
lom egy hi ány pót ló kö tet tel gaz da go dott,
mely nek ér té két nö ve li, hogy a ta nul má nyok
an gol for dí tá sát is tar tal maz za. Aján lom e kö −
te tet azok nak, akik át te kin tést sze ret né nek
nyer ni az el múlt 8 év re form fo lya ma ta i ról,
ame lyek nek kö szön he tő en Szlo vá ki át sok
gaz da sá gi szak ér tő „kö zép−eu ró pai kis tig ris”−
ként jel lem zi.

Lel kes Gá bor

Az elő ke lő ide gen. III. Nem zet kö zi Vám béry
Kon fe ren cia. Ös  sze ál lí tot ta Dobrovits Mi −
hály. Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum Ki adó,
2006, 310 p.

Ke zem be fog va a köny vet az ju tott eszem be,
mi lyen jó len ne, ha vis  sza ad ná an nak a rend −
kí vül jó han gu la tú kon fe ren ci á nak a lég kör ét,
amely re bi zo nyá ra so kan szép em lé kek kel
gon do lunk vis  sza. A kö tet ben sze rep lő ta nul −
má nyok sok fé lék. Be mu ta tá suk ra en nek
meg fe le lő en több fé le szem pont is kí nál ko −
zik: 

a) Te ma ti ka: köz vet le nül Vám béry, a Ke −
let−ku ta tó tu dós mun kás sá gá hoz és sze mé −
lyé hez kap cso ló dó ta nul má nyok, il let ve a ko −
ra be li tár sa dal mi−kul tu rá lis vi szo nyok hoz,
Vám béry ku ta tá si té má já hoz, a Kö zel − és Kö −
zép−Ke let hez, a „zsi dó té má hoz” kap cso ló dó
ta nul má nyok. b) Mű faj: tu do má nyos ta nul −
má nyok, is me ret ter jesz tő és egyéb írá sok. c)
Kro no ló gia: az a fesz táv, ame lyen a kö tet írá −
sai át ível nek, nap ja ink tól egé szen az idő szá −
mí tá sunk előt ti idő kig ér. d) A ku ta tók szár −
ma zá sa sze rin ti be so ro lás: ha zai, ma gyar or −
szá gi és más kül föl di szer zők írá sai; a szer −
zők kö zött aka dé mi kus és egye te mi hall ga tó
egy aránt sze re pel. e) A kö tet ben va ló meg je −
le nés sor rend je. Írá som ban ez utób bi szem −
pont alap ján mu ta tom be a dol go za to kat. 

Bujna Zol tán nak a szó szo ros ér tel mé −
ben él mény sze rű be szá mo ló ja (Vámbéry tú -
ra ke rék pá ros ex pe dí ció, 7–30. p.) a könyv be −
li tu do má nyos ta nul má nyok hoz ké pest más
jel le gű ol vas mány, de ér de kes szín folt ja a
kö tet nek. A spor to ló−szer ző, „bi cik lis der vis”
ar ra vál lal ko zott, hogy mint egy 140 év vel
Vám béry után – 80 nap alatt ke rék pá ron,
töb bé−ke vés bé Vám béry út vo na lát kö vet ve –
meg is mé tel je a nagy előd út ját.

Dobrovits Mi hály ta nul má nyá nak cí me
Deguignes Ma gyar or szá gon (31–46. p.). A
szer ző a Vám béry előt ti Ke let−ku ta tó nem ze −
dék is me re te it ve szi gór cső alá. Ter je del mi
kor lá tok mi att azon ban „be éri” a kí nai for rá −
sok fel hasz ná lá sa kö rül tör tén tek rész le ges
be mu ta tá sá val. A fran cia arisz tok rá ci á nak
Kí na irán ti ra jon gá sa eu ró pai kor di va tot te −
rem tett. E ra jon gás előz mé nye pe dig a je zsu −
i ták kí nai mis  szi ó ja volt. Az ő te vé keny sé gük
kap csán is mer te meg elő ször az eu ró pai köz −
vé le mény Kí nát. Ez a meg is me ré si fo lya mat
azon ban ko ránt sem volt súr ló dá sok tól men −
tes. A Kí nát hos  szú idő után elő ször új ra fel −
fe de ző je zsu i ták ugyan je len tős sze re pet ját −
szot tak ab ban, hogy kö ze lebb hoz zák egy −
más hoz a két kul tú rát, mód sze re ik azon ban
nem nyer ték meg a pá pai kú ria tet szé sét.
Egye bek mel lett en nek a kér dés nek a rész le −
te i be is be avat a szer ző. 

A Kí nát meg is me rő fo lya mat ter mé ke egy
ha tal mas mű volt, amely nek ha tá sá val – kü −
lö nö sen pe dig ma gyar or szá gi re cep ci ó já val –
rész le te sen is fog lal ko zik Dobrovit s. Ép pen
har mad fél év szá za da, 1756 és 1758 kö zött
je lent meg Pá rizs ban, öt kö tet ben Joseph
Deguignes nagy mű ve, a His toire générale
de Huns, des Turcs, des Mogols et des
autres Tartares occi den taux, az el ső olyan
mű, amely az ázsi ai lo vas−no mád né pek re vo −
nat ko zó nyu ga ti le írá sok és a kí nai tör té ne ti
for rá sok egy be ve té sén ala pult. E mű nek kö −
szön he tünk szá mos olyan „köz he lyet”, to −
poszt, ame lyet az eu ró pai tör té net írás nap ja −
in kig hasz nál. 

Ha zai Györ gy pro fes  szor tö mör ta nul má −
nyá ban (Egy osz mán-tö rök me se gyûj te mény
ki adá sá hoz, 47–49. p.) egy kü lön le ges Vám −
béry−könyv sor sá nak most már min den bi −
zonnyal sze ren csés ki me ne te lű be tel je se dé −
sé ről szá mol be. 

Az Ezer egy éj sza ka cí mű mes egyűtemény
fel fe de zé se ar ra ösz tö kél te a kor Ke let−ku ta −
tó it, hogy to váb bi ha son ló for rá sok után ku −
tas sa nak. A ne ki buz du lást ha mar si ker ko ro −
náz ta. Egy je les fran cia tu dós, Antoine Gal −
land – egy ben az Ezer egy éj sza ka fran cia for −
dí tá sá nak el ké szí tő je az Osz mán Bi ro da lom
fő vá ro sá ban va ló ku ta tá sa so rán nem kis
sze ren csé vel – egy ha son ló, pá rat lan pers −
pek tí vá kat ígé rő, osz mán−tö rök nyel ven író −
dott me se gyűj te mény re buk kant.
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Kor tár sa, Pe tis de la Croix né hány év vel
ké sőbb Fran cia or szág ban for dí tás ban köz zé −
tet te a me se gyűj te ményt, amely több kö tet −
ben je lent meg, s a ke vés sel az előtt nap vi lá −
got lá tott Ezer egy éj sza ka me sé i hez ha son ló −
an mél tó fo gad ta tás ban ré sze sült. Amíg az
Ezer egy éj sza ka az el múlt szá za dok fo lya −
mán az eu ró pai me se kul tú ra szer ves ré szé vé
vált, az osz mán vi lág ban ke let ke zett me se −
gyűj te ményt a fran cia for dí tás meg je le né se
után nem kí sér te to váb bi ér dek lő dés. Jól le −
het, az ugyan csak meg ér de mel te vol na. Ép −
pen Vám béry Ár min ér de me az, hogy a mű
meg ér het te má so dik fel fe de zé sét.

A Sza manidák szár ma zá sá ról (50–79. p.)
cí mű ta nul mány szer ző je, Kamolid din S. Sz.,
rend kí vü li tu do má nyos meg ala po zott ság gal
el ké szí tett dol go za tá ban a Sza manida− d i −
nasz tia tör té ne té vel fog la ko zik. A ta nul mány
tu do má nyos sá gá ról ta nús ko dik a fel hasz nált
iro da lom te kin té lyes jegy zé ke, amely köz vet −
len for rá sok ra és szak iro da lom ra ta go ló dik.
Mind ket tő kü lön fé le nyel ve ken – pl. orosz,
tö rök, bol gár, né met, an gol, kir giz, fran cia,
ör mény –meg je lent anya go kat tar tal maz.
Ezen fe lül, min den egyes meg ál la pí tás több
for rás idé zé sé vel is iga zolt. A dol go zat ból
meg tud hat juk, hogy e di nasz tia tör té ne te Kö −
zép−Ázsia kö zép ko ri tör té nel mé ben ki emel ke −
dő he lyet fog lal el. A Sza manidák szám ta lan
le szár ma zott ja kor mány zott a IX. és X. szá −
zad fo lya mán Buharában és más vá ro sok −
ban. 

A szer ző a di nasz tia tör té ne tét a leg ré −
gibb idő kig ve ze ti vis  sza. Vé le mé nye sze rint
a gö rög−ma ce dón „meg szál lás” alól va ló fel −
sza ba du lás után le te le pe dett, Kö zép−Ázsia
no mád ja i nak le szár ma zot tai vol tak, akik nek
Pahl (a kö zép ko ri Balkh ‘gazdag‘) volt a nem −
zet sé gi föld bir to kuk. Igen ér de kes ré szét ké −
pe zi a ta nul mány nak a szá mos eti mo ló gi ai
elem zés (irá ni, tö rök és más ke le ti nyel vek −
ből szár ma zó sza va ké), le ve ze tés és ok fej tő
ér ve lés. A szer ző ere de ti leg orosz nyel ven
meg írt ta nul má nyát Zsig mond Ártemisz Éva
for dí tot ta ma gyar ra.

Keller Lász ló A buharai emi rá tus, avagy
az Üz bég Köz tár sa ság (80–85. p.) cí mű ta −
nul má nyá ban a buharai emi rá tus tör té ne tét
tár ja elénk, at tól az idő től kezd ve, ami kor
Vám béry mus zlim der vis ként egy bok ha rai

hádzsi ka ra ván hoz csat la ko zott 1863. már ci −
us 28−án, hogy el ér je Khivát. 

A ta nul mány, egye bek mel lett, azt is be −
mu tat ja, hogy ír Vám béry a buharai ural ko dói
di nasz tia, a Man git− d i nasz tia egyik le szár ma −
zott já ról, Muzaf far ad−Diről: „Az örö kös zsar −
nok ság az em be re ket an  nyi ra megfélénkítet −
te, hogy fér fi és nő, még ha négy szem közt
van nak sem me rik az emír ne vét anél kül ki −
mon da ni, hogy hoz zá ne ten nék: »Isten él tes −
se száz húsz esz ten deig!« A sze gény em be −
rek nem is gyű lö lik ural ko dó ju kat, a kény úri
ön kény föl sem tű nik ne kik, mert azt a fe je −
del mi mél tó ság szük sé ges al kat rész ének te −
kin tik” (80–81. p.). Vám béry a kö vet ke ző −
kép pen mu tat ja be Buharát: „nem csak az
eu ró pa i ra, ha nem min den más ide gen re néz −
ve is igen ve szé lyes nek ta lál tam, mi vel a kor −
mány kém rend sze re már azon fo kát ér te el a
tö ké le tes ség nek, me lyen a nép ség el al ja so −
dá sa ál lott” (82. p.). 

A kö zel múlt vi szo nya i val kap cso lat ban a
szer ző meg ál la pí tá sa sze rint „A »ka ri movi
rend sz er« bru ta li tá sa Vám béry ko rá nak
Buharai Kán sá gá hoz ha son la tos. Az el nyo −
más, a kül föl di ek moz gá sá nak kor lá to zá sa,
a sze mé lyi dik ta tú ra je lei – akár a 19. szá za −
di des po ta vá ros ban, ahol Vám béry Ár min
még az éle té vel ját szott – lép ten−nyo mon fel −
fe dez he tők a mai Üz bég Köz tár sa ság ban is”
(85. p.).

Ken de Ta más Oro szok és zsi dók a ke let-
eu ró pai ös  sze ha son lí tó tör té ne lem ben
(86–102. p.) cí mű ta nul má nyá ban szám ba
ve szi a ko ra új ko ri eu ró pai zsi dó ság tör té ne −
lem szem lé le té vel, nem zet tu da tá val, „a kol −
lek tív tör té nel mi tu dat ha gyo má nya i val” fog −
lal ko zó ös  sze fog la lá so kat. Meg ál la pí tá sa
sze rint eze ket nagy fo kú vég le tes ség jel lem zi.
Az em lí tett mun kák ál ta lá ban ki tér tek az ún.
vér vá dak és pog ro mok kér dé sé re, azok kor −
tár si majd a szov jet kor szak ban foly ta tott tör −
té ne ti, tör té net tu do má nyi meg íté lé sé re.

A szer ző rá mu tat a 20. szá zad ele ji ál la −
mi orosz zsi dó po li ti ka re konst ru á lá sá ban ta −
pasz tal ha tó szem lé le ti el to ló dás ra. A ko ráb −
bi zsi dó po li ti ka szer ves ré szét ké pez ték a
vér vá dak és pog ro mok is. A ta nul mány ér de −
kes meg ál la pí tá sa, hogy: „A ma gya rok ról és
az oro szok ról szó ló – nem csak zsi dó – tör té −
ne lem ben köz pon ti, sok min dent utó la go san
is meg ma gya rá zó funk ci ó ja van az új ko ri vér −
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vád ese tek nek, míg a cse hek ről szó ló leg −
újabb ko ri tör té ne lem be, tör té ne ti mi to ló gi á −
ba ezek az ese tek egy sze rű en már nem fér −
tek be le” (95–96. p.).

Kiss Lász ló ta nul má nyá ban Gás pár Fe −
renc vi lág uta zó or vos ról em lé ke zik meg (Úti -
raj zá hoz Vám béry írt elõ szót, 103–113. p.).
A szer ző től meg tud hat juk, hogy Gás pár Fe −
renc nek A Föld kö rül c. hat dí szes kö tet ben
1200 fény kép pel és sok „szí nes és szí ne zet −
len mű mel lék let tel” el lá tott nagy mun ká já −
hoz épp Vám béry írt elő szót. 

Vám béry 1906−os elő sza vá ban ezt ír ta:
„[L]eírásai egy sze rű ek, vi lá go sak és mes ter −
ké let le nek, az ol va só ban azt a be nyo mást
kel tik, mint ha ő ma ga lát ta és vé gig él te vol −
na azo kat” (idé zi Kiss Lász ló, 104 p.). De
hát ki is volt va ló já ban Gás pár Fe renc, aki −
nek út le írá sát az egyik leg na gyobb ma gyar
uta zó, Vám béry mél tó nak ta lál ta ar ra, hogy
elő szót ír jon hoz zá – te szi fel a kér dést ön −
ma gá nak a szer ző. Az ál ta la fes tett port ré ból
meg tud hat juk, hogy Gás pár Lász ló Szilá gy −
som lyón, a mai Ro má ni á ban szü le tett; e vá −
ros nak azon ban van ná la hí re sebb szü löt te
is. Ott szü le tett ugyan is 1533−ban som lyói
Báthori Ist ván is, akit 1571−ben er dé lyi fe je −
de lem mé, majd 1576−ban len gyel ki rál  lyá vá −
lasz tot tak.

A fe hér em ber út ja cí mű mű 2. kö te té −
ben Gás pár nyolc ol dalt szen tel Vám bérynek
(89–96. p.). Kiss Lász ló e Vám béry− portréból
a kö vet ke zőt eme li ki: „Vámbéry ne héz gyer −
mek ko rát ecse tel ve, ezt ír ja or vos−elő döm:
»valame ly las san fej lő dő, de an nál ma ka −
csabb be teg ség [alig ha nem Coxi tis – K. L.
megj.] kö vet kez té ben az egyik lá ba megsán −
tult«” (Kiss: i. m. 110. p.). Kiss e meg ál la pí −
tás hoz a kö vet ke ző ket fű zi: „Va gyis az or vo −
si kép zett sé gű Gás pár, aki nek több ször volt
al kal ma lát ni já rás köz ben Vám béry t, meg −
erő sí ti a II. (2004−es) Vám béry−kon fer en cián
meg fo gal ma zott vé le mé nye met, azt ti., hogy
Vám béry nem bé na, ha nem sán ta volt s e
sán ta ság oka ma gá ban  a csí pő izü let ben rej −
lett” (i. m.110. p).

Ko vács At ti la A Hamász a XXI. szá zad kü -
szö bén (114–129. p.) cí mű ta nul má nya,
akár csak a nagy dunasz er da he lyi Ke let−ku ta −
tó szá mos mun ká ja, az adott kor szá mos ak −
tu á lis kö zel −, ill. kö zép−ke le ti, az isz lám és a
po li ti ka vi szo nya it meg ha tá ro zó fo lya ma tok

egy lé nye ges szeg men sé be kí nál be te kin −
tést. Ese tünk ben ez az Isz lám El len ál lá si
Moga lom, vagy is mer tebb ne vén a Hamász.
A ta nul mány azt ve szi szám ba, hogy a pa −
lesz tin, de szé le sebb kör ben a kö zel − és kö −
zép−ke le ti isz lám ra di ka liz mus egyik meg ha −
tá ro zó szer ve ze te, a Hamász, mi lyen vá la −
szo kat ad a mo dern kor szer ke ze ti, ide o ló gi −
ai és tech ni kai ki hí vá sa i ra. 

A szer ve ze ti ki hí vá sok komp lex cso ma got
ké pez nek; eze ket egy részt az „iz ra e li fak tor”
okoz za, kö zöt tük em lít het jük a szer ve zet fel −
té te le zett ve ze tő i nek be bör tön zé sét; más −
részt bel ső szer ve ze ti okok vált ják ki őket. Az
ide o ló gi ai ki hí vá sok kal volt és lesz a szer ve −
zet nek a leg ne he zebb szem be néz nie. Az ide −
o ló gi ai ala pok tól (Iz ra el ál lam meg sem mi sí −
té se, a Je ru zsá lem fő vá ro sú önál ló és  a
Hamász ve zet te pa lesz tin ál lam lét re ho zá sa)
a szer ve zet má ra meg le he tő sen mes  szi re
ke rült. A hang súly el to ló dás kö vet kez té ben a
szer ve zet mint egy hall ga tó la go san el fo gad ja
az adott ál la po to kat, Iz ra el ál lam lé tét, bé ke −
kö tést, de mok ra ti kus vá lasz tá si sza bá lyo −
kat. A tech ni kai ki hí vá sok kal kap cso lat ban
azt ol vas hat juk, hogy „ne héz vol na ta lál ni
még egy ra di ká lis isz lám moz gal mat, amely
ilyen sok ol da lú an és meg le he tős hoz zá ér tés −
sel hasz nál ná a tech no ló gia szin te min den
ágát” (122. p.). Még ak kor is így van, ha
mind ez – ír ja Ko vács – el ső sor ban a ha di −
tech ni ká ra ér vé nyes.      

Sárközy Mik lós Ma gya rok Perse polis ban
(130–151. p.) cí mű ta nul má nya té má já nál
fog va az uta zá sok kal, úti rajz ok kal fog lal ko zó
írá sok kö zé tar to zik. A szer ző azok előtt a
nagy uta zók előtt is tisz te leg, akik még Vám −
béry előt t, ill. utá na meg lá to gat ták Perse −
polist, a dél−irá ni nagy vá ros, Síráz kö ze lé ben
ta lál ha tó egy ko ri pa lo ta vá ros rom ja it. Perse −
polis ról meg em lé kez ve jegy zi meg Sárközy,
ott fo gad ták az Óper zsa Bi ro da lom kü lön fé le
tar to má nya i ból ér ke ző kö vet sé ge ket, hogy
át ve gyék azok fé nyes aján dé ka it. Vám béry
előtt e cso dá la tos he lyen Maróthy Ist ván uta −
zó, or vos járt. Be le kar col ta ne vét I. Dareios
pa lo tá já nak egyik ab la ká ba, az az bi zo nyít ha −
tó an járt Perse polis ban Vám béry előt t. Vám −
béry után pe dig a Szé ché nyi csa lád egy ke −
vés sé is mert tag ja, An dor lá to gat ta meg
Perse polist. Vám bérynek kö szön het jük azon −
ban – mu tat rá a szer ző –, no ha nem is tel −
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je sen tő le szár ma zik, az el ső szisz te ma ti −
kus, he lyen ként szub jek tív ele mek kel fű sze −
re zett le írást Perse polis ról. 

Se res Ist ván vis  sza já ró ven dé ge a Vám −
béry−kon fer en ciák nak; ez a kö tet be li ta nul −
má nyá ból (Újabb ada tok Kúnos Ig nác nak az
I. vi lág há bo rús ha di fo goly tá bor ok ban foly ta -
tott tur ko ló gi ai ku ta tá sa i hoz, 152–194. p.)
is ki tű nik. A ta nul mány ban meg örö kí tett ese −
mé nyek már Vám béry ha lá la után ját szód tak
le, de több szál lal is kap cso lód nak Vám béry −
hez. A ta nul mány egy olyan, négy éven át tar −
tó ku ta tás so ro zat ról szól, amely leg in kább
csak a szű kebb – tur ko ló gi ai – szak ma ber −
ke i ben is mert. Az el ső vi lág há bo rú ele jén az
oszt rák–ma gyar fog ság ba esett orosz alatt −
va lók kö zül ki emel ték a tisz ti és le gény sé gi
ál lo mány mus zlim val lá sú tagait. Az
Osztrák—Magyar Mo nar chia kü lön fé le ked −
vez mé nyek kel, ígé re tek kel igye ke zett rá bír ni
az Orosz Bi ro da lom ból ér ke ző mus zlim ha di −
fog lyo kat ar ra, hogy lép je nek át a tö rök had −
se reg be, és ve gyék ki ré szü ket az an tant ha −
tal mi dzsi hád ból, „szent há bo rú ból”. A cá ri
bi ro da lom mus zlimok lak ta vi dé ke i ről szár −
ma zó ha di fog lyo kat a Mo nar chia te rü le tén
fel ál lí tott 42 ha di fo goly tá bor kö zül ket tő ben
he lyez ték el. Az egyik, mint egy 8000 fős tá −
bor Ma gyar or szá gon volt, az Esz ter gom mel −
let ti Ke nyér me zőn, a 30 000 főt is be fo ga dó
na gyob bi kat pe dig a cseh or szá gi Éger (ma
Cheb) vá ro sa mel lett hoz ták lét re. 

A Mo nar chia te rü le tén fel ál lí tott ha di fo −
goly tá bor ok ban az orosz alatt va lók ként fog −
ság ba ke rült mu zul mán ka to nák tu da tos ösz  −
sze gyűj té sé re csak 1915−től ke rült sor. A ha −
di fo goly tá bor ok fel ál lí tá sa so ha vis  sza nem
té rő al kal mat adott a Mo nar chia ve ze tő tu dó −
sa i nak, hogy ant ro po ló gi ai, nyel vé sze ti, nép −
ze nei és folk lo risz ti kai ku ta tá so kat vé gez −
hes se nek. A fő ként Auszt ria és Cseh or szág
te rü le tén mű kö dő oszt rák ku ta tók mel lett a
ma gya rok is te vé ke nyen ki vet ték ré szü ket a
tu do má nyos mun ká ból. Több sé gü ket az MTA
tag jai tet ték ki, és kö zü lük is ta lán a leg na −
gyobb mun kát a ki vá ló ma gyar tur ko ló gus,
Kúnos Ig nác vé gez te, aki 1915–1918 kö zött
több al ka lom mal is járt a két fo goly tá bor ban.
„Mun kás sá gá nak egyik leg ér de ke sebb és
job bá ra még ma is fel dol go zat lan ré szét ké −
pe zik az el ső vi lág há bo rús ha di fo goly tá bor ok
tö rök aj kú ka to nái kö zött vég zett ku ta tá sai”

(154. p.). Fő cél ja az egy ko ri Krí mi Kán ság
észa ki te rü le te in élő nogájok nyel vé nek,
a ten ger par ton élő, és az osz mán nyel vi és
kul tu rá lis ha tás nak job ban ki tett krí mi tö rök −
sé gé től (a tu laj don kép pe ni krí mi ta tá ro ké tól)
meg kü lön böz te tő hang ta ni és szó kincs be li
el té ré sek nek a meg ál la pí tá sa volt. Ha mar
fel is mer te, hogy a krí mi tö rök ség két fő táj −
szó lá sát, ame lye ket el ső sor ban az oguz, ill.
a kip csak nyel vek re jel lem ző hang ta ni el té ré −
sek és nem utol só sor ban a két nyelv cso port
szó kin cse kü lön böz tet meg, a gaz dag nép −
köl té si anya gon ke resz tül le het a leg job ban
ta nul má nyoz ni. 

Bár ké sőbb Kúnos a fel gyűj tött nép köl té −
si anya ga nagy ré szét le tisz táz ta, né hány ki −
sebb is mer te tés től el te kint ve a ha tal mas
anyag fel dol go zat lan ma radt. Kúnos – Se res
sze rint – csak két ta nul mányt szen telt a ha −
di fo goly tá bor ok ban vég zett ku ta tá sa i nak: a
Ta tár fog lyok tá bo rá ban, va la mint a Ta tár fog -
lya ink tá bo rá ban cí műt, amely nagy részt az
elő zőn ala pul. Ta nul má nya vé gén mint egy
mel lék let ként Se res köz re ad ja a vizs gált do −
ku men tu mo kat, a tu dó sok egy más kö zöt ti le −
ve le zé sét (Kúnos és Simonyi Zsig mond), ill.
a ku ta tás tech ni kai fel tét ele i nek biz to sí tá sa
vé gett írott le ve le ket is.

Szvo bo da Domán szky Gab ri el la ta nul má −
nyá nak cí me Schoefft Ágos ton (Pest,
1809–London, 1888) pes ti fes tõ in di ai út ja
(195–236. p.). A ta nul mány Schoefft Ágos −
ton nak, a XIX. szá za di ma gyar mű vé szet ki −
emel ke dő alak já nak ál lít em lé ket, akit ha zá −
já ban alig is mer tek. Domán szky Gab ri el la írá −
sá ból meg tud hat juk, hogy Schoefft ne vét leg −
in kább a Kőrösi Csoma Sán dor ral kap cso la −
tos ku ta tás tar tot ta fenn, mi vel a fes tő in di −
ai uta zá sa so rán 1840 jú ni u sá ban Kal kut tá −
ban le raj zol ta az ak kor már nem zet kö zi hí rű
tu dóst. (Saj nos a rajz el ve szett, csak li tog ra −
fált má so la ta ma radt fen n.) E mű az egyet −
len, amely meg örö kí tet te Csomát, min den
más áb rá zo lás e mű re megy vis  sza. 

Az írás ér de mi ré sze Schoefft nek az In di −
á ban el töl tött ide jé ről, itt fes tett eg zo ti kus
da rab ja i ról szól, és egye bek mel lett be mu tat −
ja a fes tő fő mű vét, a Lahore-i ud var cí mű ha −
tal mas tör té nel mi kom po zí ci ót. Ahogy
Domán szky Gab ri el la meg ál la pít ja, e kép
esz té ti kai ér té kei sem meg ve ten dők, de kü −
lö nö sen je len tős mint tör té nel mi do ku men −
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tum, amely Pandzsáb (Punjab) gran di ó zus
ural ko dói ud va rát a gyar ma to sí tás előt ti utol −
só pil la nat ban, az 1840−es évek ele jén áb rá −
zol ja.

T. Nyí ri Má ria ta nul má nyá nak cí me Enis
Behiç Koryürek és ma gyar fia, Koryürek Pé ter
(237–263. p.). A ta nul mány szű kebb ér te −
lem ben egy több kul tú rá jú és −nyelvű csa lád,
a Koryürek csa lád két tag já nak, apá nak és fi −
á nak sor sá val fog lal ko zik. Az élet pá lyák idő −
ben a 20. szá zad el ső két har ma dát érin tik.
A ta nul mány köz vet le nül ugyan nem kö tő dik
Vám béry hez, tá gabb ér te lem ben – a ma gyar −
or szá gi tur ko ló gi ai ku ta tá sok okán – még is
ér de kes ada lék ként sze re pel a té má hoz. 

Az apa, Enis Behiç Koryürek a 20. szá −
zad ban köl tő ként ke rült be le a dip lo má cia−
tör té net be. Ma gyar or szá gon a mű vé sze te ket
ked ve lő és mű ve lő, szé les lá tó kö rű dip lo ma −
ta ként volt is mert. 1916−ban, még az el ső vi −
lág há bo rú alatt a bu da pes ti tö rök kon zu lá tus
ve ze té sé re ka pott meg bí zást. Hír ne vét a
nem ze ti ér zést ki fe je ző köl te mé nye i vel ala −
poz ta meg. A tö rök iro da lom tör té né szek az
öt leg jobb, szó tag szám mal író köl tő kö zött
tart ják szá mon. Egyet len, Bu da pes ten szü le −
tett és meg halt gyer me ké nek, Hasan Ar gon −
nak az éle te ér de kes pél dá ja a ve gyes há −
zas ság ból szü le tett, kü lön bö ző val lá sú, nyel −
vű, más kul tú rá jú ér tel mi sé gi sors nak. 

Vásáry Ist ván pro fes  szor nyel vi stí lu sá −
ban is rend kí vül ele gán san, ugyan ak kor hi he −
tet len mag a biz tossá gal ve ze ti az ol va sót ta −
nul má nyán ke resz tül, amely nek cí me: Cse -
les Már ton õs tör té ne ti fel jegy zé sei
(1695–98) (264–291. p.). Írá sa tu laj don kép −
pen tu do mány tör té ne ti gyöngy szem, egy
olyan sze mé lyi ség ről, aki nek – mint Vásáry
pro fes  szor meg ál la pít ja – a tu do má nyos ság
szem pont já ból nem túl sá go san szá mot te vő
a mun kás sá ga, ugyan ak kor tu do mány tör té −
ne ti szem pont ból ér de kes ho za dé kot je lent
te vé keny sé gé nek fel tá rá sa.

Wágn er Pé ter ta nul má nya (A po li ti kai isz -
lám meg je le né se Kö zép-Ázsi á ban, 292–308.
p.) az újabb idők be ve zet ben nün ket. A ta nul −
mány cél ja az, hogy a leg fris sebb szak iro da −
lom se gí té sé vel meg pró bál ja kör vo na laz ni a
szov jet, azon be lül is a kö zép−ázsi ai isz lám
né hány jel leg ze tes sé gét. Be mu tat ja az
1970−es évek re meg szi lár du ló bel ső in téz −
mény rend szert és a kez de tek től ve le pár hu −

za mo san, né ha rejt ve, né ha nyil vá no san to −
vább élő „nem−hi va ta los isz lá mot”, va la mint
az 1980−as évek ele jé től je lent ke ző, a ha tal −
mi kép le tet fel bo rí tó po li ti kai isz lám kép vi se −
lő it. Mind ezt egy na gyon plasz ti kus kép meg −
raj zo lá sá val te szi a szer ző. 

A könyv hű en do ku men tál ja, mi lyen irányt
vesz a Vám béry−hagy omány ku ta tá sa, ápo lá −
sa. Aján lom min den ra jon gó és egyéb ér dek −
lő dő ol va só fi gyel mé be, mert meg győ ző dé −
sem, nagy si kert arat. 

Si mon Sza bolcs
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