejezésül hadd kanyarodjak vissza őhozzá egy 
ilyenkor tán megengedhető feltételezés erejéig: mi lett volna akkor, ha ő hallatlan lelkierejét, 
példátlan felkészülési módszereit és mindent felölelő alapismereteit nem a távolkeleti, hanem a 
sokkal közelebbi, kaukázusi és Fekete-tenger melléki elmélet szolgálatába állította volna. Szó-
noki kérdés ez csupán, hiszen a „ha" és a „volna" kategóriáját ilyenkor kell is, illik is kikap-
csolni — meg aztán kortársa, ógyallai Besse János Károly vele egyidőben s azonos céllal járta 
be az említett területek egy részét (igaz, a nehezen megközelíthetőket kihagyta, de hajlott kora 
ezt bőségesen indokolttá is tette). 

Nagyrabecsülöm a lelkes, de szétágazó ismeretei ellenére is dilettáns Besse tiszteletreméltó 
fáradozásait, és egyes eredményeit magasra értékelem. De hangot szeretnék adni annak a 
meggyőződésemnek, hogy Körösi Csorna Sándor a kaukázusi néptörzsek akkor még viszony-
lag érintetlen elhelyezkedését, minimális lélekszámú kis néptöredékei fennállásának utolsó 
szakaszát, még tömegesen hozzáférhető tárgyi emlékeit, nyelvi sajátosságait kutatva ugyan 
nyilván nem vált volna az egész világ tudománytörténeti óriásává, de talán a mi kis magyar vi-
lágunk őstörténeti problémáinak végső kibogozójává, a bennünket örökösen izgató nagy kér-
dés számunkra örökéletű megfejtőjévé — igen. 

RÓNA-TAS ANDRÁS 

Körösi Csorna Sándor titka 

Most, amikor nemcsak az ország, de az egész világ, a Szovjetuniótól az Egyesült Államo-
kig, Angliától Japánig, Mongóliától Indiáig tisztelettel hajt fejet a XIX. század egy nagy tu-
dós egyéniségének emléke előtt, amikor itthon és szerte a világban emlékezések és ünnepségek 
méltatják a kétszáz év előtt született székely-magyar kutató életművét, joggal erősödik fel a 
kérdés, amely mindig is ott lappangott a méltatások mélyén, mi is a titka annak a hallatlan 
népszerűségnek, mely a tudomány e különös művelőjét övezi. A kérdésre nem is olyan 
könnyű válaszolni, és nem is egy lehetséges válasz van. 

Elsőnek kívánkozik természetesen az a válasz, hogy Körösi Csorna Sándor egy európai 
tudományág, a tibetisztika megalapítója. Tibet hosszú ideig, s mind a mai napig a titkok or-
szága. Történelme és lakosainak bizalmatlansága, a kivételesen magas hegyek és a természet 
mostoha körülményei, politikai és katonai okok együtt tették Tibetet a külvilágtól elzárt or-
szággá. Pedig a „Világ Teteje", a „Hó Országa" mindig izgatta a világ kíváncsiságát, és joggal. 
Aranykincseiről már az ókor írástudói mesés történeteket terjesztettek. A VII. század elején a 
helyi törzsek egyesítése után Tibet olyan erős központi hatalommal rendelkező birodalommá 
vált, amely sikerrel szállt szembe Kínával, rövid ideig még fővárosát is elfoglalta. Fontos té-
nyezője volt a világtörténelem egyik sorsdöntő csatájának, a VIII. század közepén lezajlott 
Talasz-völgyi ütközetnek, ahol az akkori másik két világhatalom, az arabok és a kínaiak üt-
köztek össze szövetségeseikkel egyetemben. Tibet nemcsak politikai, hanem szellemi nagyha-
talommá is vált. Az indiai eredetű brahmi írás előképe alapján több lépcsőben megteremtették 
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