A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány.
(Előadatott a M. Tud. Akadémia 1918 április 8-i ülésében.) .

Tekintetes Akadémia! Mai ülésünk KŐEÖSI CSOMA SÁNDOE
emlékezetének van szentelve. Én is olyan gondolatkörből válasz
tottam előadásom tárgyát, a mely néki, legalább élete első
felében, szintén kedves gondolatköre volt. A magyar őshaza kér
dését értem. Hol volt a magyarság őshazája ? Erre a kérdésre
a nyelvtudomány és talán az archseologia fogja megadni, leg
alább bizonyos valószínűséggel, a feleletet. De én a jelen alka
lommal nem ezzel a kérdéssel kívánok foglalkozni. Nem azt
vizsgálom, a nyelvtudomány fegyvereivel, hogy hol volt vagy
lehetett a finnugorok s velük együtt a magyarok őshazája*
hanem azt, hogy hol volt az őshaza a magyarság hite szerint i
az őshazára vonatkozó nemzeti hagyomány fejlődését, alakulá
sát s e hagyomány forrásait.
A magyar őshazára vonatkozó nemzeti és európai hagyo
mányok három csoportra oszlanak, a fejlődós menetét három
név jelzi: Scythia, Magna Hungária, Jugria. Árpád-kori króni
kásaink, koruk felfogásának hódolva, a magyarokat scytháknak
tartják s a magyarok őshazáját Scythia néven írják le. A XIII.
század közepe táján Julián utazásaival kapcsolatban a hagyo
mányok középpontjába új név s egy földrajzilag is pontosabban
meghatározott terület kerül: Magna Hungária, Hungária major,
szemben a magyarság mai hazájával, a Hungária minor sive
Pannoniával. A XV. sz. vége felé, midőn a moszkvai nagyfeje
delem meghódította a vogulok és osztjákok földjét, Jugridt,
egész Európát bejárta az a hír, hogy a nagyfejedelem legyőzte
a hunok ós a magyarok Őseit, meghódította azt a földet, a
honnan hajdan a hunok és a magyarok Pannóniába vándorol
tak. Ez a hagyomány fejlődésének utolsó állomása.
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I. S c y t h i a .
Scythia első részletesebb leírását a történetírás atyjánál,
HEBODOTosnál találjuk, a ki munkájának 4. könyvét nagyobb
részt a keleteurópai népek, első sorban a scythák ismertetésé
nek szenteli. HEEODOTOS Scythia határait is megállapítja. Dél
nyugaton az Ister alsó folyása választja el Thraciától, nyugaton
az Agathyrsok országa (a mai Erdély), északon a Neuroi, Androphagoi és Melanchlainoi népek földje s az ((ismeretlen sivatag»
határolja, keleten a Tanais folyóig s a Maiotis ingoványáig,
délen a Pontus Euxinusig terjed, úgyhogy Déloroszországnak
a Don folyótól Volhyniáig és Podoliáig terjedő részét, Besszarábiát és Moldvát magában foglalja.1) Ma már azt is tudjuk,
hogy azok a scythák, a kiknek életmódjáról és szokásairól HEEO
DOTOS olyan eleven képet fest, indogermán nép, a mai oszétek
elődei voltak.2)
A későbbi geográfusoknál Scythia egyre zavarosabb és tar
talmatlanabb földrajzi és néprajzi fogalommá válik. STEABÓnál
Scythia a Don folyón túl is messze elnyúlik északkelet felé
s szinte az egész mai Szibériát magában foglalja. POMPONIUS
MELÁnál a régi HEBODOTOS-féle Scythia egy része már Sarmatia
néven szerepel, de e mellett külömbséget tesz európai és ázsiai
Scythia közt is. PTOLEMAIOS az első, a ki Scythiát egészen szám
űzi Európából. 3 ) A középkorban általában véve két Scythiát
külömböztetnek meg: Scythia inferiort, Európában, ül. Európa
és Ázsia határán a Tanais folyó mellett, és Scythia superiort, a
Easpi-tengertől, ül. öböltől keletre, Ázsiában.4) Azon a térképen
*) PAULY, Eealencyclopádie der classischen altertumswissenschaft VI. 898.
2

) WSEWOLOD M I L L E R , Die S p r a c h e d e r Osseten 5 ( G E I G E E —

KUHN, Grundriss der iranischen Philologie I. k . Anh.) és Osetinskie etjudy (Moskva, 1887) I I I . 7 8 ; H . H Í R T , Die Indoger-

manen I. 118, II. 586,
3
4

) PAULY i. m .
) V. ö. p l . I S I D O E I HISPALENSIS M a p p a

m u n d i , a d Origg.

libb. XIII. et XIV. et I X . c. 2 a d a p t a t a (K. M I L L E B , Mappee
m u n d i VI.). Az Etymologiák megfelelő h e l y e : «Prima pars
E u r ó p a regio Scythia inferior, quse a Maeotidis p a l u d i b u s inci-
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pl., a melyet a werbergi kolostor benczóse, EANÜLPHUS DE HYG.GEDEN ( | 1360), világkrónikájához csatolt, a két Scythia ilyen-«
formán helyezkedik e l : *)
:
meotides
paludes
scitia inferior

bactria
maré caspium
scitia superior

Az ázsiai Scythiát az Imaus hegység gyakran két részre
osztja: Scythia intra Imaum, Se. extra Imaum.®)
Scythiát, ezt a nagy «terra incognita borealis»-t, a mely
3
BÜBRUQUIS ) szerint «durat a Danubio usque ad solis ortum»,
tekintették a népvándorlás kora óta minden északkelet felől
Európába törő barbár nép közös őshazájának. A középkori latin
és bizánczi nyelvhasználat szerint a scytha körülbelül annyit
jelentett, mint a régieknél a barbarus.1) Scytha a gót, a vandál,
a hún és avar, a bolgár, a besenyő 5 ) stb. s később az oszmánpiens, inter Danubium et Oceanum septentrionalem usque ad
Germaniam p o r r i g i t u r . . . » ISIDORI HISPALENSIS Episcopi Etymologiarum 1. XX. Ed. F R . V. OTTÓ 1. XIV. c. 4 : 3 (Gorpus

grammatieorum latinorum veterum. F R . LINDEMANNUS, Lipsise
1833 Tom. III).
*) V. ö. JOACHIM LELEWEL, Géographie du Moyen-Age
(Bruxelles, 1852—7). Epilogue 150. Scythia superior a követ
kező legendával: «Sithia superior, gens ista lacte et melle
pasta, aurum non curat nec aliud quod aufferri potest».
2

) Ez a megkülömböztetés, úgy látom, leginkább a PTOLE-

nyomán induló térképeken van meg; ezek azután európai,
Tanais-melléki Scythiát nem is ismernek. V. ö. A. E. NORDENSKIŐLD, Facsimile-atlas to the early history of cartography. Transl.
from J. A. EKELŐP and CL. B. MARKHAM (Stockholm, 1889),
75., 89., 105. stb. 1., XXII., XXIII. térkép.
MAEUS

3

) BÜBRUQUIS a p . B . HAKLUYT

(The

principal

navigations,

voyages, traffiqves a n d discoveries of t h e english nation. Lon
don, 1559. New edition, with additions, 1809) 9 8 . 1.
4
) V. ö. DARKÓ, A magyarokra vonatkozó népnevek a
bizánczi íróknál (NyÉrt. XXI. 6) 3 1 , 3 2 , 3 3 .
5

) V. ö. ISIDORI HISPALENSIS H i s t ó r i a G o t h o r u m :

«Gotho-

r u m a n t i q u i s s i m u m esse r e g n u m certum est, quod ex regno
S c y t h a r u m est exortum» (MGH. Auct. a n t . X I . 2 6 8 ) ; u o . 293. L :
«Gothi de Magog J a p h e t filio orti cjim Scythis u n a p r o b a n t ü r
origine sati, u n d e n o n longe a vocabulo discrepant, d e m u t a t a
9*
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török *) is. Természetes tehát, hogy pl. BEGINO, midőn a 889:.
év eseményei kapcsán először emlékezik meg a magyarokról s
az új barbár nép történetéről és szokásairól is közölni akar
egyetmást, egyszerűen kiírja, a magyarokra Tonatkoztatva, a
középkorban annyira kedvelt JusTiNüsnak2) TROGUS POMPEJÜSkivonatából a scythákra vonatkozó fejezeteket.3) A mi króniká
saink is csak a közeurópai szokásnak hódolnak, midőn a magya
rok történetének elbeszélését Scythia leírásával kezdik meg.
Krónikáinkban Scythia leírásának két typusa maradt ránk:
az egyik Béla király jegyzőjénél, a másik a Képes Krónikában
s a vele rokon szövegű krónikákban. Hogy a hivatkozást niegf
könnyítsem s a kiszakítva tárgyalandó részletek szövegkapcso
latát is megadjam, mindkét szövegdarabot egész terjedelmében
ide iktatom.
ANONYMUS c l :
«Scithia igitur j maxima terra est, qae
Dentumoger dicitur versus orientem: | finis cuius ab aquilonali
parte extenditur usque ad nigrum pontúm. | A tergo autem.
habét flumen, quod dicitur Thanais; cum paludibus mag nis,
ubi ultra modum habundanter inveniuntur zobolini, ita j quod
non solum nobiles et ignobiles vestiuntur inde, verum j etiam
bubulci et subbulci ac opiliones sua decorant j vestimenta in,
terra illa. Nam ibi habundat aurum et argenjtum, et inve
niuntur in fluminibus térre illius preciosi lapides 1 et gemnie..
Ab orientali verő parte vicina Scithie fuerunt | gentes Gog et
enim ac detracta littera Getse quasi Scythse sünt mincupati».
Az URBIKIOS—MAURiKios-féle taktikában (MHK. 5): «Ilő><; 8el
£xót>ai<; ápjióCscí'ö-at taöt' íavív Apápot? xal Toópxois, xaí XotTcoü;.
. . . Oovvixoí? s-fl-vsaii). V. ö. még PESCHEL, Abh. z. Erd- u. Völkerkunde. Neue f. II. 9, DARKÓ i. m. 32, NESTOR, ed. SCHLÖZER, III.
'*) V. ö. Cosmographia PAPÉ P I J (Venetiis 1503) H 3 : «Scytharum quoque genus enim Turcorum foedissima gens...»
2
) FR. EÜHL, Die verbreitung des Justinus im mittelalter.
1871.
3
) V. ö. M G H . S S . I. 5 9 9 , E E G I N O , a d a. 8 8 9 : «Anno d o m .
inc. 8 8 9 gens H u n g a r o r u m í ' e r o e i s s i m a . . . a Scythieis r e g n i s . . «.
egressa est. Sed priusquam ipsius gentis acta crudelia stilo
persequamur, non superfluum videatur, si de Seithias situ Scytharumque moribus historiographorum dicta sequentes, aliquiA
commemoremus».
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"Magog, quos inclusij; magnus Alexander. Scijthiea autem terra
«multum patula in longitudine et latitudine. | Homines verő, qui
ttabitant eam, vulgariter Dentumoger di | cuntur usque in hodi«ernum diem, et nullius umquam imperajtoris potestate subacti
fuerunt. Seithici enim sunt antiquiores [ populi, et est potestas
Scithie in Oriente, ut supra diximus. j Et primus rex Scithie
fűit Magog filius Iaphet et gens \ illa a Magog rege vocata est
Moger. A cuius etiam progenie regis | deseendit nominatissimus
;(Uque potentissimus rex Athila, qui. anno | dominice incarnationis
•GCCGhl. de terra scithica descendens \ cum valida manu in terram Pannonié venu, et fugaiis Romanis regnum obtinuit; et
regálém sibi locum constituit iuxta | Danubium super calidas aquas
et omnia antiqua opera, que | ibi invenit, renovari precepit, et
in circuitu muro forüs\simo edißcavit, que per linguam hungaricam dicitur nunc \ Buduuar, et a Theotonicis Ecilburgu vocatur.
•Quid plura ? | Iter hystorie teneamus. Longo autem post tem
pore de progenie | eiusdem regis Magog deseendit Vgek, páter
Almi ducis, | a quo reges et duces Hungarie originem duxerunt,
sicut in sequen\tibus dicetur. Seithici enim, sicut diximus, sunt
antiquiores populi, de qui[bus hystoriographi, qui gesta Romanorum seripserunt, sic dicunt: || quod scithica gens fuissent
sapientissima et mansueta, qui terram non labojrabant, et fere
nullum peccatum erat inter eos. Non enim habebant ] domos
artificio paratas, sed tantum tenptoria de filtro parata. Carnes J
fet pisces et lac et mel manducabant et pigmenta multa habe-|
bánt. Vestiti enim erant de pellibus zobolorum et aliarum ferarum. Aurum j et argentum et gemmas habebant sicut lapides,
quia in íluminibus | eiusdem térre inveniebantur. Non concupiscebant aliena, quia omjnes divites erant, habentes animalia
multa et victualia sufficifenter. Non erant enim fornicatores,
sed solummodo unusquisque suam | habebat uxorem. Postea verő
iamdicta gens fatigata in bello, j ad tantam crudelitatem pervenit, ut quidam dicunt hystoriojgraphi, quod iracundia duct
humanam manducassent carnem j et sanguinem bibissent hominum. Et credo, quod adhuc eos eoglnoscetis duram gentem
Juisse de fructibus eorum. Scithica enim j gens a nullo imperatore fűit subiugata. Nam Darium re [gern Persarum cum magna
Tturpitudine Seithici fecerunt fugere, j et perdidit ibi Dárius
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octoginta milia hominum, et sic cum | magnó timore fugit inPersas. Item Scithici Cimm regem | Persarum cum trecentis et
XXX. milibus hominum oeciderunt. •[ Item Scithici Alexandrám
magnum, filium Phylippi rejgis et regine Olympiadis, qui multa
regna pugnando sibi subliugaverat, ipsum etiam turpiter fugáveruht. Gens namque scijthica dura erat ad sustinendum omnem
laborem et erant | corpore magni Scithici et fortes in bello.
Nam nichil ha|buissent in mundo, quod perdere timuissent pro
illata sibi injiuria. Quando enim Scithici victoriam habebant,
nichil de | préda volebant, ut modernt de posteris suis, sed tantum|modo laudem exinde querebant. Et absque Dario et Cyro !
átque Alexandro nulla gens ausa fűit in mundo in terjram illorum intrare. Predicta verő scithica gens dura erat | ad pugnandum et super equos veloces, et capita in galeis te|nebant,
et arcú ae sagittis meliores erant super omnes j nationes mundi,
et sic cognoscetis eos fuisse de posteris \ eorum. Scithica enim
terra quanto a torrida zóna remotior est, |J tanto propagandis
generibus salubrior. Et quamvis admodum sit spa|tiosa, tamen
multitudinem populorum inibi generatorum nee- alere | sufficiebat, nee capere. Qua propter septem principales persone . . .>
(MHK. 393—6.)
A másik típushoz tartozó Scythia-leírások közül csak a
Képes Krónikáét idézem s a többi krónika eltérő változatait
csak a részletes tárgyalásnál sorolom fel.
Képes; Krónika: «Scytia enim regio in Európa situm hábet,
et extenditur versus orientem. Ab uno latere ponto aquilonari,
ab | alio verő Eifeis montibms ineluditur, cui de oriente Asya
et de occidente fluvius Ethul, id est Don. Gentes siquidem in
eadem procreate otia amplectuntur, vanitatibu's dédite, nature
dedignantis, actibus venereis intendentes, rapinas amant; generaliter cólore plus nigre, quam albe. Scythia enim conprehensione una cingitur, sed in tria régna dividitut principando,í se.
in Bascardiam, Benciam, et Magoriam. Habét quoque provinciás G. ét:VIII. que dudum per filios Hunor et Mogor ob (L
et YHL progenies, que egresse fuerunt ex femoribuseorundem y
de paludibus Meotydis intrantes 1 Scytiam, sünt divisi. Eegno
autem scytico de oriente regnum iungitur Jurianorum, et post
hec Tarsiá, tandem verő Mangália, ubi et Európa terinm&tur*
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Ex pla'ga autem estivali subsolari gens iacet Corosmina, et
Ethyopia, que minor India dicitur, et post hec inter meridiem
et cursum Don fluvii est desertum inmeabile, ubi propter internperiem aeris illius zone sünt serpentes diversi generis, rane
velut porci, basillicus, et plura animalia toxicata, tigris et unicornis ibi generantur. Don grandis fluvius est, in Scythia oritur, ab Hungaris Etul nuncupatur, et ibi montes niveos, qui
Scythiam cingunt, transcurrit, amisso nomine Don vocatur.
Circa enim meridiem iuxta ipsum iacet gens Kytanorum et
gens Alanorum, tandem in maré cadit rotundum tribus ramusculis.
Altér quoque fluvius nomine Thogata, valde magnus, in
regno nascitur Scythicorum, qui per sylvas vádit desertas, paludes et montes niveos, ubi sol nunquam lucet, diseurrens intrat
tandem in Irchaniam, et ibi vergit in maré aquilonis. Longitudó quidem scytice patrie trecentis et sexaginta stadiis extendi
perhibetur, latitudo C. nonaginta. Situm enim habét tam munitum, quod in solo loco uno parvissimus vadus ibi reperitur,
propter quod ibi Scythe nulli imperio, nec etiam Macedonico,
aliquo tempore sünt subiecti, et pro tanto vocamus eos demptos, id est exemptos ab omni potestate. Dicimus etiam Dentos,
a dentositate, quia sicut dentes omnia corrudunt et triturant,
ita ipsi omnes alias nationes triturabant, unde Eomani eos voca*
bánt flagellum Dei. Sola tamen dicta Scythia in quibusdam
locis satis lata esse dicitur nemoribus, silvis, herbis venustata,
diversique generis bestiis dives et referta.
Cui de oriente vicini sünt Bessi et Cumani Albi. Circa
etiam maré aquilonis de occidente, quod ei vicinatur, usque
Susdaliam, est desertum silvestre, humano generi inmeabile,
quod ad magnum spatium extendi perhibetur, ubi nubium
densitas per sex menses continue iacet, ubi sol non cernitur
per menses memoratos, nisi in mense Julio, Junio et Augusto,
et hoc in tanta hóra diei, quanta est a sexta usque ad nonam.
In montibus enim deserti memorati cristallus invenitur, grifones nidum parant, avesque Legisfalk, que hungarice Kerecheth
appellantur, pullos procreare dignoseuntur». MHK. 492—3.
Van-e e leírásoknak forrástörténeti értékük ? Lehetségesnek
vagy valószínűnek tarthatjuk-e, hogy az Árpád-kor vége felé még
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élt az őshazának bármilyen halovány emléke s hogy króniká
saink, midőn a Scythiának nevezett őshaza leírását összeállítot
ták, a nyugati írott forrásokon kívül a nemzeti hagyományból,
az élő hagyományból is meríthettek ? Vagy, hogy még óvato
sabban fogalmazzam meg a kérdést, van-e a leírásokban leg
alább egy-egy adat, földrajzi név, a mely nem írott forrásból
való, hanem, ha nem is honfoglaláselőtti, de mégis keletről szer
zett értesülésen alapul ?
Úgy látom, hogy történészeink, legalább részben, hajlan
dók e kérdésre igennel felelni. Nemcsak régibb történészeinkre
gondolok, HORVÁT IsTVÁNra,1) FEJÉR GvÖRGYre,2) JÁSZAY PÁLra,3)
hanem az újabbakra is. HUNFALVY PÁL a krónikák forrásértékét
a magyarok őstörténetét illetőleg nem sokra becsüli, de azért
nemcsak az 1864-ben megjelent Vogul föld és nép-ben, 4 ) hanem
későbbi munkáiban is, Magyarország Ethnographiájában 5 ) (1876)
s «Az Ural vidékei és népei» ez. értekezésében 6 ) is felhasználja
krónikáink egyik-másik adatát a magyarok Irtis-melléki őshazá
jára vonatkozó kedves elméletének bizonyítására: a terra Iorianorum (szerinte a. m. Jugriá) órszágnév s a Togata folyónév
(szerinte az Irtis ősi magyar neve) «csak a hazai néphagyomá
nyokból kerülhetett a krónikákba». GRÓF KUUN G-ÉzÁnak kétség

kívül nagy eruditióval, de nem elég szigorú kritikával megírt
magyar őstörténeti munkáján (Relationum Hungarorum cum
gentibus orientalibus história antiquissima I—II) végigvonul az
a meggyőződés, hogy krónikáink a magyarok őshazájára vonat
kozólag számos értékes adatot tartottak fenn. olyan adato
kat, a melyeket a krónikaírók az élő nemzeti hagyomány*) HORVÁT ISTVÁN, Piajzolatok a magyar nemzet legrégibb
történeteiből. Pest, 1825.
3
) GEORGIUS FEJÉR, De peregrinis nominibus Magyarorum
avitarum sedium indiciis. Pesthini, 1837.
3
) JÁSZAY P Á L , A m a g y a r nemzet napjai a legrégibb időtől
az Arany bulláig. Pest, 1857.
4

) A vogul föld és n é p . REGULY ANTAL h a g y o m á n y a i b ó l ki

dolgozta HUNFALVY P Á L . Pest, 1864 = VogF.
5
) HUNFALVY P Á L , Magyarország E t h n o g r a p h i á j a . B u d a 
pest, 1876.
6
) HUNFALVY P Á L , A Z Urál vidékei és népei (Földrajzi Köz
l e m . 1888).
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ból, traditio antiqua popularis-hól merítettek. THÚRY JÓZSEF
«A magyarok eredete, őshazája és vándorlásai)) ez. értekezésé
ben x) észreveszi ugyan, hogy a Képes Krónika Scythia-leírása
hemzseg az ellenmondásoktól, de ezek szerinte úgy keletkez
tek, hogy a krónikás a nyugati könyvhagyományt összekeverte
a nemzeti hagyománynyal. «Látnivaló először, — írja, — hogy
ez a kétféle leírás... két külön területre vonatkozik, az első
az európai Oroszország keleti részére, a második a mai kir
giz pusztaságra. 2. Scythiának első meghatározása ISIDORUS és
JUSTINUS könyvéből való, a második azonban s e m m i
más
írott forrásban nem t a l á l h a t ó i é i , tehát csakis
n e m z e t i t r a d i c z i ó l e h e t » . 2 ) ANONYMUS első fejezetének,
úgy látom, PAULER GYULA is tulajdonít némi forrásértéket, leg
alább magyar őstörténeti kérdésekben többször hivatkozik reá.
A magyar polygamia vagy monogámia kérdésében ANONYMUS
szavait is idézi: «non erant enim fornicatores, sed solummodo
unusquisque suam habebat uxorem». Hogy a magyar őshaza
az aranyban gazdag Urál vidékén volt, azt szerinte az is bizo
nyítja, hogy a NÉVTELEN jegyző azt «tudja az őshazáról, jól
lehet ez EEGiNÓban nincs: aurum et argentum et gemmas
habebant sicut lapides, quia in fluminibus eiusdem térre inveniebantur». 3 ) A NÉVTELEN jegyző mindkét mondatot szószerint
az alább közlendő JusiTNus-kivonatból vette át.
Én, megvallom, sokkal hitetlenebb vagyok. Eleve való
színűtlennek tartottam, hogy krónikásaink korában még élt
volna a köztudatban a magyar őshazának bármilyen halovány
emléke. Legfeljebb annyit tudhattak róla, hogy valahol kelet
felé kell keresni: «sciebant per seripta antiquorum, — írja a
RicHARDus-féle jelentés, — quod ad orientem essent; ubi essent,
penitus ignorabant». 4 ) Azonban akármiképen álljon is a dolog,
annyi kétségtelen, hogy — ha csak lépten-nyomon botlani nem
akarunk, — krónikáink Scythia-fejezetét, mielőtt magyar Ős
történeti kérdésekben forrásul használjuk, szigorú és elfogulatlan
*) Századok XXX. 677—92, 778—803, 8 8 0 - 9 1 7 .
2

) Századok XXX. 904.
) PAULER GYULA, A magyar nemzet története Szent Istvánig.
Budapest, 1900. 125., 118. 1.
4
) MHK. 466.
3
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kritikának kell alávetnünk. Gondosan ki kell válogatnunk e
compilatiókból mindazt, a mi nyugati írott forrásokból való,
vagy legalább nyugati forrásokból is származhatik, s csak e
selejtezés után megmaradt adatokban kereshetjük, némi joggal,
a nemzeti hagyomány nyomait.
Ismeretes dolog, hogy a NÉVTELEN jegyző és a krónikák
(így nevezem
PAULER GYULA után — rövidség kedvéért a
Képes Krónikát és rokonait) szövegének vannak egyező részletei,
a melyek azt bizonyítják, hogy mindketten egy közös forrásból
merítettek.
Már MÁTYÁS FLÓRIÁN összeállította azokat a szövegdara
bokat, a melyek a NÉVTELEN művében és a krónikákbán majd
nem szórói-szóra megegyeznek, a melyeket csakis egy közös
forrásból lehet magyarázni, mert az kétségtelen, hogy a NÉV
TELEN jegyző és a hún krónika írója nem ismerték egymást.
Nevezzük ezt a közös forrást KAiNDLlal (a ki a EiCHARDüs-féle
jelentés bevezető soraira gondol: «inventum fűit in gestis
Ungarorum . . . his in gestis Ungarorum inventis . . .») Gesta
vetera-nak. *) A mi a bennünket közvetlenül érdeklő Scythiafejezeteket illeti, itt is találunk egyező részleteket, úgyhogy vilá
gos, hogy a magyarok történetét már a Gesta vetera is Scythia
leírásával kezdte. Az egyezésekből ítélve, ez a leírás Scythia
fekvésének földrajzi meghatározásán és néhány általános meg
jegyzésen kívül alig tartalmazott egyebet.
Másrészt azt is tudjuk, hogy a NÉVTELEN jegyző egyik
forrása (közvetve v. közvetlenül) EEGINO krónikája volt. Már
SELIG GASSEL (Magyarische Alterthümer 35 kk.) és MÁTYÁS FLÓ
RIÁN (Font. Dom. II, 247 kk.) felsorolja ANONYMUS azon helyeit,
a melyek EEGiNÓra emlékeztetnek. Azonban nemcsak ANONYMUS*
1. fejezetében vannak EEGiNÓra emlékeztető sorok — hogy ismét
csak a bennünket érdeklő Scythia-fejezetnél maradjak, — hanem
a Képes Krónika Scythia-leírásában is. Áll ez különösen ANO
NYMUS és a krónikák közös szövegrészleteire is. Érdekes a három
szöveget egymás mellé állítani:
ANONYM. : «Scithia igitur maxima terra est, que Dentumoger dicitur, versus orientem. Finis cuius ab aquilonali parte ex*)

KAINDL,

Studien zu den ung. Geschichtsquellen 241.
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tenditur usque ad nigrum pontúm. A tergo autem habét flumen,
quod dicitur Thanais, cum p a l u d i b u s magnis . . . Scithica*
autem terra m u l t u m p a t u l a i n l o n g i t u d i n e ét 1 ati*t u d i n é . Hbmines Verő, qui habitant eam, vulgariter Dentü*
moger dicuntur, usque in hódiernum dieín, et nullius unquan*
imperatoris potestate subaeti fuerunt . . . Scithica enim terra,.
qüanto a t o r r i d a z ó n a r e m o t i o r est, t a n t o p r o p a g a n d i s g e n e r i b u s s a 1 u b r i o r. Et quamvis admodum sit
spatiosa, tamen multitudinem populorum inibi generatorum h e c
a l e r e s u f f i c i e b a t , n e c c a p e r e . Quapropter septem principales persone...»
Vessük ezzel össze a hím-krónika szövegének megfelelő
helyeit:
Képes Krónika: «Scythia e n i m . . . in tria regna dividitur
prinöipando, se. in Bascardiam, Benciam (KÉZAI : Deniiam) et
Magoriam...
Scytia enim regio in Európa sitüm habét, et
extenditür versus orientem. Ab uno latere ponto aquilonari, aba l i o v e r o E i f ei s m o n t i b u s i n c l u d i t u r . L ö n g i t u d o
siquidem seytice patrie trecentis et sexaginta stadiis exténdi
pérhibetur> l a t i t u d o C. nonaginta . . . (KÉZAI) Scithica enim
régió . . . a t o r r i d a z ó n a distaris . . . in gentem validissimam crescere ceperunt, nec eos capere ipsa regio poterat, aut
:: ;
nutriré. . .» '
•''
"
" ' • ' • ' '
EEGINONIS Chrom ad a. 889 (MGH. SS. I, 599): iiScythiá,
ut aiunt, in orientem extensa, includitur ab uno latere Ponto, ah
altero montibus Riphaeis, a térgo Asia et Ithasi flümine. Patet
autem multum in longitudinem et latitudinem. Hominibus hanc
inkabitantibus inter se hulli fines; perraro enim agrum exercentj;1nec domus illis ulla, aut teetum vei sedes est, armenta
et pecora semper pascéíitibus, et per iiicultas solitudines errare
solitis. Uxores liberosqUe secum in plaustris vehunt, quibus
córiis imbriUm hiemísque causa tectis pro domibus utuntur.
Nullum scélus apud eos furtö gravius, quippe sine tecti munimeríto pecora ét armenta alimentaqué habentibus quid intér
silvas superesset, si furari licerét ? Aurum et argentum non
perinde ut réliqui mortales appétunt, venationum et piseationum exereitiis inserviunt, lacte et mellé vescuntur. Lamé his
U9US ac vestium ignotus, et quanquam contihuis frigoribus affí-
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ciantur, pellibus tantum ferinis ac murinis induuntur. Impérium
Asiíe ter qusesivere, ipsi perpetuo ab alieno imperio aut intacti
aut invicti mansere; nec virorum magis quam feminarum virtutibus claruere . . . Darium, regem Persarum, turpi a Scythia
summovere fuga, Cyrum cum omni exercitu trucidaverunt,
Alexandri Magni ducem Sopiriona pari ratione cum universis
copiis deleverunt; Eomanorum audiere, non sensere arma.
Laboribus et bellis asperi, vires eorporum immensse. Abundant
verő tanta multitudine populorum, ut eos genitale solum non sufficiat alere. Septentrionalis quippe plaga, quanto magis ab aestu
solis remota est et nivali frigore gelida, tanto salubrior corporibus hominum et propagandis gentibus coaptata . . . »
Hogy itt csakugyan EEGiNÓnak, s nem talán közvetlenül
EEGINO forrásának, JusiiNusnak a hatásával van dolgunk, azt
egyebek közt az is kétségtelenné teszi, hogy krónikáinkban
EBGINO utolsó két mondatának a töredékei is megvannak. Ez a
két mondat pedig, a melylyel EEGINO JUSTINUS szövegét meg
toldotta, PAULUS DTACONUS Langobard történetéből való. Más
részt könnyű azt is kimutatnunk, hogy a EEGiNóval egyező
szövegrészek — legalább részben — nem közvetlenül EEGINO^
ból, hanem a G-esta vetera közvetítésével kerültek krónikáinkba.
Döntő bizonysága ennek a torrida zóna kifejezés. EEGINO, ill.
forrása, PAULUS DIACONUS szerint az északi vidék «a& aestu solis
remota est«. Ugyanez a mondatdarab ANONYMusban és KÉzAiban
megegyezőleg, de PvEGiNÓtól eltérőleg ilyen szövegezéssel van
meg: a torrida zóna remotior (ANONYM.), ill. a torrida zóna distans (KÉZAI). A torrida zóna a XII—XTII. sz.-ban a forró égöv
szokásos neve. HONOEIUS térképén (Imago mundi HONORII AUGUSTODUNENSIS, a XIII. sz. előttről, v. ö. LELEWEL I, 90, Atlas 8)
pl. három égöv van: frigida zóna, temperata zóna, torrida zóna.
. JOHANNES PEESBYTEKnek EMÁNUEL császárhoz intézett képzelt leve
lében (kiadta ZARNCKE, Abh. der. phil.-hist. klasse der sáchs.
Akad. der Wiss. VII, 915) ezt olvasom: «in alia quadam pro
vincia iuxta torridam zonam». Nyilvánvaló, hogy EEGiNÓnak, és
forrásának, PAULUS DiACONUsnak ab aestu solis kifejezését már
ANONYMUS és KÉZAI közös forrása kicserélte a korában szokásos
torrida zóna kosmographiai műszóval. Abból a körülményből,
hogy EEGINO szövegéhez hol ANONYMUS, hol a hún krónikás
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szövege áll közelebb, tehát nemcsak közös, hanem részleges
egyezések is vannak, KAINDL alighanem helyesen az következ
tette, hogy ANONYMUS és a hún krónikás nemcsak a EEGiNÓra
támaszkodó Gesta vetera szövegét használta fel, hanem magát
BEGiNÓt is s belőle is irogatott ki egyetmást. *)
Látnivaló azonban, hogy a tárgyalt fejezeteknek csak igen
jelentéktelen része való, közvetve vagy közvetlenül, PtEGiNÓból:
inkább csak Scythia leírásának általános keretei. E kereteket
azután krónikásaink olvasmányaik segítségével töltötték ki, ki
egészítve a leírást a nemzeti hagyománynak Kelet-Európára
vonatkozó gyér adataival s néhány személyes természetű meg
jegyzéssel.
A NÉVTELEN jegyző i. fejezetének egyik főforrása már
régóta tisztázva van. Már MARCZALI HENRIK észrevette, hogy e
fejezetben is több olyan JusuNussal egyező vagy JusTiNusra
emlékeztető mondat van, a mely nincs meg REGiNÓban, s ebből
azt következtette, hogy a NÉVTELEN jegyző magát a JUSTINUSféle TROGUS PoMPEJüs-kivonatot is használta. 2 ) Noha ez a meg
állapítás nem helyes, mégis benne van már az igazság magva.
1880-ban EÜHL PERENCZ a Neue Jahrbücher far Philologie 121.
kötetében két, a scythák történetével foglalkozó, egymással
közeli rokonságban álló latin szöveget adott ki egy IX. v. X.
századi flórenczi s egy XI. századi bambergi kódexből s azt
igyekezett bizonyítani, hogy e kivonat (első sorban a cod. Laurentianus szövege) CASsiODORüsnak a gótok eredetével foglalkozó
elveszett történeti műve alapján készült. Ugyancsak ő -— figyel
mét, úgy látszik, MARCZALI .említett czikke terelte ANONYMüsra —
egy másik értekezésében kimutatta, hogy a NÉVTELEN jegyző
1. fejezetének nagyobbik második fele szinte szóról szóra meg
egyezik a bambergi kódex megfelelő szövegrészeivel.3) Tizenkét
évvel később MOMMSEN TIVADAR a Mon. Germ. Hist. Auctores
antiquissimi sorozatának XI. kötetében újra kiadta EÜHL szöve
geit, a bambergi kódexszel rokon két újabb kéziratnak, a X I —
x

) KAINDL, i. m. 241.
) MARCZALI HENRIK, Béla

3

király jegyzője. EPhilK. I. 359.
) P R . RÜHL, Zu den Quellén des Anonymen Notars des
Königs Béla. Forsch. zur deutschen Gesch. 1883, XXIII. 6 0 1 3
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XII. századi vatikáni-urbinói kéziratoknak változataival együtt.
E kivonatokról, mert hiszen a szöveg jellege világosan elárulja,
hogy kivonatokkal van dolgunk, MOMMSEN bebizonyította, hogy
nem CASSIODOEUS, hanem JUSTINUS alapján készültek.1) Mármost
a MoMMSENnél U-val jelzett vatikáni-urbinói szövegről FÓTI JÓZSEF
LAJOS kimutatta, hogy még a bamberginél is pontosabban meg
egyezik ANONYMUS szövegével.2) Az Exordia Scythica. bennünket
'érdeklő részleteit itt. közlöm.
Cod. Laurentianus. De exordia Exitarum. (MGH. Auct.
ant. XI, 318). «Exiti antiquioris populus hominibus in terrae
nulli. finis Exitia in oriente est posita et interclusa est, sieut
•et Gothia. qui primus eam regionem Magog filius Jafeth eam
incoluit. Exitia Magog. Gog et Magog nuncupantur.
Nullum agrum exercent. nuilus celus inter eos furtus
gravius. nulla domus nisi sola tentoria. lacte et melle vescuntur.
véstem laneficie ignoti, sed pellis ferarum morenarum ad vestimenta utendo. aurum et argentum nimis sicut lapidis ibidem
invenitur. et multa alia gemmarum diversitas et pigmentarum
iinmensitas apud eos abundabilis.
Nihil alienum concupiscent, quia ibi omnis divitiarum
eopiosum est. pecora et alimenta inmensitas. nullusque vitius
inter Exitas est, sed solus matrimonius. apud nullis hominibus
alienis inperium fuerunt superati. Darium rege Persarum Exitas
turpiter fugaverunt. amissa Dárius centum milia hominum trepidus inde in Persas fugiit. deinde Cyrum rege Persarum cum
irecenta milia de exercitu suo ipsum simul Cyrum trucidaverunt. Alexandrum magnum ducem, qui őrbe terrarum totum
per príBlia csépit, ipsum turpiter fugaverunt.
A Eomanis arma audierunt, nam non senserunt. gens
laboribus et bellis aspera. viri corpore inmense. nulli tam fortis. nihil habent quod admittere dubitent. ex victoris, quando,
fiunt, prseter glóriám eorum nulla concupiscunt. nulla gens,
lExitarum terminus, post Cyrum et Darium et Alexandrum
magnum ducem nemo ausus est introire.
x

) MGH. Auct. ant. XI. 308.
) FÓTI JÓZSEF LAJOS, Góg és Magog. Irodt. Közi. XXIII.
:28—59.
2
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. . . gens Exitarum aspera, ad prseliandum super sequis
velocissimi, tóti luricato eorpore, crura ferro tegent, in capite
galeas aureas utent. hsec sünt Exiti, ex progenise Japhet filii
Noe. qui genuit Magog, qui et ipsam regionem Mag filius
Japhet eam primus incoluit. Exitia in oriente est posita, includitur ab uno latere Ponto, ab alio latere monte Eifeis, a tergo
Asia, Thesaise numine includitur. sicque Exiti ab nullis hominibus superati usque in presens habitare viduntur.»
A Cod. Bambergensis szövege, a vatikáni ( = P) és a
vatikáni-urbinói (•== U) kódex változataival (v. ö. MGH. Auct.
ant. XI, 319 kk.): «Scithe (sithe U) antiquiores populi et est
posita "Scithia in oriente et c interclusa (interclausa Í7) est sicut
et Gothia (gutthia U), nam ab ano latere maré 5 ({s om. P), ab
(om. U) alio (latere ins. UP) montes Biphei (rifei U) a (et
ad P) dorso Asia et Tanais (tampnais P) fluvius. primum in ea
habitavit Magog (magoc P) filius Jafet.
Et dicunt quidam, ut (quod U) aliquando fuisset gens
'sapiens et5 (om. U) mansueta (-tas P). setiam nec (in ins. P.)
campos laborabant (-bat U) et nullum peccatum erat inter
eos. non babebant domos, sed tantum tendas (om. B). lac et
mel manducabant. vestiti erant de pellibus ferarum. aurum et
argentum et gemmas sicut lapides habebant et pigmenta multa.
Non concupiscebant aliena, quia omnes divites erant. animalia et victualia multa habebant. non erant fornicatores, sed
soiummodo suas habebant (uxores ins. U) et (om. UP) a nullo
imperio (imperatore U) superati sünt. postea, ut dicunt quidam,
ad tantam crudelitatem pervenit iam dicta gens, ut carnem
humanam manducaret (-rent UP) et saguinem biberet (-rent UP).
Daryum regem cum turpitudine (-nem P) fecerunt fugere
(fugire P) cpredicti Scithe' (sithe U, " om. P) et perdidit ibi
(om. U) Daryus centum (octoginta U) milia hominum et sic
cum timore fugit in Persas. et (om. P). Cyrum regem Persarum
cum trecentis milibus (trecenta milia 17) Persarum (persas U,
persis P) occidit (occiderunt UP). Alexándrum (-der P) magnum, qui multa regna pugnando csibi subiugavit5 (subi sibi et
•UP), ipsum turpiter fugarunt (fugauerunt UP).
'Pugnas Eomanorum audiverunt, sed Eomani cum eis
non pugnaverunt, quia' (e5 om. UP) gens illa dura erat (om
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UP) ad sustinendum omnem laborem, in bello fortis, corpore
magna (magni U, magnó P). nihil habebant, quod perdere
timerent (timebant UP). quando victoriam habebant, nihil
(om. U) de prseda volebant (nolebant U), nisi tantum laudem
exinde querebant. et absque Cyro et Dario et Alexandro nulla
gens ausa fűit intrare infra (om. U) terram illorum.
. . . predicta verő (om. U) gens Scitharum (om. U) dura
erat ad pugnandum super. sequos veloces omnes (aut U), loricati, tibias ferro circumdabant, in capite galeas aureas habebant.»
• Ha e négy változatot összevetjük ANONYMUS szövegével,
megállapíthatjuk, hogy a bambergi csoport t7-kódexe áll hozzá
legközelebb. ANONYMUS 1. fejezete a Scithici enim sünt antiquiores 'populi kezdetű mondattól egészen a Se. enim terra quanloa torrida zóna kezdetű mondatig, mely már PAULUS DiAcoNusból
való, meglehetősen szószerint megegyezik az említett kódex szö
vegével, kivéve természetesen azon részleteket, a melyek nyilván
valóan ANONYMUS saját fogalmazásai, így ATTILA rövid törté
nete, ÁLMOS családfája s néhány a korabeli magyarok harcziasságára és pródavágyára tett dicsérő, ill. gáncsoló megjegyzése..
Nagyon valószínűnek tartom, hogy ha szerencsés véletlen foly
tán előkerülne
JusTiNus-kivonat, a melyet a NÉVTELEN
jegyző használt, szövegszerű átvételnek bizonyulna az 1. feje
zetnek több olyan mondata is, a melynek forrását eddig nem
sikerült kimutatni. ANONYMUS NAGY SÁNDOR szüleit is megemlíti:
«Alexandrum magnum, filium Phylippi regis et regine Olympiadisi). Ez a kivonatokban a megfelelő szövegrészben hiányzik,
de a Cod. Laurent. utolsó mondata szintén megemlíti őket:
«haec fűit Alexander Magnus . . . Philippi filius . . . et mater
eius Olympiades nuncupaturw. 1 ) ANONYMUS szerint Scythiától
keletre a Góg és Mágóg népek laknak: «Ab orientali verő parte
vicina Scithie fuerunt gentes Gog et Magog, quos inclusit mag
nus Alexander*). A seythák és az ószövetségben (Gen. 10, 2,
Ezek. 38, 2) emlegetett Góg és Mágóg népek együttemlítése
nem meglepő. A míg ugyanis a régibb bibliafordítók megtar
tották a héber szót, már JOSEPHUS FLAVIUS Antt. I, 63 a gör.
Exófrou-jal magyarázza. Ugyanígy HIERONYMUS ad EZÉCH. : «Magog
*) MGH. Auct. ant. XI. 322.
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esse gentes Scythicas immanes et innumerabiles, quse trans
Gaucasum montem et Mseotidem paludem et prope Caspium
maré ad Indiám usque tendantur . . . » A szir-keresztény SÁNDOR-legenda viszont a Góg és Mágóg népeket a hunokkal azo
nosítja,1) v. ö. pl. Christian-expos. in MATTH. C. 3 7 : «et de
Alexandro rege legimus, quod ad conclusionem gentium Goc et
Magoc, quse Gazares nunc vocantur, gentes quonjdam Hunorum
petierit», s u. o. c. 5 6 : «Nam et in Gog et Magog, quse sünt
gentes Hunorum, quse ab eis Gazari vocantur» (MIGNE, Patrol.
lat. CVI, 1405).2) Az arab kartográfusok nem mulasztják el ki
jelölni térképeiken a Góg és Mágóg ország határait, s a siciliaiak s a katalánok követik az arabok példáját.3) Csakhogy
persze az oikumené terjedésével a Góg ós Mágóg népek is el*
vándorolnak a Kaukázustól és a Derbend-i vaskaputól északra
elterülő ősi hazájukból az oikumené széléré, kelet felé, kb. a
mai Kelet-Szibéria vagy Mandzsúria vidékére. Tehát a Góg és
Mágóg népek földje Scythiától csakugyan keletre terült el.
MARINO SANUTO térképe (Mappa de mari et terra, 1320)
ilyenformán helyezi e l : 4 )
Sicia
Turkestan
Gog et Magog
Tarse
A XIV. sz. végéről való katalán térképen az Altai-fíimalája hegyvonulaton túl a köv. legenda olvasható: «Muntanyes
de Caspis, dins les quals Allexandri viu arbres ten alts que
les saines tochaven a les n u u s ; e aqui cuida morir, sino que
Setanat lengita per la sua art. E per la sua art y encloy aqui
los Tartres Gog et Magog», s egy keleti király képe alatt: «Lo
gran seynor, princep de Gog e de Magog. Aquest exira en
*) NÖLDEKE, Beitráge zur Geschichte des Alexanderromans
27; J. MARQUART, Osteuropáische u. ostasiatische Streifzüge 281.
2

) Érdekes, hogy a DADO v e r d u n i püspökhöz intézett levél
(EHABANI V i r t u n e n s e m a d E p i s c o p u m , a X. sz. elejéről) a magya

rokat is a Góg és Mágóggal azonosítja: «idcirco Gog et Magog

esse Hungros, qui nunquam antea auditi sunt», v. ö. MHK. 331.
3

) L E L E W E L , i. m. Epilogue 169.
) L E L E W E L , i. m . Atlas 2 7 .

4

Nyelvtudományi Közlemények. XLV.

10,
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temps d'Antechrist ab mólt gént . . . » *) Egy 1447-ből való
genuai térképen : -)
Scythia
ultra Ymaü
J
,
montem
India c. Gangem

Magog
Gog vei Magog.

Ugyancsak Sitia-töl keletre helyezi el a provincia Gog et
Magog-ot egy 1452-ből való érczre vésett térkép is.3)
A JusTiNus-kivonatok készítője tehát csak a JOSEPHUS FLAVIÜS óta elterjedt hagyományt követte, midőn a scythákat a
Góg és Mágóg népekkel hozta kapcsolatba s a scythák első kirá
lyának Mágógot tette meg. Mert hogy ez a kapcsolat már abban
a kivonatban is megvolt, a melyet ANONYMUS használt, azt két
ségtelenné vagy legalább nagyon valószínűvé teszi a cod. Laurentianus néhány mondattöredéke: «Exitia in oriente est posita
et interclusa est, sieut et Gothia. qui prinms eam regionem
Magog filius Jafeth eam incoluit. Exitia Magog. Gog et Magog
nuncupantur». 4 )
Még egy érdekes körülményt akarok kiemelni. A NÉVTELEN
jegyző krónikája bevezetésében említi, hogy az iskolában az ő
kedves N. barátjával együtt olvasgatták DAEES PHRYGiusnak
Trója-históriáját: de excidio Troise história. Meglepő találkozás,
hogy a codex Laurentianusban, a melynek első darabja az
ismertetett exordia Scythica, mindjárt a második helyen a közép
kor kedves olvasmánya, a ÜAEES-féle Trója-história következik.5)
Némi valószínűséggel feltehetjük, hogy e nyilván pa;dagogiai
czélzattal készült JusTiNus-kivonat szintén NÉvTELENÜnk főiskolai
olvasmányai közé tartozott.
*) Notice d'un atlas en langue catalane. Manuscrit de l'an
1375. Par MM. J. A. C. BÜOHON et J. TASTU (Notices et extraits

des manuscrit de la bibliothéque du roi. XIV. 2 : 145—6).
2
) Cosmographorum descriptio cum Marino accordata. 1447.
Tabula genuensis. LELEWEL i. m. Épilogue.
3

) Mappa m u n d i in t a b u l a sensea 1452 exarata.

i. m . Épilogue.
4
) M G H . Auct. a n t . X I . 319.
3

) V. ö. MOMMSEN,

MGH.

Auct. a n t . X I .

308.

LELEWEL

1
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Ezek után ANONYMUS 1. fejezetében csak egy olyan adat
marad, a mely a magyar őstörténet szempontjából értékes vagy
legalább értékesnek bizonyulhat: a rejtelmes Dentumoger elne
vezés. Noha én sem tudom magyarázatát adni, talán nem lesz
felesleges az eddigi megfejtési kísérletekre néhány biráló meg
jegyzést tenni. Hiszen a romok eltakarítása az új építkezésnek
egyik előfeltétele.
Az 1. fejezetben kétszer is előfordul}ielőször mint Scythia
földjének, másodszor mint Scythia lakóinak magyar neve:
«Scithia . . . maxima terra est, que Dentumoger dicitur . . . homines verő, qui habitant eam, vulgariter Dentumoger dicuntur
u s q u e i n h o d i e r n u m d i e m . . .» Ezenkívül még három
szor említi a NÉVTELEN jegyző, 3. §.: «Vgek . . . qui duxit sibi
uxorem in Dentumoger filiam Eunedubeliani ducis, nomine
Emesu»; 5. §. : «Gens itaque Hungarorum . . . de gente scithica,
que per ydioma suum proprium Dentumoger dicitur, duxit originem» ; 14. §.: «,.. . si sint dulciores herbe sabulorum Olpar
herbis Scythicorum idest Dentumoger, et aque Danubii si sint
meliores aquis Thanaydis» (v. ö. MHK. 393—4, 397—8, 413).
Korabeli ejtése dentümogyé'r vagy dentümogyer volt. A krónikák
ban a NÉVTELEN jegyzőnek még egységes Scithia id est Dentumoger-je helyett már egy három tartományra oszló Scythiát
találunk. KÉZAI MHK. 480: «Scithicum enim regnum comprehensione una cingitur, sed in regna tria dividitur principando,
se. in Barsatiam, Denciam et Mogoriamn (Képes krón. 492:
«sc. in Bascardiam, Benciam et Magoriamn ; chron. Dubn. ed.
M. FLORIANUS, Font. Dom. III. 7 : «se. in Bascardiam, Benciam
et Magoriam)) ; chron. Pos. ed. M. FLORIANUS, Font. Dom. IV.
4 : «sc. in Woscardiam, Dentiam et Mogoriam»; chron. Bud. ed.
FEAKNÓI : «scilieet in bascardia. denciam. & mogoriamn).
KUUN GÉZA, Eelat. II. 132—3 lehetségesnek tartja, hogy a
három tartomány nevét a nemzeti hagyomány őrizte meg:
«Tripartita regionum divisio : Barsacia, Dentia, Mogoria in chro^íicis Hung. non aliunde, quam ab antiquissimis traditionibus
popularibus petita est, quarum regionum duse ultimum nominatae in unam eandem denominationem confusae forma Dentu
moger notarii regis Belse leguntur». Hogy Dentia és Mogoria =
Dentumoger, az nem szenved kétséget; viszont azonban az is
10*

G0MB0CZ ZOLTÁN.

148

nyilvánvaló, hogy a XIII. sz.-i felfedező utak hatásának kell"
tulajdonítanunk, hogy harmadik tartományként Bascardia, a
baskirföld szerepel (vö. MHK. 472 is). Erről majd a Magna.
Hungáriára vonatkozó hagyomány kapcsán bővebben.
A scythák vagy Seythia dent nevének magyarázatát m á r a
hún krónikás szükségesnek tartotta s ISIDORUS dicsőségét meg
irigyelve, a latin demptus (id est exemptus) vagy a dens szóval
hozza kapcsolatba. Az újabb magyarázatok sem sokkal valószí
nűbbek. A legelterjedtebb szerint, a mely még legújabban is r
komoly történeti munkákban is gyakran olvasható, Dentumoger
v. Dentia Don melléki országot jelentene. Ezt a magyarázatot
legelőször 1761-ben SCHWARZ GorTERiEimak «Sámuel rex Hungá
riáé, qui vulgo Aba audit» ez. füzetében találom, 42. 1.: «Bene
verő illud ex tradicione retinuit (t. i. Anonymus), Dentumogerosquondam dictos, id est Magyaros a Dóri sive Donenses Magya
ros, id est Donenses Hungaros; seilicet ad differentiam aliorum,
qui in Persidem se receperuntw. Ismétli ezt a magyarázatot egy
fél századdal később CORNIDES DÁNIEL: «Collocat autem Hun
garos maiores nostros in Eussiei imperii tractu illó septentrionali, quem Dentumoger vocat, hoc est Donensem Mogeri&m,
seu Hungáriám a Don seu Thanai fluvio, vicinisque paludibus
ad Pontúm usque laté porrectamw.1) E magyarázat később BARTAL.
GYÖEGYnél,2) JÁszAYnál,3) jERNEYnél4) és másoknál némileg móx

) DANIELIS CORNIDES Vindieiae Anonymi Belse regis notarii.
Editse, auetse a J. CHR. ENGEL. Budse, 1802, 256. és 341. 1.
2

) G. BARTAL, C o m m e n t a r i i a d históriám status iurisque
publici H u n g á r i a sevi medii. Posonii, 1847, 6 8 . 1.
3
) JÁSZAY PÁL, úgy látszik, m a g á t t a r t o t t a a Dentumoger =
Don-tŐ-magyar értelmezés szerzőjének. A B e g u l y - a l b u m b a n m e g 
jelent «Almos a magyar krónikák szerint» czímű értekezésében
egy jegyzetben ezt írja: «Az sem j u t o t t m é g senkinek eszébe,
hogy a ,terra Dentumoger* Dontő-magyar-föld is lehet, h a helye
sen olvastatik, épen úgy, m i n t Marezal-tő, azaz a Marczal folyó
tövében levő birtok. A D o n T e n , Tin és Tanais nevet is viselt,
hogy a t ő vagy fok hajdan s m é g m a is t ű n e k is m o n d a t o t t és
mondatik, t á n e m l í t e n e m is felesleges.)) E z persze tévedés. M á r
BARTAL

GYÖRGY

is

ezt

írja i. m . 68. 1.:: «Tantis

fides

Notarii

Belse Begis de D e n t u Megér : D o n tői m a g y a r (Magyaris Yolgam
accolentibus) testimöniis n i t i t u r . . .»
4

) JERNEY JÁNOS, Keleti u t a z á s a . I I . 74. 1.
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•áosult, t. i. a Dentu név második tagjában a Marczal-tÖ, Zsitvatő féle összetételek analógiájára a m. tő szót keresték: Dentu
a. m. Döntő.
Lényegében ugyanezt a magyarázatpt ismétli meg YÁMBÉRY is, csakhogy kissé tudósabb köntösbe öltöztetve. Magy.
Ered, 179 ezt irja: «A Dencia névben. . . hajlandók lennénk
vagy a hajdani Donecidt azaz a Donecterületet fölismerni, vagy
ipedig egy hajdani Thanatiát, Tanaciat, azaz a Thana országát,
mi körülbelül egyre megy, s mely utóbbi néven nemesak e
híres olasz kereskedelmi várost a Don mellett, hanem egyszer
smind annak messze északra nyúló területét is érthették . . . »
VÁMBÉRY gondolatát átveszi KÜÜN GÉZA i s : «Nomen dentumoger
.apud Anonymum . . . regionis ad Tanaim sitse memóriám retinet, dentumoger enim pro dontŐ moger, c Hungari ad imum
Tanaim 5 scriptum esse clare patet . . .» (i. m. 136. L), majd
ikésőbb a 206. lapon: ^Dentumoger in textu allegato eandem
significat regionem, quse apud Marcum et alios Dencia nuncupatur et in mappis geographicis Italorum sub forma nominis
Thanatia apparet, se. regionem ad Tanaim inferiorem sitamw.
Egy XIII. sz.-i (?) térkép meg is jegyzi erre a vidékre: «hic
olim terra Hunnorum fűit*. 1 )Legújabban az egyébként éles kri
tikájú, de nyelviekben nem túlságosan óvatos MARQUART is e
•sajátságos hármas azonosítás (Thanatia=Dentia,
Dentumoger =
Donto-magyar) hívévé szegődik.2)*
E magyarázatra elég lesz néhány egészen rövidre fogott
megjegyzést tenni. Több ok szól az ellen, hogy ANONYMUS
dentu-jét összetett szónak tekinthessük. A XI.—XII, századból
;a cpars ima, pes' jelentésű tó', tű szó tu írására nem tudnék
példát idézni. A tő mint összetételek második tagja rendszerint
birfc. személyragos (pl. 1055: keuris tue, aruk tue, 1095: veieztue,
1211: Zolocostueh, 1256: Harangadű/me, 1260: Sytuatüe stb.
OklSz.), vagy ha nem, az írás jelzi a hosszú o v. ű hangot, ill..
e hangokat megelőző diphthongust: 1194: uructeu (olv. árukteü)*
121 i : Keurus tuuh (olv. keürüe tű 'kőris-tő5) OklSz.; 1214
x

) KUUN i.

m.

206,

SEBESTYÉN, A magyar

honfoglalás

mondái, L 306.
3
) J. MARQUART, Osteuropáische und ostasiatische
izüge 10.

streif-,
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Sartuu, 1226: Asuantheu stb. OklSz. A tu írásmódra az első
(kétes) adatot 1211-ben találom: Beseneytu (a. m. Besenyei-tőt
vö. OklSz. és ERDÉLYI LÁSZLÓ, NyK. XXXIV. 395); kétségtelen
adatok: 1240: Fyzegtu, 1260: Sytuatu OklSz. Eleve valószínűbb
tehát, hogy a dentu végső tt-ja a tővégi rövid magánhangzó (ez
esetben az ü) jele,1) a mely ÁNONYMUsnál nemcsak magyar szavak
végén van meg, hanem jövevényszavakhoz is hozzáfüggeszkedik,
pl. Ecilburgu. Nem érezhette a dentu- elnevezést összetételnek
a XIII. sz. krónikása sem, mikor belőle a Dent-ia tartomány
nevet s a denius 'scytha' szót latinosította. Azt hiszem, felesleges
bővebben fejtegetnem, hogy a dent- ~ Bon egybevetés hangtant
lehetetlenség. A Dewíw-moger, Dentia ~ Thanatia egybevetés
viszont, a szembeszökő alaki nehézségeket nem is említve,,
chronologiailag sem kifogástalan. A XIII. század folyamán olyan
nevezetessé vált Tana kereskedővárost 2 ) (és a Thanatia tarto
mányt) a XII. sz. végén, ANONYMUS korában még alig ismer
hették. FISCHER THEOBALD PIETRO ViscoNTinak 1311. évi tér
képére megjegyzi: «Wir finden hier bereits auch Tana, dasdurch die verlegung der handelswege damals erst emporkam,
eingetragen, wáhrend sich aus sonstigen überlieferungen sein
vorhandensein erst spáter nachweisen lásst; weder BUYSBROEK,,
noch MARCO POLO erwáhnen es».3)
Csak a teljesség kedvéért említem HUNFALVY PÁL magya
rázatát, a mely, ha lehetséges, még az imént tárgyaltnál is való
színűtlenebb. Már a Vogul föld és népben (345) felveti azt a
gondolatot, hogy Dentumoger, Dencia a magyarok Irtis- mellék?
őshazája, s bizonyítékul azt hozza fel, hogy az Irtis folyónak
déli osztják Tangat neve összecseng a magyar krónikák dent*)

SZABÓ KÁROLY, KázAi-ford. 13, HUNFALVY, Magy. Ethn.286..
) H E Y D , Geschichte des L e v a n t e h a n d e l s . '
3
) T H . FISCHER, Sammlung mittelalterlicher Welt- und
2

Seekarten italienischen Ursprungs. Vénedig, 1886. 314. 1.
Hasonló megjegyzés MáRQUARTnál is, Streifzüge 9 : «Dieser
name (t. i. Thanatia) ist aber sicherlich nicht vor den niederlassungen der Genuesen an der Maeotis und den missionsreisen
ungarischer predigermönche nach Hochasien, alsó nicht vor
dem 13. jh. aufgekommeno. ügy látszik. MARQUART nem vetteészre, hogy e megállapítással a Dentu-, Dentia = Thanatia ma
gyarázatot is megczáfolta.

]
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jével.1) Hogy még ez az összeesengés is mennyire látszatos,
arról a krónikák Thogata folyónevének tárgyalásakor bővebben.
Ismét más magyarázatot koczkáztat meg PAULER GYULA
MHK. 3 9 3 : «Lehet, hogy a Dent szóban a török Dest puszta
ság lappang, s azért a Jaik és Volga melletti pusztaságot, mely
ről szól, részben legalább, NÉVTELEN jegyzőnk, a kunok idejé
ben, a XIII., XIV. században Dest-i Kiposakn&k hívfcak». A dest
és a dest-i-kipcak nem török, hanem perzsa szó, ül. elnevezés.2)
Még ha az alaki nehézségeken nem ütközünk is meg, PAULER
ötlete chronologiailag is valószínűtlen. A dest-i-kipcak elnevezés
a XIII. sz. óta járatos, nem valószinű tehát, hogy már ANONYMUS
korában a XII. sz. végén nyugaton is ismeretes lett volna
(v. ö. MARQUART, Über das volkstum der Komanen 158).
Inkább kuriózumképen említem, hogy a külömben éles
eszű és nagy tudású orosz orientalista, A. KUNIK egy 1878-ban
megjelent értekezésében Dentiát és Dentumogert a mai voronezsi kormányzóságban levő Dentum hegy nevével hozza kap
csolatba.3)
Míg ANONYMUS, BEGINO-JUSTINUS és & JusTiNus-kivonat, tehát
voltakópen egyazon forrás után indulva Scythiáról mint amolyan
Eldorádó-féle országról meseszerű, de mégis bizonyos fokig egysé
ges képet fest, addig a krónikák Scythia-leírásának zavarosságán
és ellentmondásain már TURÓCZI is megbotránkozott. ANONYMUS,
JUSTINUS nyomán, Scythiával kapcsolatban csak a Fekete-ten
gert, a Don folyót s a Maeotis ingoványait említi, tehát nagyx
) Ugyanez a gondolat Magy. Ethn. 286; ismétli BOROVSZKY,
A honf. tört. 9.
-) V. ö. VULLERS, Lexicon persico-latinum etymologicum

I. 879: o « i 5 "desertum; planities, campus; nomen deserti in
Turkistán alias .jl^suűf oukt> dicti, quo intelligenda est planities
magnitudoque regionum, quse procurrunt in septentrionem maris
Gaspii et nigri.5
3
) (t^jia oőtacHema Dentumoger H Dentia MOFL 6 H a
npHBecTH TOJILKO Ha3Bame ropti, Haxoflameüca BT. HHHlmmeH:
feopoHejKCKoií ryŐepmH, ^ e H T y M , o KOTOpoü eme BI» XVII.
CT. ynoMHHaeTi. Kanra BojiLmoMy HepTeaty »>, A. K y H H K T>,
M3Bt.cTÍa A j r - B e K p n (CaHKTneTepöypri., 1878), 109. 1.
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jában véve megmarad a klasszikus, HERODOTos-féle Scythia ha
tárai között; a Krónikák Scythia-leírásában már nemcsak a
Maeotis, a Don és az ókoriak mesés Eif hegysége szerepel,
hanem tarka összevisszaságban Susdalia, Cumaniá álba, Chvarizm, India és Mongólia stb. is. Nyilvánvaló, hogy a KÉZAI és
a Képes Krónika stb. közös forrása a XIII. sz. közepe táján
készült, a midőn a mongol betörés, JULIÁN, PIANO CARPINI és
BUBEUQUIS utazása után Középázsia földrajzát egészen máskép
ismerhették, mint ANONYMUS korában. írójuk nemcsak a Scythiára
vonatkozó klasszikus forrásokat használhatta fel, hanem már a
felfedező utak eredményei is rendelkezésére állottak.
Gróf KÜUN GÉZA hitét e Scythia-leírás forrásértékében
még a szemmellátható ellenmondások nagy tömege sem volt
képes megingatni. «Huius discrepantiae causam — írja Eelat.
II. 123 — de qua auctor noster silet, nos quidem non dübitamus ad eos duos fontes chronicorum domesticorum referre,
quorum unum relationes orientales, alterum traditionem popularem Hungarorum fuisse supra diximus». Hasonló gondolatot
fejt ki THÚRY JÓZSEF is már említett «A magyarok eredete, ős
hazája és vándorlásai)) ez. értekezésében. A krónikák azon adatai,
a melyek a mai Oroszország keleti részére vonatkoznak, nyu
gati forrásokból, Oitosiusból (?) és JusTiNusból valók; viszont a
kirgiz pusztaságra vonatkozó adatok semmiféle írott forrásban
nem tálálhatók fel, forrásuk tehát csakis az élő nemzeti hagyo
mány lehet. 1 ) Nem nehéz e feltevések tarthatatlanságát bebizo
nyítani.
Láttuk, hogy a krónikák Scythia-fejezetének néhány mon
data a Gesta vetera-ból, ül. EEGiNÓból való. Noha nyilvánvaló
compilatióval van dolgunk, mindeddig nem sikerült kimutatni,
hogy a fejezet többi része is szövegszerű átvétel volna,2) ámbár
!) V. ö. Századok XXX. 904.
) MABCZALI HENRIK MHK. 479 egy jegyzetben megemlíti
ugyan, hogy «Scythia leírását PAULUS DiAcoNusból vették át
krónikásaink)), ez azonban nyilvánvaló tévedés. Mint láttuk,
KÉzAiban csak egy mondattöredék van PAULUS DiAcoNusból
(KÉZAI: a torrida zóna distans = PAUL. DIAC. ab aestu solis remota), az sem szószerint, s nem is közvetlenül, hanem a Gesta
vetera és EEGINO közvetítésével. A többi krónikából ez a három
szó is hiányzik.
a
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•egyes motívumok, pl. a hat hónapig* tartó sarkövi éjtszaka, az
aranyat őrző griffek, a kristálykő stb. a klasszikus Scythia-leírásokból és kosmographiákból régi ismerőseink.1) Egyébként akár
átvétellel, akár bizonyos fokig önálló fogalmazással van is dol
gunk, a fejezet értéke a földrajzi elnevezések értelmezésétől függ.
E tulajdonnevek helyes értelmezése és magyarázata pedig nem is
.annyira történeti, mint inkább philologiai és nyelvészeti feladat.
Regnum

Jurianorum.

Képes krón.: «Eegno autem scytico de oriente regnum
iungitur Jurianorum . . .» (ui. Dubn. krón. ed. M. FLÓR. Font.
Dom. III. 7 ; Pozs. krón. ed. M. FLÓR. Font. Dom. IV. 5 ;
KÉZAinál: regnum Iorianorum MHK. 479).
Midőn az oroszok a XVI. sz. második felében meghódítják
az Ob-vidéket, azt a tartományt, a mely már a novgorodi év
könyvekben s az úgyn. NESTOR-féle krónikában Ugra, Jugra, az
arab geográfusoknál S ^ j j v. JS\.J néven szerepel,2) egész Euró
pát bejárta az a hír, hogy az oroszok legyőzték a magyarok
őseit, meghódították a magyarok őshazáját, a honnan a hunok
és a magyarok hajdan Európába törtek. Ez a Jugra vagy lati
nos formájában Jugria} Juhria, Juharia, az osztjákok és vogulok
földje, körülbelül keletre esett JüLiÁNnak és a XIII. századi
mtazóknak Magna Hungáriájától. Mivel másrészt krónikáink sze
rint Scythia kelet felől a regnum Iorianorummdl határos, tör
ténészeink számára, a kik HERBERSTEIN munkájából jól ismerték
a Jugriára vonatkozó hagyományt, közelfekvő gondolat volt,
hogy a regnum Iorianorumot Jugriával azonosítsák. Megvan ez a
gondolat már a 30-as években FEJÉR GYÖRGY több munkájában
*) Képes krón.: «ubi sol non cernitur per menses memoratas, nisi in mense Julio, Junio et Augusto . . .» stb.; zavarossága ellenére is emlékeztet POMPONIUS MELÁra (de chor.
1. 3. c. 5): $<In asiatico littore primi Hyperborei super aquilönem Ehipheosque montes sub ipso siderum cardine iacent:
ubi sol non quotidie, ut nobis, sed primum verno gequinoetio
exortus, autumnali demum occidit: et ideo sex mensibus dies,
•et totidem aliis nox usque continua est». A griffmadárról és a
kristályról 1. alább a kerecset fejezetben.
3
) V. ö. MARQUART, Streifzüge 10, 60.

GOMBOCZ ZOLTÁN.

154

(De avitis Magyarorum ac Chunorum, Iasonumque Hungária?
accolarum sedibus et initiis. Budae, 1830, 19. 1., De peregrinis
nominibus Magyarorum avitarum sedium initiis, Pesthini, 1837,.
18. L, Aborigines et incunabula Magyarorum, Budse, 1840^.
25—26. 1.); igaz, hogy zavaros módon összekeveri az ujgur
népnévvel, a mely PIANO CAEPiNinál Huyri (terra Huyrorum,.
FEjÉRnél i. h. helytelenül terra Hugrorum) alakban kerül elő,
de erre bővebben kitérni felesleges volna. Elfogadja FEJÉÉ ma
gyarázatát WENZEL GUSZTÁV is, csak azt emeli ki, hogy a hagyo
mány tévesen tartja Jugriát a magyarok őshazájának, hiszen
krónikáink a terra Iorianorumot világosan megkülömböztetik
Scythiától.1) Természetesen HUNFALVY PÁLnak is kapóra jött e
magyarázat, mert hiszen ily módon krónikáinkban is bizonyí
tékot talált arra, hogy a magyarság őshazája az 'Irtis mellékén',
a vogul és osztják rokonnépek közvetlen szomszédságában volt.~>
HÜNFALVY hatása alatt a krónikáink regnum
Jurianorumának
(HUNFALVY önkényes magyarítása szerint: Jória ország) és Jngneínak azonosítása szinte átment a történeti köztudatba. 3 )
Pedig e magyarázat, ha kissé jobban szemügyre veszszük,
ugyancsak valószínűtlennek bizonyul. A nyugati forrásokban
Jugria a XV. sz. végéig ismeretlen. A XV. sz. közepéig, a mikor
a moszkvai nagyfejedelem szemet vetett Jugriára, Oroszország
ban is csak a novgorodi kereskedőknek volt összeköttetésük az
az Urai-vidék ugor népeivel. Ha tehát a Jugra = regnum Jurianorum azonosítást elfogadjuk, fel kellene tennünk, — HUNFALVY
Magy. Ethn. 287 határozottan ki is mondja, — hogy króniká
saink e távoli ország nevét az ősi, nemzeti hagyományból vet
ték. Más szóval fel kellene tenni, hogy a iorianus, jitrianus*) WENZEL GUSZTÁV, Eszmetöredékek stb. Új Magyar Mú
zeum 1851, 497. 1.
2
) V. ö. Vogul föld és n é p 342, Magy. E t h n . 2 8 7 , Földr.
Közi. 1888 : 152.
3

) V. ö. PAULEB GYULA, A magy. n e m z . t ö r t . Szt. I s t v á n i g
248, B u d . Szemle C I I I . 3 4 3 ; BOEOVSZKY i. m . 4, 9 ; THÚEY
JÓZSEF, Századok X X X . 9 0 4 ; SEBESTYÉN GYULA, A m . h o n 
foglalás m o n d á i I. 3 7 8 — 9 ; DOMANOVSZKY, KÉZAI SIMON m e s 
t e r krónikája (Budapest, 1906) 3 9 ; MUNKÁCSI BEENÁT, E t h n . .

VI. 386 stb.
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lantos melléknév alapszava a finnugor nyelvek közül csak a zürjénben meglévő jogra, jugra, jogra Vogul, osztják5 népnév ma
gyar megfelelője,1) a magyar nyelv ősi, a török hatás kora előtti
szókészletéhez tartozó szó, a mely az őshazából való kivándor
lás óta a magyar nép ajakán a magyar nyelv hangtörvényeii
szerint fejlődött volna. Ez ellen a feltevés ellen azonban a szó
egész habitusa, de különösen az első szótag voealismusa til
takozik !
Tetszetősebb, legalább első pillanatra tetszetősebb magya
rázatot vet fel VÁMBÉRY ÁRMIN, Magy. Ered. 178. Szerinte a«Iorianum alatt Zoréanumoi vagy ZoréaniéX lehet érteni». Azr
arab geográfusok két gurgan-t ismernek; az egyik a Kaspi-tengertől délkeletre a régiek Hyrcaniája. A 880 tájáról való ALBATENi-féle térkép a PTOLEMAEUSÍ Tpxavta yjápcL-t így fordítja
arabra: ^ j L a ^ <X-U (V. Ö. LELEWEL i. m. Épilogue 71). A másikChvárizm fővárosa, XjöU^csüf al gursdnija, a melyet a perzsa
források ^ s j l j y , a törökök Ürgang néven emlegetnek. Termé
szetesen csak ez utóbbiról lehetne szó, Chvárizm fővárosáról, a.
mely az egész középkoron keresztül nevezetes kereskedelmi emporium volt. Ilyen értelemben fogadja el VXMBÉRY magyarázatát
KUUN GÉZA is (s a KUUN nyomán induló MARQUART), azonban
HUNFALVY magyarázatát sem veti el teljesen. Szerinte és MAR
QUART Streifz. 60 szerint is a regnum Jurianorum kifejezésben
a Jugra tartományra vonatkozó hagyomány keveredett a gurganváros-névvel: «. . . regio Jorianorum, in cuius mentioné Jugra
annalium russ. cum Gorgán confusa apparet» (Eelat. 32). Chvá
rizm fővárosát a nyugoti források is gyakran emlegetik, de nem
arab nevén. GIOVANNI DA CARIGNANO térképén 1333 k. Organcha,
a Medici-atlaszon (1351) Organzi, a katalán térképen (XIV. sz.
vége) ciutat d'orgensi, a genuai világtérképen (1447) Organzia?)"
Krónikásaink a város arab nevéről csak közvetlen keleti kap
csolatok révén szerezhettek volna tudomást. így gondolja KUÜN~
GÉZA i s : «nomen Jorianorum, quod arabico Gorgán respondet, Hungari certe non ab occidentalibus, sed a mercatoribus-

*) WIEDEMANN, Syrjánisch-d. Wb. 81, Ethn.
-) T H . FISCHER, i. m. 125, 133, 217, 202.

VI. 357.
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ismaelitis hungaricis audiverunt, quos celeberrimus geographus
Arabs JAKUT (f 1249) in űrbe Aleppo circa ann. 1220 invenit.»
(i. m. 33).1)
. ,
E magyarázatnak két bökkenője is van. Ürgáng Chvárizm
- fővárosa. A tartományt krónikáink legalább névről ismerik: ex
plaga autem estivali subsolari gens iacet Corosmina. Furcsa
volna, hogy fővárosát külön is megemlítenék, más kapcsolatban,
-tScythiától keletre helyezve, s hozzá regnum Jurianorum néven!
VÁMBÉRY egészen önkényesen Jorianumot ír, csakhogy krónikáink
ban regnum lorianorum van, tehát Joriani, -orum mn., a mely
ben az n nyilván a melléknévképzőhöz tartozik: alapszava, a
tartomány neve, nem Jorian-, hanem Joria.
Ha ebből a feltevésből indulunk ki, könnyű belátni, hogy
már HORVÁT ISTVÁN, PODHBADCZKY és JÁSZAY helyes nyomon jártak,
Tűikor a regnum lorianorum kifejezést így értelmezték: regnum
•Georgianorum.®)

Georgia a régiek Ibériája, a melyet Scythiával kapcsolat
iban mint Scythiával határos tartományt gyakran emlegetnek.
«Hsec autem patria, id est Scythia, — írja pl. JORDANES —
a b arctu, id est septentrionali circumdatur Oceano, a meridie
Persida, Albánia, Hiberia, Ponto atque extremo alveo I s t r i . . .»3)
A XIII. században viszont a mongolok hódításaival kapcsolat
ban gyakran esett szó Georgiáról is, s így nem meglepő, hogy
a XIII. sz. második felében Scythia 'leírásának tudákos compilatora, a ki e fejezetből nyilván semmit sem akart kihagyni,
.a mit Ázsia földrajzából tudott, a terra Corosmina, terra Kytanorum, terra Alanorum, Tarsia, India minor mellett Georgiát
*) A regnum lorianorum == §wr$á/n magyarázatban, úgy lát
szik MAEQUART sem tudott egészen megnyugodni, mért a Streifzüge végéhez csatolt függelékben új magyarázatot próbál m e g :
«Mit r. 2or-ianorum ist dagegen das uigurenreich von Bisbalyk
(Turfan und Urumtsi) gemeint» (499. 1.). M. nyilván az ujguToknak Huiuri (PIANO CAEPINI), Jugures (RUBRUQÜIS) elnevezésére
gondolt.
2

) V. ö. HORVÁT ISTVÁN, Rajzolatok a m a g y a r n e m z e t

leg

régibb történeteiből (1825) 5 6 . L ; PODHRADGZKY, Chronicon
B u d e n s e (1838) 12. 1.; JÁSZAY P Á L , A magy. n e m z e t n a p 

j a i (1857) 2 9 . 1.
3
) M G H . Auet. a n t . V. 1 : 6 1 .

]
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is megemlíti. FRA MAURO térképén (FRA MAURO CAMALDOLESE,..
1457—9, Mappa Mundi, LELEWEL, i. m. Atlas 33) Georgiát
(Zorzania néven) csodálatosképen épen Tarsia és Ürgéiig szom
szédságában találjuk, ilyenformán:
Tharse
Zorzania
Organza
A mi a Georgiani <*•> Ioriani, Juriani hangalakok viszo
nyát illeti, HORVÁT ISTVÁN i. h. arra hivatkozik, hogy KARAMZIN
szerint György az oroszoknál régen Jurij. Úgy látszik, ez alapon
állítja PODHRADCZKY Chron. Bud. 12 egy tárgyilag is teljesen
hibás jegyzetben: «Corosminia, grsecis Georgia, slavenis Juria,
trans maré Caspium.» HORVÁT a Juriani = Georgiani magya
rázat támogatására GESNERre is hivatkozik, s csakugyan GESNER
•Vlithridatesében ezt olvassuk: «Georgiani, vei ut a Turchis
vocantur, Juriani, non > longé ab eo loco habitant, ubi Georgos collocant Geographi, iuxta Albanosi).1) Hogy GESNER adata
mennyiben helyes, azt nem tudom ellenőrizni (Juriani = tör.
gurgan?), de annyi tény, hogy az araboknál Georgia neve a
szokásosabb d)J> mellett ^ L ^ a . . alakban is előfordul.2) Minden
esetre érdekes, hogy a Juriani írásmód nyugaton sem ismeret
len, de persze arra, hogy krónikáink Georgiának szláv (?) vagy
arab nevét említenék, aligha gondolhatunk. Kétségtelennek tar
tom, hogy Ioriani, Juriani, e helyett Georgiani, vulgáris latin,
még pedig román országbeli vulgáris latin alak-, ill. írásválto
zat.MARCO PoLÓnak RAMUSIO gyűjteményében megjelent olasz
szövegében Georgia neve Zorzania:
«In Zorzania é un Ee,
che in ogni tempó si chiama Dauid Melich», de uo. a georgiaiak
neve Giorgiani.3) Ugyanezt a velenczei olasz Zorzania alakot, a
mely irodalmi olasz Georgiania-nak (o: d'z'ordzania; PIANO GAR*) Mithridates. De differeiitiis linguarum tum veterum, tum
quse hodie apud diversas nationes in totó őrbe terrarum in usut
sünt, CONRADI GESNERI Tigurini observationes, Anno 1555.
Tiguri excudebat FROSCHOVERUS. 26 b. 1.
2

) V. ö. MARQÜART, Streifzüge 175,

3

418.

) Delle navigationi e viaggi raccolte da M. Gio. BATTISTA.
RAMUSIO, in tre v o l u m i . divise (In Venetia, 1606), I I . 5.
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piNinél: Georgiania Eecueil de voy. IV. 705) felelne meg, talál
juk Messer JOSAFA BARBARO útleírásában, a ki 1436-ban járt a
Don vidékén.1) MARCO POLO ófranczia kódexeiben már

nagyobb

a változatosság: «I1 fui voir que le Tartars demoroient en tramontaine entre Ciorcia (alak-, ill. írásvált.: Siorcia, Cicorcia,
Fuciorcia, Giorgia, Giorza, Georgia) et en cel contrée es grant
plaingnes que ne avoit abitasion con de cités et de caustiaus» ; a
megfelelő latin szövegben: «in tramontana inter Georgiám etillas
contractas, quia est magna planities et magna plagia, ubi non est
aliqua habitatio civitatum nec castrorum». 2 ) MARSPEN kiadásában
189—90: «They dwelt in the a northern countries of Jorza and
Bargu, but without fix habitations, that is, without towns or fortified
placesw. Jorza helyett más kéziratokban Giorza és Jorja is.8) Végre
BARTOLI kiadása Georgia és a georgiaiak nevének következő változa
tait közli: franczia kódexben : Giorgens, Jogies, Jorgienie, Jorgana,
-Jorganie, latin kódexben: Georgia, Giorgia, Zorzania, Gorgania.*)
JACQUES DE ViTRYnél (Relatio de rege Dávid, a XIII, sz. elejéről):
terra Georianorum*) Jorja, Joriani e. h. Georgia, Georgiani
épen olyan vulgáris latin írás-, ill. alakváltozat, mint Georius
(MGH. SS. XV. % Index) Georgius h., Jerardus (MGH. SS.
XIX. Index) Gerardus, Gerhardus'h., vagy az olasz származású
viterbói GoTTFRiEDnál Jermania, proienies (MGH. SS. XXII. 104)
••e h. Germania, progenies.e) Ez az írásmód egyrészt nyilván a
lat. ge, gi szótag vulgáris latin je, ji ejtésével függ össze, rész
ben azonban analógiás hatás eredményének is tekinthető. Az
olasz Giovanni, vei. ol. Zani, ol. Giordano, vei. ol. Zordan
(MGH. SS. XVIII. 743) stb. szavak hatása, a melyekkel szem
ében j'-vel kezdődő lat. Bzavak állanak: Johannes, Jordanus, ért*) Viaggio álla Tana, ap. EAMUSIO, i. m. II. 98.
2

) Eecueil de voyages et mémoires, publié p a r l a Société de
Géographie. Paris, I. 6 1 , 3 4 6 ; OPPERT, Priester J o h a n n e s , 7 0 .
3

) V, ö. OPPERT i. m . 6 9 — 7 0 .
*) A. BARTOLI : I viaggi di MARCO POLO, sécondo l a lezione

•del codiee MAGLIABECHIANO piú antico. Firenze, 1863. c. 17.

5
) V. ö. Abh. der phil.-hist. Klasse der sáchs Akad. der
Wissenschaften, VIII. 54.
6

) V. ö.

még

Jauolgenses

(MARTINI

rSoHWANDTNER, I. 829) ^> tartari Zavolhenses
^RAMUSIO H . 2 : 7 0 6 ) .

BRUNOVII

Tartaria,

(A. GUAGNINJ á p . -
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hetové teszi az oh Oeorgiani, vei. oh Zorzaaia latin alakjában
a Georgia, Georgianus mellett fel-fellépő Jorja, Joriani válto
zatot is.
Gens Corosmina.
Képes Krón.: «Ex plaga autem estivali subsolari gens iacet
•Corosmina* (a Pozsonyi krón.-ban: gens...
Corosmoia Font.
])om. IV. 5). Előfordul Corojsmenia a hún történetben is; a
Scythiába visszatért Gsaba innen vesz feleséget: «Hic autem in
Seythiam, paternam scilicet sédem, adiendo, uxorem de Scythia
non accepit, sed traduxit de Korosmenia (a többi krónikában:
•Corosmenia Font. Dom. III. 22, IV. 20), de consilio Bendekuz
avi sui . . .» (MHK. 497) majd később ismét: «Cum igitur
Chaba adiens in Seythiam nobilitate genitricis in eonmuni
se iaetaret, Hunorum nobilitas ipsum contempnebat, asserentes
«um non verum esse alumpnum regni Seythie, sed quasi missitalium extere nationis, propter qnod ex Scythia uxorem non
•accepit, sed traduxit de gente Corosmina* MHK. 498.
Corosmenia, gens Corosmina nyilvánvalólag Chvárizm, a
későbbi Chivai kánság. Ezt már 1862-ben SZABÓ KÁROLY helye
sen megállapította. 1 )
A Chvárizm tartomány neve (avesta Quairizem, Htváirizem,
perzsa fyfiys*

VULLERS

I. 736, arab r*\Jy±> J^»f

MARQUART,

Streif-

züge 4, f»\5>|jÁ. VULLERS I, 736; már DAREIOS ékirataiban Hutcürüzmi, Huwárazmiya PAULY-WISSOWA, Realenc. III. 2407) nyu
gaton már HERODOTOS óta ismeretes: Xopaa;jÍ7], az alexandrin
korban XcopaajjJa. A XIII. sz.-ban, különösen a Szentföldért
vívott harczokkal kapcsolatban gyakran emlegetik Chvárizmet s
a chvárizmi harczosokat, néha a felismerhetetlenségig eltorzított
néven: Crosinini (Annales Neresheimenses, MGH. SS. X. 23 :
«Gens Crosininorum Tartaris expulsis terram sanctam invasit»),
•Colosmi (BARTHOLOM^EI seribse Annales ad a. 1244, MGH. SS.
XVIII. 216: «gens pessima Colosmorum); EuBRUQUisnál (Recueil
•de voyages IV. 383): Crosmini, stb.' TOMASCHEK VILMOS, a PAULYx

)

KÁROLY.

mester magyar krónikája. Fordította
Pest, 1862, 10. 1.

KÉZAI' SIMON

SZABÓ
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WissowA-féle Eealencyclopsedia Chorasmia czikkének szerzője sze
rint a tartomány neve «fránkisch seit HAYTON terra Corosminav.1).'
Az örmény királyi családból származott HAYTHONUS (HAYTHON,
HÉTHOUN, AITHONUS stb.) történeti munkája: L'hystoire merueilleuse plaisante et recreatiue du grand empereur de Tartarie
(latinul rendszerint História orientális néven) a XIV. sz. leg
elején keletkezett (1308 előtt). Nem tudom, hogy TOMASCHEK
melyik kiadás után indul; azokban, a melyeket én forgattam,
nem terra Gorosmina-t, hanem í. Corasmina-t találok, tehát
ugyanazt a változatot, a mely már VINCENTIUS BELLovACENsisnél
gyakran előfordul: terra Corasminorurn, ad Corasminos}) Ellen
ben megtaláltam a mi krónikáink változatát jóval HAYTHONUS
előtt: Annales Melrosenses ad a. 1244 (MGH. SS. XXVII. 441):
«Nassarus soldanus Turci et quidam alius soldanus captus a
Corosminis . . . interfeeti sunt». Ugyané változat van meg, igaz,
hogy jóval később, a XV. sz. végén NICOLAUS DE EOSENBEKG
könyvecskéjében: Libellus singularis de Scythis, 206. 1.: Co~
rosminos.3)
Gens

Kytanorum.

«Don grandis fluvius est — irja a Képes Krónika és a
rokon szövegű krónikák, — in Scythia oritur, ab Hungaris Etul
nuncupatur. . . Circa enim meridiem iuxta ipsum iacet gen&
Kytanorum et gens Alanorum . . . » KÉZAI csak az alánokat em~
liti, a gens Kytanorum nála hiányzik.
Magyarázatával eleddig tudtommal csak KÜUN GÉZA probálkozott meg. «Kytani in hoc textu allegati — irja Eelat. I.
45 — fortasse iidem sünt, quos ASCELLINUS Cathos nominat^
et quos PLINIUS inter gentes circa Mseotin habitantes nomine
Cottarum (Cottae) affért.» Különös, hogy KUUN GÉZA, midőn
ezt az erőszakolt magyarázatot: Kytani ~ Cathi megkoczkáztatja, egy szóval sem említi, hogy épen a XII. és XIII. szá*) I. m. III. 2407.
) Bibliotheca mundi seu Speculi Maioris VINCENTII Bur
gundi praesulis Bellovacensis, ord. Prsedicatorum. Tomus quartus. Speculum históriaié (Duaci, 1624), c. 88, 39.
3
) V. ö. N . O L A H I H u n g á r i a e t Atila, e d . F n . K O L L Á R ,
Vindobonai, 1763, 206.1.
2
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zadban Középázsia történetében nagy szerepet játszik egy nép,
a melynek a neve sokkal inkább emlékeztet a krónikáinkban
említett népnévre: a khitanókra. gondolok.
A khitanok&t (ilyen néven emlegetik őket a kínai év
könyvek) általában véve a tungúz-íajú népek közé számítják.1)
Már a VIII. sz. elejéről való Kül-Tagin-emlék
megemlíti őket
kyt(a)i néven, mint a türköktől keletre lakó népet.2) A XII. sz.
elején kiszorulnak délmandzsúriai hazájukból s nyugat felé ván
dorolnak. 1141-ben Szamarkandtól északra megverik döntő ütkö
zetben SAN^AE szeldzsuk szultánt s megalapítják a Kara-Kitai
birodalmat, a mely Kína határától egészen a Dzsihun folyóig s
az Arai tóig terjedt.3) A hatalmas birodalmat 1218-ban a Chvarizm sahja, MUHAMMAD ellen vonuló DzsiNGiszkán tette tönkre.
YULE, EICHTHOFEN,

OPPEET ós ZAENCKE kutatásai kétségte

lenné tették, hogy a khitanok vezérének, jELiu-TASEnak 1141.
évi nagy győzelme a hatalmas szeldzsuk szultán felett - az első
döntő vereség, a mely a mohamedán fegyvereket érte, — volt
az a történeti esemény, a mely a középkor egyik legérdekesebb
legendakörének, a JOHANNES rex et presbyter-legendának kiinduló
pontul szolgált.4) S csakugyan alig négy esztendővel a szamárkandi csata után, 1145-ben megjelent az épen Viterbóban tar
tózkodó III. EUGENIÜS pápa előtt a szíriai Gabula (Dzsebal)
püspöke azzal a nevezetes hírrel, hogy egy JOHANNES nevű király
és főpap, keresztény, de nestoriánus uralkodó, megverte a módek
és perzsák királyát, a SAMIAED (— SANÍJAE) testvérpárt s hatal
mas sereggel siet a szorongatott Szentföld védelmére. FBEISIN*) V. ö.

D E GÜIGNES, Histoire généalogique des Huns I.
KLAPEOTH, Tableaux historiques de l'Asie 87—9, 159;
OPPEET i. m. 121.
'-) V. ö. THOMSEN, Inscriptions de l'Orkhon, SUS. Tóim.
V. 27, 6 1 ; EADLOPP, Inschr. 428.

201;

:!

) V. ö. E. BEETSOHNEIDEE, Notices of the médiaival geography and history of Central and Western Asia. Drawn from
chinese and mongol writings, and compared with observations
of western authors in the middle ages. London, 1876, 22. 1.;
TH. FISCHEE, i. m. 197, OPPEET, i. m. 161, 121.
4
) V. ö. P E . ZAENCKE, Der priester JOHANNES

(Abhandlungen der phil.-hist. klasse der Sachsischen Akademie der Wissenschaften. VII. VIII.); T H . FISCHEE, i. m. 197.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLV.
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GENI OTTÓ, a ki történetesen ugyanekkor szintén Viterbóban tar
tózkodott, magától a püspöktől hallotta a nevezetes újságot, a
mely az egész nyugati kereszténységet izgalomba hozta, s nem
is mulasztotta el krónikájában az 1145. év eseményei közé fel
jegyezni.1) Ez nyugaton a Johannes rex et'presbyter első említése.
Említettem már, hogy a kínai évkönyvek ]Mtan-j&it a
legrégibb török feliratok kytai néven említik. JELIU-TASE népé
nek régi mongol neve viszont BRETSCHNEIDER szerint KaraKitat}) A mongolban az -n és -r végű tövek után a többes
jele - í : nojan c úr' ~ több. nojat, morin ló 5 ~ mórit, nükiir
c
társ5 ~ nüküt, üker 'ökör' <~ ükét stb., Kitat tehát a *Kitan
szabályos mongol többesszáma. Megvan e népnév a mai török
nyelvek egy részében s a mongolban is, csakhogy ma már
c
kínai', 'Kína' (főképen cÉszak-Kína5) a jelentése: ujg. tob. kaz.
1

) Egész terjedelmében ide iktatom FREISINGENI OTTÓ szö
vegét, mert a Tarsia fejezetében is többször kell majd rá hivat
koznunk. OTTONIS FRISINGENSIS Chron. 1. VII. ad a. 1145 (MGH.
SS. XX. 266): «Vidimus etiam ibi tunc prsetaxatum de Syria
Gabulensem episcopum . . . Narrabat etiam, quod ante non
multos annos Johannes quidam, qui ultra Persidem et Armeniam in extremo Oriente habitans rex et sacerdos cum gente
sua Christianus est, sed Nestorianus, Persarum et Medorum
reges fratres, Samiardos dictos, bello petierit, atque Ebactani
. . . sédem regni eorum expugnaverit. Cui dum prsefati reges
cum Persarum, Medorum, Assyriorum copiis occurrerent, triduo
utrisque móri magis quam fugere volentibus, dimicatum est,
presbyter Johannes — sic enim eum nominare solent — tan
dem versis in fugám Persis, cruentissima csede victor extitit.
Post hanc victoriam dicebat preedictum Johannem ad auxilium
Hierosolimitanse ecclesise procinctum movisse, sed dum ad
Tygrim venisset, ibique nullo vehiculo traducere exercitum
potuisset, ad' septentrionalem plagam, ubi eundem amnem hyemali glacie congelari didicerat, iter nexisse. Ibi dum per aliquot annos morakis gelu expectaret, sed minimé hoc impediente aeris temperie obtineret, multos ex insueto ccelo de
exercitu amittens, ad propria redire compulsus est. Pertur enim
iste de antiqua progenie illorum, quorum in euangelio mentio fit,
esse magorum, eisdemque quibus et isti gentibus imperans, tanta
glória et habundantia frui, ut non nisi sceptro smaragdino uti
dicatur . . . »
2

) V. ö. BRETSCHNEIDEE, i. m.

%%.
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| mong.

yitát, yetat

BÜDNEV,

khatat

CASTR. ( > t u n g . kitat CASTE. ; alt. tel.

ua.

Mat. 143; burj. yatat

Ponc

kydat ua.; kaz. kytat cein baumwollengewebe3 EADL. Wb.).1)
Hár MUNKÁCSI BERNÁT éles szeme észrevette, hogy a Khitanok
.emléke az obi-ugor népeknél is él, legalább nagyon valószinű,
hogy a tatároknak vogul yatan, osztj. yándn nevében ugyanezzel
a népnévvel van dolgunk.3) Pontosabb osztják nyelvjárási alakok
KAEJALAINEN szerint (SUS. Tóim. XXIII. 45): ÍT> yáDan | V. Vj.
k'viaú j Ni. yátán ' Kaz. yatan j 0. yvdan Határ3. A vogul yatan
{vog. AHLQV. yadan) a Napisten himnuszában a kalmük nép
névvel párhuzamosan fordul elő, v. ö. VNépkGy. II. 3 2 1 :
yataú-yum, yálmay-yum ydldn ta'ü

másain!

Tatár férfitól, kalmük férfitól [származott] fekete ruhát öltsd fel!
Ebből a párhuzamosságból MUNKÁCSI talán nem minden
ok nélkül azt következteti, hogy az elnevezés eredetileg vala
mely mongol fajú népre vonatkozott.
A nyugati források a Karakhitai birodalmat s Kína Khitai
nevét a XIII. sz. óta emlegetik gyakrabban. Az ázsiai utazók
sorát a XIII. sz.-ban PIANO CAEPINI nyitja meg, a ki 1246-ban
járt IV. INCZE pápa megbizásából a mongol nagykhán udvarában. 3 )
Nála a szóbanforgó népnév kitai, kitaus alakban fordul elő :
«Naimani etiám et Kara-Kitai, id est nigri Kitai . . . similiter
convenerunt: et eommissum est prselium, in quo Naimani et
, *) Az arab íróknál, úgy látszik, nemcsak a Khitai (pl.
RASiD-EDDiNnél, v, ö. BKETSCHNEIDEB, i. m. 22), hanem a Khita
változat is előfordul, v. ö. ABULFEDA, ed. ADLEE, Hafnise, 1789,
III. 484, 486: IkáaJf, idézi OPPERT i. m. 21.
2

) V. ö. MUNKÁCSI, A m a g y a r fémnevek őstörténeti vallo
m á s a i , B t h n . V. 1 2 ; elfogadja e magyarázatot PAASONEN F U F .
II. 103 és KAEJALAINEN " SUS. Tóim. X X I I I . 4 5 is. Ugyanitt
MUNKÁCSI u t a l a Képes Krónika Kytani
népnevére i s : «Igen

meglepő, hogy az egyébként ritkán emlegetett
kitan-yotan
nyugatázsiai nópnevezet előfordul a béesi képes krónikában is.»
3

) JOHANNIS DE PLANO CARPINI

Antivariensis

archiepiscopi

História Mongalorum quos nos Tartaros appellamus (kiad.
M. D'AVEZAC, Recueü de voyages et de mémoires, publié par la
Société de Géographie. Paris, 1839. Tome IV. 397 kk,).
11*
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Kara-Kitai a Mongális sünt devicti . . . in terra autem KaraKitaorum (más kéziratokban Kara-Kytaorum,
Kara-Kycaorúm>
Quitaorum; VINC. BELLOVACENSisnál: Charakithay, Charakithaorum Spec. hist. 1. XXXI; c. 8) Occoday-can . . . positus fűit
imperator». 3 ) «Terrarum nomina, quas vicerunt, sünt hsec:
Kitai, Namaini, Solangi, Karakitai sive nigri Kitai..'.»
stb.*)
Ugyané változat van meg BENEDICTUS POLONÜS relatiójában i s :
«Post Turkyam intraverunt terram qüse vocatur
Kara-Kytai,
id est Niger Kytai, et hü sünt pagani . . .» 3) RUBRUQUIS óta a
Catay változat a gyakoribb. «Iste Con (var. Coir) — írja BÜB Í
RUQÜIS — erat Caratatay (var. Caracatai, Caracatay). Cara idemest quod nigrum, Catay nomen gentis, unde Caracatay idem
est quod niger Catay. Et hoe dicunt ad differentiam ipsorum.
Catay, qui sünt in oriente super Oceanum . . . » 4) JOHANNES DE
MONTÉ CoRviNÓnál (•j'1330): Kaiay regnum, ODORICUS DE FORQJuLimál (1333 k.): Chatay.5) Noha krónikáink Kytani változatát
nem tudom kimutatni (hasonló képzésű melléknév BOÉMUS
AüBANUsnál Cathamus*), nem kételkedhetünk abban, hogy a
khitan népnévvel, a Karakitai birodalom halvány emlékével
van dolgunk s hogy ez az adat is nyugati forrásból került kró
nikáinkba. Igaz, hogy szerintük «circa enim meridiem iuxta
ipsum (t. i. fluvium Don) iacet gens Kytanorumn,
Kara-Kitai
pedig nem a Don mellett feküdt; cBakhogy nem szabad figyel
men kívül hagynunk, hogy KÉzAiban csak az alánokról van szó,
tehát a g, Kyianorum későbbi betoldás is" lehet. Egyébiránt á*
XIII. sz. geográfiai fogalmai szerint, a midőn a térképeken a*
Volga még gyakran hiányzik, s a Kaspi-tenger az északi Oczeán
öble, az «Alani et Kytani iuxta Don» meghatározás nem is
olyan képtelenség.
r

) I. m. 648, 607.

3

) I. m. 707.
8
) D e itinere fratrum

minorum

a d Tartaros

quee

fráter

BENEDICTUS POLONÜS VÍV avoce retulit. (Recueil d e voyages IV. 774.)
4
) I t i n e r a r i u m fratis W I L L E L M I DE RUBRUK de ordine fra

t r u m m i n o r u m a n n o gratise M. CC. liij. a d partes orientales
(Eecueil de voyages IV. 259—60).
5

) ZARNCKE i. m . V I I I . 113, 115.
) JOANNES BOÉMUS AUBÁNUS, O i n n i u m g e n t i u m m ó r e s , leges

6

et ritus (Antverpiee, 1571) 145. 1.
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Tarsia.
A Scythiától keletre eső tartományok közt sorolják fel
^krónikáink a regnum lorianorum után Tarsiát is. FEJÉR GYÖRGY
•és PODHRADCZKY, úgy látszik, TURÓCZI után indulnak, a kinél
nem Tarsia, hanem Tartia van, s Tarsia-t egyszerűen Tartariáv&l azonosítják.1) Noha a Tarsia kétségkívül nem Tartaria,
e magyarázat — mint látni fogjuk, — tárgyilag nem egészen
helytelen. Új gondolatot vet fel JÁSZAY PÁL «Álmos a magyar
krónikák szerint» ez. értekezésében.2) Szerinte Tarsia a pézs
máról hires Tar asz város volna, a Csui folyó mellett. Ismétli
•e magyarázatot, FEjÉRre való hivatkozás nélkül, VÁMBÉRY, Magy.
Ered. 178, s VÁMRÉRY nyomán KUUN, Eelat. I. 34—5, II. 131,
THURY, Századok XXX. 904, DOMANOVSZKY, i. m. 39, MARQUART,
Streifz. 59 s mások. «Apud KEZAM post regnum lorianorum —
írja KUUN i. h. — orientem versus Tarsia memoratur, quod
in libris persicis Teráz, in arabicis Daráz seriptum reperitur
et urbis in Turkistán ob puellas pulcras celebris nomen e s t . . .
Memóriám regionis Transoxanise eeque ac conlmercii in emporio
Táras in nomine Tarsia chronicorum Hungaricorum conservatam videmus. Hoc nomen Hungari in seriptis occidentalium
legerunt, non a mercatoribus Ismaelitis audiverant, illi enim
Tarsia seribebant, hi verő Tiraz v. Taráz ab Arabibus Persisque audiebant». VÁMBÉRY érdeme, hogy az 1375. évi katalán
térképen megtalálta a Tarsia nevet,3) de viszont azzal, hogy
ezt a Tarsia tartománynevet minden alap nélkül, sőt az emlí
tett térkép adataival egyenes ellentétben a Táras város nevével
azonosította, a későbbi kutatókat, KUUN GÉzÁt, sőt MARQUARTot
is félrevezette. Ezt a nevezetes kereskedelmi emporiumot gyak
ran emlegetik a nyugati források is, de ZEMAROHostól kezdve
mindig Tálas és sohasem Tarsia néven.4) MARQUART észre is
*) V. ö. G. FEJÉR, De peregrinis nominibus Magyarorum
ávitarum sedium indiciis 18; Chron. Bud. ed. PODHR&DCZKY 12.
2
) V, ö. EEGULY-album (1850) 95. 1., A magyar nemzet
napjai (1857) 29. 1.
3
) Notices et extraits XIV. 2.
4
) ZEMARCHOS jelentésében: Iv /lópt? TáXac, EüBRUQuisnál
is: civitas Tálas, v. ö. Eecueil de voyages IV. 279—80, TOMA-
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vette tévedését, s a Streifziige végéhez csatolt függelékben (498>
a köv. helyreigazítást közli i «Tarsia hat sicher mit Taráz nichts
zu tun, sondern hángt irgendwie mit den in Hoehasien weit
verbreiteten Nestorianern (pers. Lwo, pahl. társak) zusammen . . . Vernmtlich ist aber mit Tarsia bei den ungarischen
Chronisten speziell das reich des sagenhaften PRESBTTTERS JOHANNBS gemeint». S csakugyan, krónikáink Tarsiá)& mögött a késer
középkor egyik leggazdagabb legendaköre s a keleti keresztény
ség történetének egyik érdekes fejezete rejtőzik.
A keleti, szír kereszténység több felekezetre szakadt: az
orthodox chalkedoniták mellett voltak jakobiták, a kiknek tanait
a 451. évi chalkedoni zsinat, és nestoriánusok, a kiknek tanait
a 431. évi ephesusi zsinat vetette el. A Bizánczból elüldözött
jakobiták és nestoriánusok Perzsiában húzódtak meg, a hol a
kereszténységet már az orthodox szírek képviselték. Mind a
három felekezet tovább terjesztette a kereszténységet Közép- és
Keletázsiában, még pedig, úgy látszik, legnagyobb sikerrel &
nestoriánusok. 1 ) Mikor 1265-ben MAKIKA bagdadi patriarcha, a
nestoriánus keresztények feje meghalt, Bagdadot Pekinggel a
nestoriánus gyülekezetek egész sora kapesolta össze Turkesz
tánon, Transoxanián, Ferghanán, Almalikon és Jarkandon ke
resztül/2) Kínai forrásokban már 1221-ben szó van a dsambaliki
tie-sie-k ( = perzsa L*»o 'keresztény', szorosabban 'nestoriánus)'
fejéről.3)
Azok közé az országok közé, a hol a nestorianismus gyor
san tért hódított, tartozott az ujgurok országa is. PIANO CARPINI,.
a ki a XIII. sz.-i utazók közül először járt közöttük, ezt írja:
«Et cúm aliquantulúm quievisset CHINGIS prsedictus, prseparavit se rursús ad prselium et contrá terram Huiurorum (más
Die áltesten Berichte über den skythischen Norden.
SBWA. CXVII.
x
) W. BARTHOLD, Die geographische und historische erforschung des (Ments (Quellén und Forschungen zur Erd- undKulturkunde. VIII.) Leipzig, 1913. 23—5. 1.
2
) V. ö. CHARLES-EUDES BONIN, Notes sur les anciennes
áhrétientés nestoriennes de l'Asie Centrale (Journ. As. IX. Série,,
1900, XV. 584 kk., 590. kk.).

.SCHEK,

;!

) V. ö. BRETSCHNEIDER, i. m.

132.
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kéziratokban: Hiyrorum, Kuirorum, Huyrorum, Uirorum) processit ad bellum; isti homines sunt christiani de sectá Nestorianorum: quos etiám bello devicit; et illorum litteras acceperunt, nám prius scripturam aliquam non habebant; nunc
autem appellant eandem litteram Mongalorum». 1 ) BUBRUQUIS, a
ki hat évvel később, 1253-ban járt arra, szintén megemlíti az
ujgur nestoriánusokat: « . . . s u n t multe secte in Oriente.
Primi sunt . Jugures, quorum terra eontiguatur eum predicta
terra Organum . . . in omnibus civitatibus eorum sunt mixti
Nestorini et Saraceni».-) A nestoriánus ujgurok országát nevez
ték a középkorban Tarsiának. HAYTHONUS, a Hist. orientális
szerzője, már regnum Tarsae néven emlegeti s azt is tudja,
hogy innen jöttek a Háromkirályok Betlehembe. «In regno
Tarsae sunt trés provinciáé, quarum dominatores se reges
faciunt appellare. Homines illius patriae nominantur Jogur,
semper idola coluerunt et adhuc colunt omnes, praeter decem
cognationes illorum regum, qui per demonstrationem stellae
venerunt adorare nativitatem im Betlehem Judse. Et adhuc
multi magni et nobiles inveniuntur inter Tartaros de cognatione illa, qui tenent firmiter íidem Christi . . . Istud
regnum Társas ex parte orientis suos habet confines cum
regno Cathay, ex parte occidentis cum regno Turquestan, ex
parte septentrionis cum quodam deserto, ex parte verő meridiei
cum quadam ditissima provincia quse vocatur Sym, qu.se inter
regnum Indiai et regnum Cathay habet situm . . ,».3) JOHANNES
DE. MONTE CORVINO, a khanbaliki katholikus misszió alapítója
egyik levelében (1307 v. 1308) ezt írja: «Sex picturas feci
fieri Veteris et Növi Testamenti ad doctrinam rudium, et
sculpta sunt litteris Latinis et Tarsicis et Persicis, ut omnes
linguaa legere valeant».4) Nyilvánvaló, hogy az ujgur, a későbbi
mongol betűkről van szó.
A nyugati források Tarsiát, a mesés ázsiai országot, a
*) Eecueil de voyages IV. 650—1.
2

) U o . IV. 282.
) Hist. Orient, (ed. MÜLLEE, Greiffenhag) 3. 1.

3

) V. ö. CHABLES-EÜDES BONIN, J o u r n . As. I X . Série,

5 8 4 ; О. DÉVÉRIA, Notes d'épigraphie
As. IX. Série. 1896. VIII. 4 1 3 .

mongole-chinoise

XV.

(Journ.
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XII. század közepe óta gyakran emlegetik, a napkeleti bölcsek
kel, JÁNOS pappal, majd később a mongolokkal kapcsolatban.
A hagyomány szerint a három napkeleti bölcs tetemét, a
kiket a nép képzelete csakhamar királyoknak tett meg, HELÉNA
császárné hozta keletről Bizánczba. Tőle kapta az ereklyéket
szolgálatai jutalmául ajándékba Sz. EUSTORGIUS milanói püspök,
a ki az elmozdíthatatlannak vélt nehéz ólomkoporsókat csodá
latos módon Milanóba szállította. 1 )
Mikor FRIGYES császár 1162-ben hosszas ostrom után be
vette Milánót, EAINALDUS a három mágus koporsóját magával vitte
Kölnbe: «Corpora trium Magorum — írja SIGEBERTUS GEMBLACENSIS — a Eeinaldo Coloniensi electo de ecclesia quadam civitati
Mediolanensi contigua translata sünt, et cum magnó gaudio et
exultatione totius provincie, processioni mirabiliter ordináta, nec
simili omnibus retro seculis visa vei audita, civitati Coloniensi
illata et in ecclesia sancti Petri reposita sunt». 3 )
A hagyomány, a mely a napkeleti bölcseket megtette kirá
lyoknak, természetesen országot is adományozott nékik: MENY
HÉRT Arábia és Núbia királya, BOLDIZSÁR Godolia és Sába
királya (vagy megfordítva), s GÁSPÁR Tarsia (v. Tharsis) királya.
GAÜFREDUS DE BRUIL krónikájában olvassuk: «Horum nomina
Gaufredus Burdegalensis archiepiscopus his versibus prodit:
Tarsensis precedit, Arabs subit, inde Sabeus. Nomina sünt
Gaspar, Baltazár, Melchior illis».3) JOHANNES DE HiLDESHEiMnél
*) V. ö. EOBERTUS DE TORINNEIO, abbas in Monté S. Michaelis de Periculo maris vocatus (f "1186), Chronica ad a. 1158
(MGH. SS. VI. 508) és uo. ad a. 1164 (uo. VI. 513); Abbatis
ISENGRIMI OTTENBÜRENSIS Annales Maiores 1165—1180 (MGH.
SS. XVII. 314 ad a. 1162); Acta Sanctorum jún. 6. (XXI. 634).
2

) SIGEBERTI GEMBLACENSIS C h r o n o g r a p h i a . A u c t u a r i u m

Af-

fligemense. Ad a. 1 1 6 1 — 3 . M G H . SS VI. 4 0 5 . A translatióra
v. ö. m é g Contin. Aquicinctina M G H . S S . V I . 4 0 9 ; Annales
Mediolanenses m i n o r e s M G H . S S . XVIII.

3 7 3 , 395 ; BALDÜINI

NINOVENSIS C h r o n i c o n M G H . S S . XXV. 5 3 5 ; S I F R I D I DE BALNHUSIN C o m p e n d i u m H i s t o r i a r u m
M G H . XXV. 6 9 9 ; OTTONIS
FRISINGENSIS cont. S a n b l a s i a n a M G H . S S . X X . 3 1 0 ; ELLENHARDI

Annales M G H . SS. XVII. 1 0 1 ; Acta Sanctorum I. 8. 328, 6 6 4 .
3

) GAUEREDI

XXVI. 2 0 2 .

DE BRUIL

Vosiensis

Chronica.

MGH.

SS.
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1370 k.) i s : «Nestorini, Persarum vicini, . . . sünt homines de
regno Tharsis et insulae Egrisoullee nati, in quibus regnavit
Jaspar, tercius rex, Aetbiops, qui dominó mirram obtulito.1)
A hagyomány más változata nemcsak GÁspÁEt, hanem
mind a három napkeleti királyt Tarsiából származtatja. JOHAN
NES LONGUS, miután krónikájában elmondja, Milánó bevételével
kapcsolatban, hogy a három mágus teteme hogyan került Per
zsiából Konstantinápolyba, onnan Milánóba, majd Kölnbe, igy
folytatja: « . . . adhuc . . . apud ignarum vulgus nominantur trés
reges Colonie, non quod inde reges extiterint, aut domini vei
inde fuerint oriundi, sed fuerunt de regno Tarse vei Tarsis,
quod est ultra Persidem et sub dominio Tartarorum, quod regnum semper habuit et adhuc habét reges trés. Illorum trium
regum seu magorum, qui dominó Jhesu Christo munera, sicut
dictum, obtulerunt, adhuc ibi genus durat, et sünt Christiani,
reliquus illius terrae populus ydolatre sünt et subiecte Tar
taris . . .».2) A XIV. sz. végéről való katalán nyelvű világtérké
pen Közép-Ázsiában, Turkesztán vidékén a következő feliratot
olvassuk: «Aquesta pruvincia es appellada Tarssia, de la qual
axiren los trés reys fórt savis; e vangueren en Batlem en Júdea
ab lurs doris, e adoraren Jehu Christ; e son sebolits en la
ciutat de Cologna, á dues jornades de Brugesw.3) Ugyané tér
kép egy olaszországi példányán: «Aquesta regio d'orient es
appallade tarsia de la qual isqueran los trés reys dorient per
anar an beelem a uaure Jesum Christum», s egy keleti király
képe alatt: «Aquest rey es appellat senyor de tauris (=Tebriz)
•e de tarsia)).4)
Mindjárt az első értesítés, a melyet Európába a JOHANNES
rex et presbyterről GABULA püspöke hozott (fentebb egész terje*) JOHANNES DE HILDESHEIM, História de translatione beatissimorum trium regum (1370 k.; megjelent 1486-ban, Mainzban), v. ö. ZAENOKE, i. m. VIII. 117, 154.
2
) Chronica Monasterii S. Bertini a u c t o r e JOHANNE LONGO
de I p r a a d a. 1162 (MGH. S S . X X V . 804).
3
) Notice d'un Atlas en langue catalane. Manuscrit de l'an
1375. Par MM. J. A. C. BUCHON et J. TASTU. (Notices et extraits

•des manuscrit de la bibliothéque du Eoi, XIV. 2 : 125).
4
) V. ö. T H . F I S O H E E , i. m . 2 1 7 — 8 .
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delmében közöltem), a hatalmas keleti királyt a három mágus
ivadékának tünteti fel. Midőn később, a XIII. sz. elején, a köz
hit DzsiNGisz-khánt, legalább eleinte, magával JOHANNES rex-szel,
vagy utódjával, DÁVID rex-szel azonosította, a tatárok is kapcso
latba kerültek Tarsiával, és tartarus : tarsicus, Tartaria: Tarsia
synonym fogalmakká lettek. 1 )
Midőn a mongolok megjelentek Európa határán, a legenda
tovább szövődött: bizonyosan Kölnbe készülnek, hogy a három
mágus tetemét hazavigyék. «Anno 1222 — írják az Annales
Marbacenses — de terra Persarum exercitus magnus valde et
fortis, egressus de íinibus suis, per adiacentes sibi provincias
transitum fecit . . . Sed qua de causa egressi fuerint, vei quid
egerint, ignoramus . . . Dicebant tamen quidam, quod versus
Coloniam vellent ire et trés magos de gente eorum natos ibidem accipere . . .».2) PHILIPPE MOUSKET (f 1244), a História regum Francorum szerzője szintén ezt írja:
«Et disoit on que il venroient
Droit a Coulogne et si veroient
Ravoir l'un des trois rois sans falle,
Et cil rois sans adevinalle
Fu de leur tiere rois et sire
Ki Dieu, ne sai d'or u de mire
Et d'encens, ala aourer
Et siervir et puis onorer.
4

) V. ö. erre vonatkozólag Annales Pegavienses Cont. tertia ad a. 1202 (MGH. SS. XVL 268); Chronica ALBEKICI Monachr
a monacho növi monasterii Hoiensis interpolata, ad a. 1221,
1237 (MGH. SS. XXIII. 911, 942); VINCENTIUS BELLOVACENSIS,
Speculum históriaié 1. XXIX. c. 69 ad a. 1202; PIANO CABPINI.
Eecueil de voy. IV. 655. Érdekes, hogy ALDÜMUB tatár kán
képzelt levele a magyar királyhoz szintén így kezdődik: « DÁVID.
JOHANNIS rex et insulse orientális et gentis inclusee Ungarorum
regi gratiam suam et genti sue, quam .sibi trinus et unus>»,
Cronica fratris SALIMBENE DE ADAM or. Minorum ad a. 1285
(MGH. SS. XXXII, 580). Ugyané tatár betörésről az Annales
Mantuani így í r : «Et eo anno (1285) quidam JOHANNES KEX
Tarsüs et Tartarorum et gentis inclusas intravit in Hongariam
et eam destruxit pro maiori parte» (MGH. SS. XIX. 29).
2
) Annales Marbacenses, MGH. SS. XVII. 174—5.
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De Tarse fu li uns des rois.
Ensi passoient les destrois,
Et s'en venoient viers Gologne
Pour acomplir ceste besognew.1)
Ugyanígy MATTHEUS PARISIENSIS, História Anglorum (CD-

IV. 1 : 242): «Nunc se propter magos reges, quorumsacris corporibus ornatur Colonia, in pátriám suam reportandos . . . egressos se mentiuntur».
A tatárok khánja rex Tharsis néven szerepel: <xRex Tharsis terram que dicitur Valewin, penitus devastavit» (Continuatio
Glaustroneoburgensis secunda ad a. 1223, MGH. SS. IX. 623, uo.
636); «Re% Tarsis intravit Ungariam cum multis exercitibus. ..
Eex verő Tarsis Ungariam vastans . . . » Annales Capituli Posnaniensis ad a. 1241 (MGH. SS. XXIX. 440). «Quidam dicunt —
írja MATTHEUS PARISIENSIS — quod Tartari sünt Sicii, qui sünt
Cumanis contermini, alii, quod a Tharsi spaeiosissima terra
dicuntur; secundum alios Tattari dicuntur» 3 ) Tarsensis, tarsien,.
tarsicus lassanként egyértelmű lesz tartarus-sz&l. Gestorum Treverorum cont. IV. ad a. 1239 (MGH. SS. XXIV. 403, 483):
« . . . gens infausta Tartarum . . . fines invasit Europe . . . Hos
Tarsenses et Hysmahelitas quidam autumant.» Egy töredék meg
így aposztrofálja a tatárokat: «Gens Tarsensium, revertere adi
natale solüm tuum». 3 ) PHILIPPE MOUSKET, «SZ. LAJOS életében»
szintén tarsien-t mond tatár helyett:
«Adont fu la nouviele esparse
Que tout li Tarsien de Tarse
Furent issus de leur contrée
Et orent Kous'ie gastée».4)
FRoissARinál t. XV. 263 Tarse és Tartarie felváltva ugyan^
azon értelemben kerülnek elő. A tarsicus a XIII. sz, végén egy
x

) MGH. SS. XXVI. 815.

2

) E X M A T T H E I PARISIENSIS Chronicis Maioribus, M G H . S S . .

XXVHI. 206.
3
) D e invasione
Tartarorum
XXIX. 5 9 9 .
*) Idézi DuC. tarsicus a.

fragmentum,

MGH. SS.
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drága posztófaj neve: «species panni ex Tartaria advecti v.
operis Tartarici» DuC.
A mi a Társa, Tarsia, Tarsis név eredetét illeti, már
YULE, Cathay and the ways tither, London, 1866, 205. 1. és
BRETSCHNEIDER, Mediáéval researches I. 66, Notiees 132, OPPERT,
i. m. 1.6 kimutatta, hogy a perzsa LuJ> társa (pahl. társak)
'christianus' VULL. szóval függ össze.1) Ez az elnevezés is nyil
vánvaló bizonyítéka, hogy a nestorianismus mennyire el volt
terjedve az ujgurok között.2) A nyugaton járatos elnevezések
közül nyilván a HÁYTHONusnál is szereplő Társa, regnum Tarsae
/(Tarse) az eredetibb. Tarsia e mellett: Társa, olyan latino
sított alak, mint Jugria az orosz Jugrá, Ugra mellett. A Tarsis
változat viszont analógiás alak, a ciliciai Tarsus, Tarsis város
nevének hatása alatt. 3 ) Különben adataink is vannak arra, hogy
össze is tévesztették a távoli ázsiai tartomány nevét a bibliából
jól ismert ciliciai város nevével. «Contigit ante hoc, — írja a
XIII. sz. közepén BICHERUS, — quasdam gentes nescio unde
ebullire. Inmensus siquidim erat eorum exercitus et innumerabilis, facie quidem sordidi. cultu horribiliores, Tartarini appellati. Unde quidam eos a Tharso Gilicie nominatos dicebant.
Alii verő asserebant, eos Judeos illos esse, quos ferunt ab
Alexandro rege Magnó intra Caspios montes quondam fuisse
inclusos . . .».4) Más esetben meg a mágusokat származtatják a
*) A szó voltaképpeni jelentése 'furchtsám1, v. ö. pahl.
tars-nak e furchtsam', pahl. tars-itan = újperzsa tars-idan csichfürchten'. «A keresztények bizonyára a türelmetlen zoroastrianismus üldözései miatt voltak félénkek.» SCHMIDT JÓZSEF szíves
közlése.
3
) V. ö. erre még BRETSCHNEIDER, Not. 124 megjegyzését:
((ASSEMANI, in his Bibliotheca orientális Clementino-Vaticána,
states, that in the history of the Nestorians, the name of
Ighur . . . is often mentioned».
3
) PÁL apostol szülővárosának a neve nemcsak Tarsus,
hanem igen gyakran Tarsis alakban is előfordul. Hogy csak
egy példát említsek, a Kazinczy-kód. ELEK-legendájában ezt ol
vassuk: «hog sicilianak tarsomctba mennew. a Peer-kód.-ben i s :
«mykoron cilicianak iharson neuö warosba akarna eweznyw, de
már a Tihanyiban: «es akara cilicianak tarsis neuö uarasaba
menie».
4

) EICHERI Gesta Senoniensis Ecclesise, M G H . SS. XXV. 3 1 0 .
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ciliciai városból: «Verumtamen. quia reges Tharsis, cuius ipse
tunc erat. episcopus, apud Coloniam requiescere audieratw (Ex
libris auctorum sequalium de 8. THOMA CANTUAEIENSI, MGH. SS.
XXVII. 35).
Azt hiszem ennyi, legnagyobbrészt XIII. sz.-i adat fel
sorolása után nem meglepő, hogy e sokat emlegetett ázsiai t a r 
tomány neve a mi krónikáinkban is szerepel.
India

minor.

Képes Krón.: «Ex plaga autem estivali subsolari gens
iacet Corosmina, et Ethyopia,. que minor India dicitur, et post
hec inter meridiem et cursum Don fluvii est desertum inmeabile, ubi propter intemperiem aeris illus zone sünt serpentes
diversi generis, rane velut porci, basillicus, et plura animalia
toxieata, tigris et unicornis ibi generantur» (MHK. 492).
A középkorban három Indiát külömböztettek meg: maior
India, minor India, tertia India.1) Már KUUN GÉZA utalt arra,
hogy krónikáinknak Ethyopia, que minor India dicitur kifejezése
megfelel a korukbeli geográfiai terminológiának. 2 ) KUUN GÉZA
bizonyítékait még nóhánynyal megszerzem*
Már a Merőving-korszakban ezt olvassuk FEEDEGABIUS
scholasticusnál: «Nomina autem gentium haee sünt: Aegyptus,
Aethiopia, quae tendit adversus Indiám, et altéra Ethiopia»
(Chronicarum quse dicuntur FEEDEGAEII Scholastiei 1. I* MGH.
SS. Berum Merovingicarum II. 22). A szóban forgó kifejezést a
XIII. sz. közepén is kimutathatjuk PIANO CAEPiNinál. A DZSINGISZkántól meghódított tartományok nevét így sorolja fel: «Terra rum nomina, quas vicerunt, sünt hsec: Kitai, Naimani, Solangi*
Karakitai sive nigri Kitai, C o m a n a . . . Huyur, Sumongal...
Bascart id est magna Hungária, Bisermini, Turcomani, Bileri
iá est magna Bulgária,... Alani sive Assi, Obesi sive Geor
giám, . . . Mordui, T u r c i , . . . Tarci, India minor sive
Ethiopia...»
') V. ö. pl. Mirabilia descripta per fratrem JOEDANUM,
ordinis prEedicatorum, oriendum de Severaco, in India majori
episcopum Columbensem (Becueil de voyages IV. 37 kk.).
-) V. ö. Belát. I. 36—38.
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Becueil de voyages IV. 707—9). A «De principio imperii Tartarorum» ez. fejezetben is említi minor India-t: «Unum de
filiis suis . . . misit cum exercitu contrá Comanos . . . Alium etiám
filium misit 'cum exercitu contrá Indos, qui minorem Indiám
devicit: hü autem nigri sünt Sarraceni qui Aethiopes nuncupantur» . . . (Eeeueil de voyages IV. 655). Ugyané szövegdarab
CATERINO ZENÓnál: « . . . supero V India minőre. Questi sono neri
Saracini, chiamati Ethiopi...»
(Dei commentarii del viaggio in
Persia, RAMUSIO i. m. II. 235 b.). MAEINO SANUTÓnak a XIV. sz.

elejéről való térképén: Mappa de mari et terra: «India; parua
•que etkiopis» (LELEWBL i. m. II. 30. NORDENSKJÖLD i. m. 51).
JOHANNES WITTE DE HESE útleírásában 1389-ből: «mtravi navem,
navigando per maré oceanum bene per trés menses ad Aethy•opiam, que regio dicitur inferior India, ubi sanetus Bartholomseus praedicabat . . . » (ZAKNCKE i. m. VIII. 164). Még a XVI.
sz.-ban is AUBANUS BoÉMusnál: «Aethiopia. duplex regio est Asise
et Aphricse: altéra, quse et hodie India dicitur: ad Orientem
solem Eubro et barbarico mari alluitur . . . » (Omnium gentium
móres, leges et ritus, Antverpiae, 1571, 33. 1.). NÖLDEKE Aethiopiának és Indiának ezt a különös összezavarását így magya
rázna: «Die bezeichnung Indien für Aethiopien ist bekanntlich
vom spáteren alterthume an sehr beliebt. Sie dürfte von der
schwárze der haut bei den bewohnern beider lánder herrühren,
denn der Perser und Syrer sagt Hindu, wie wir Mohr, die
Griechen Aírho^ sagten . . . » (ZARNCKE i. m. VII. 944). Ugyan
csak NÖLDEKE egy más helyen ezt írja: «I)ie unglückliche be
zeichnung von Habes und den nachbarlándern durch Indien,
welche so viel verwirrung angerichtet hat, geht davon aus, dass
die Perser die schwarzen nach dem ihnen zunáchst lebenden
sehr dunkelfarbigen volke Inder (Sindi) nannten; dieser sprachgebrauch kam dann durch die Syrer zu den abendlándern»
(idézi KUUN, Relat. I. 39).
Mangalia.
Képes Krón.: «Regno autem scytico de oriente regnum
iungitur Jurianorum, et post hec Tarsia, tandem verő Mangalia,
ubi et Európa terminatur.» Hogy ez a Tarsiával együtt emle
getett Mangalia a. m. Mongólia, abban tudtommal senki sem
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kételkedett. VÁMBÉBY Magy. Ered. 178 és KUUN, Belát. I. 35—36
azonban nem elégszik meg ezzel az egyszerű magyarázattal;
fennakad az «ubi et Európa terminatur» meghatározáson (noha,
mint láttuk, krónikáink geográfiai meghatározásait nem lehet
komolyan venni) s inkább felteszi, hogy a magyar hagyomány
ban Mongólia keveredett Kiev állítólagos tatár nevével, Maneariáv&\. Ezt a magyarázatot MABQUABT Streifz. 59 is hajlandó
elfogadni. MABQUABT szavait idézem, a ki e kissé különös
feltevést forrásánál szabatosabban fogalmazza meg: «Mangalia
soll mit dem in der xáiiq TWV juaTpiap^ixüv &póyo>v des NEILOS
DOXOPATRES aus d. j . 1143 genannten Moqxapía identisch sein,
was BBUUN für den tatarischen namen Kiews hált. Da aber
nach unserem texte Mangalia an der ostseite von Seythien
liegen soll, so vermutét KUUN, dass die spátere tradition ursprüngliehes Mongólia: ubi Asia terminatur, durch das bekanntere Mangalia, ubi Európa terminatur, ersetzt habe»>. KUUN Relat.
I. 24 szerint a mongolok emlékezetét és nevét a magyar nem
zeti hagyomány őrizte volna meg még abból a korból, a midőn
a magyarok a mongolok szomszédságában laktak. A magyar
mongol érintkezés bizonyságai szerinte a magyar nyelv mongol
elemei: «glossse hungaricse e lingua mongolica depromptae et
alise, quse a fonté iranico ortae sünt, atque imprimis religionis
zendicse vestigia in mythologia hungarica Hungaros haud exi:guum tempus orientem versus cum gentibus mongolicis, meridiem versus cum Iraniis quoddam commercium habuisse probant». Nem is emlitve, hogy a magyar-árja vagy helyesebben
finnugor-árja érintkezéseknek ez a beállítása teljesen helytelen,
s hogy igen nagy kérdés, van-e egyáltalában jogunk a magyar
nyelv mongol jövevényszavairól beszélni, 1 ) tehát KUUN egész
magyarázata a levegőben lóg, nem tudom belátni, miért kellene
feltennünk, hogy krónikásunk Mongolország nevét a nemzeti
hagyományból vette. Hiszen a XIII. sz.-ban egész Európa
érdeklődése és aggódó figyelme a mongolok felé fordult. A pápa
és a franczia király követeket küldenek Karakorumba s az útjláról hazatérő PIANO CAEPINI — mint egy szemtanú, SALIMBENE
leírja, — kénytelen az általános érdeklődés kielégítésére úti
a

) V. ö. MNyv. XHI. 97.
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jelentését nyilvános felolvasásokon magyarázni. *) Még a távolabb'
eső országok, Anglia, Francziaország, Olaszország krónikái, év
könyvei is sokat foglalkoznak a mongolokkal, s az volna fel
tűnő, ha a mi XIII. sz.-i krónikásunk az ázsiai tartományok
közül a terra Corosmina, terra Kytanorum, Tarsia, minor India
mellett épen Mongolországot hagyná említés nélkül!
A Mangalia hangalakot (két a-val) nem találom ugyan
más forrásban, de PIANO CARPINI következetesen Mongalü ír, s
á História Salonitana-ban Mangoli változat is előkerül: «gen~
tesque illse secundum proprietatem linguse suse Mangoli appellantur».-) .
*
A Scythia- fejezetben még előforduló tulajdonnevek közül
a gens Alanorum, Bessi et Cumani Albi és Susdalia nem szorulkülönösebb magyarázatra.
De hogy kerül Susdalia, Alania, Georgia, terra Corosmina,
terra Kytanorum, Tarsia, India minor és Mangalia a Scythiafejezetbe ? Erre a kérdésre nem nehéz megfelelni. Már DÉVÉRIA
kimutatta, 3 ) hogy 1223—1340 között két fő út vezetett Euró
pából a mongol nagykhán udvarába. Az egyik a déli út Seleucián és Bagdadon keresztül; ez a perzsák, a görög expeditiók
útja s a nestoriánus kereszténység terjeszkedésének iránya.
A másik az északi út, a melynek főbb állomásai, pontjai: á
Fekete-tenger, Krim, Azov, a Don és a Yolga, az alánok földje,
Chvárizm, a Tarasz völgye, a Csu folyó s az Irtis. Ezt az utat
tette meg ZEMARCHUS, II. JUSTINUS követe (568), PIANO CARPINI;
és BENEDICTUS POLONUS (1246), RUBRUQUIS (1253—4), HAITHON,
örmény király (1254—5), MARGÓ POLO (1274—5), MARIGNOM.
(1338), PASCAL DE VITTORIA és F R . BALDUCCI PEGOLOTTI (1340).
A két fő utat egy észak-déli irányú kötötte össze Derbenden és
Georgián keresztül.

*) Cronica Fratris SALIMBENE DE ADAM ad a. 1248 (MGH.
SS. XXXII. 207).
-) Y. ö. THOM^ ARCHIDIACONI História Salonitana SCHWANBTNER III. 608.
8
) Journ. As. i. k. 425.
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A X H U sz.-ban Közép-Ázsiából alig ismertek egyebet, mint
azokat a tartományokat, a melyek az északi karaván-út mentén
vagy közelében feküdtek. Mindazt, a mi ezen ismert vagy leg
alább többé-kevésbbé ismert vidékektől északra feküdt, a Scythia
gyűjtőnév alá foglalták, a mely, akár csak a Góg és Mágóg népek
országa, a dolog természeténéi fogva mindig az oikumené szélén
helyezkedett el.
Ezek után a krónikák Scythia-fejezetében voltaképen csak
három adat marad, a melyet részletesebben meg kell vizsgál
nunk: a rejtelmes Togora v. Thogata, az Etul folyónév és a
kerecset-m&á&rsik.
Thogata.
KÉZAI (MHE. 479) : «Oriuntur etiam in eodem duo magna
flumina, uni nomen Etul et alterius Togora . . . Togora autem
fluvius discurrit de Scithia exeundo per desertas silvas, paludes
ac montes niveos, ubi nunquam sol lucet propter nebulas, tan
dem intrat in Yrcania vergens in maré aquilonis.» A Képes
Krónika megfelő szövege (MHK. 492): «Alter quoque fluvius
nomine Thogata (Dubn. Krón. Font. Dom. III. 7 : Tagatha;
Budai krón.: Togata; Pozsonyi Krón. Font. Dom. IV. 5 :
Togata), valde magnus, in regno nascitur Scythicorum, qui per
sylvas vádit desertas, paludes et montes niveos, ubi sol nunquam lucet, discurrens intrat tandem in Irchaniam, et ibi vergit in maré aquilonis.»
A Togora v. Thogata folyonevet eddig semmiféle írott
forrásból — krónikáinkon kívül — nem sikerült kimutatni;
mindenesetre számba kell tehát vennünk azt a lehetőséget is,.
hogy ezt a folyonevet is, épúgy mint a Volga Etul nevét, a
nemzeti hagyomány őrizte meg. Ebből a feltevésből indult ki
mindenki, a ki e' folyónév magyarázatával megpróbálkozott.
JASZAY PÁL szerint a Thogata a Tobol v. az Irtis folyó, s
neve azonos a Tisza egyik mellékfolyójának, a Taktd-nak a
nevével.1) JÁSZAY ötleténél valószínűbbnek látszik, legalább első
pillanatra, HUNFALVY magyarázata, a ki a Thogata folyonevet az
*) V. ö. A magyar nemzet napjai 29.
Nyelvtudományi Közlemények. XLV.
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Irtis déli osztják Tanát nevével hozta kapcsolatba. HUNFALVY e
feltevését több munkájában is bizonyítgatja, azonban kifejezései
annyira határozatlanok és ingadozók, hogy mindenkit, a ki
később az ő nyomán indult, tévútra vezetett. Kénytelen vagyok
HUNFALVY szavait szószerint idézni, hogy a későbbi tévedések
forrására rámutathassak. 1864-ben a Vogul föld és nép ez.
munkájában ezt írja: «REGULY és AHLQVIST szerint a Szoszva
vogulul tájt, taut cmanica5, KLAPEOTH, Asia Polyglotta 192 sze
rint a Tavda vogul neve tágget, CASTRBN szerint az Irtis osztják
neve TangaU (i. m. 75), majd uo. a 345. lapon: «A vogul és
osztják nyelvben a derékfolyónak mellékfolyóit ujjaknak, vogu
lul tagét, taut, tájt, tájt-nok nevezik . . . A déli vogul tájt igen
is lehetett a rég.i magyar nyelvben tant, dent, annál is inkább,
mert az osztjákok máig az Irtist tangat-nak nevezik, mely szó
a vogul tagét, tájt, tájt-n&k felel meg . . . » Itt tehát az osztj.
Tangat folyónevet még csak a Dentumogenel, Dentiával hozza
kapcsolatba; a 340. .1. szerint «a Togora bizonytalant). Elfogadja
1
SZABÓ KÁROLY magyarázatát, ) hogy «a Togora folyó a mai
Toboh, az Yrcania pedig az Irtis eltorzítása, annál is inkább,
mert ABULGÁZI áz Ob folyót Ihar v. Ikrán néven ismeri. Tizen
két évvel később, Magyarország Ethnographiájában már a kö
vetkező szöveget találjuk: «A Togata folyónévben a mai Tangat
folyót ismerhetni fel, — mert így híjják a déli osztjákok az
Irtist, — mely az Obiba s evvel az Éjszaki vagy Jeges tengerbe
szakad. . .» (i. m. 285), s jegyzetben: «Az osztják tangat szó
a vogulban tagat (mi összevág a krónikabeli tagat-tal) és tágét:
a g önhangzóvá lévén, lesz taut, tájt, tájt, sőt a déli vogulban
taunt is, mi megint összevágna a föltételezett dent szóval»
(i. m. 286). Lényegében ugyanezt ismétli Földr. Közi. 1888:
1 7 0 - 2.
KÜÜN GÉZA elfogadja HUNFALVY magyarázatát (Relat. I. 27,
41, II. 131—2): «Nomen Thogata in chron. pict. Vind., Togora
in chron. Simonis de Kéza, apud ne unum quidem auctorum
occidentalium légi potest. Flumen Irtis, uti P. HUNFALVY testatur, ab accolis vogulibus ostiakisque Tagat, Tangat, Taut
vocatur, quod nomen formae Thogata inesse, quis non videt?
*) KÉZAi-ford. 11,
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~Nomen Thogata auctor chron. nationalis certo non aliunde,
-quam a traditione Hungarorum vulgari sumsit, quse sane fluminis Irtis per longum tempus memor erat» (i. m. II. 132).
Csakhogy krónikáink szerint a Thogata Hyrcanián folyik
keresztül, a maré aquilonis-on tehát csak a Kaspi-tenger érthető.
Ezt az ellenmondást EUUN egy furcsa ötlettel próbálja meg
magyarázni: a nyugat felé vándorló magyarok a Volga Etul
-nevét a Donra, az Irtis Thogata nevét pedig a név nélkül
•-maradt Volgára ruházták! (i. m. I. 41).*) HUNFALVY magyaráza
tát

elfogadja

BOROVSZEY i.

m.

4

és

SEBESTYÉN i. m. I.

378.

eleinte (Streifz. 60) VÁMBÉRYIIOZ szegődik, a ki Magy.
?Ered. 177 a Togara (Thogata) folyót az Urallal, a Jaikkal azo
nosította. MAEQUART a név magyarázatát is megkísérti s való
ságos etymologiai salto mortaléval a Togora nevet a Jugra
tartomány nevével hozza kapcsolatba: «Der name Togora aber
zeigt dasselbe präfix, wie der oben erörterte byzantinische name
der Magyaren, und hängt mit dem namen des landes Jugra
und dem slavischen und westeuropäischen namen der Magya
ren Оборон, Ungri, Ugri zusammen» (i. m. 60). Munkája füg
gelékében azonban már ő is HUNFALVYIIOZ pártol á t : «Damit
•wird es aber zugleich — írja i. m. 499 — wahrscheinlich, '••
-dass auch der fluss Togora oder Thogata viel weiter im osten
gesucht werden muss, in welchem falle die zweite lesart den
vorzug verdient. Es ist dann nämlich kaum ein anderer, als
• der Irtiseh gemeint, der nach HUNFALVY'S zeugnis noch heute
von den anwohnenden w o g u l e n und ostjaken Tagat, Tangat,
Taut genannt wird, wie man auch die landschaft Yrcania, nach
der sich der fluss vor seiner mündung ins Nordmeer wendet,
• erklären möge».
,
.
Bármilyen nagy sikere volt is HUNFALVY magyarázatának,
ha mai ismereteink mellett kissé közelebbről szemügyre, vesz- •
szűk, könnyű tarthatatlanságát kimutatni. Mindenekelőtt meg
kell állapítanunk, hogy mind KUUN GÉZA, mind MARQUAET .félre-••
MARQUART

*) Bizarr ötlete KUUN GÉzÁnak az is, hogy KÉZAI Togora
változata nem íráshiba ¥Togata helyett, hanem a PTOLEM.nusnál
is említett Thogara kínai város nevének hatása alatt keletkezett,
:a melyet a magyarok az izmaelita kereskedőktől hallottak volna!
4. m. II. 131).
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értette HuNFALVYt (a miben elsősorban HUNFALVY a hibás) r
csak a déli osztjákok nevezik az Irtist Tayatnak; az Irtis nevea déli voguloknál Ás (ugyanez az Ob neve is) v. Jani- Oa&
(a. m. Nagy-Ás) és Sap.1) A vog. tagat, taut stb., a mit HUNFALVY
együtt emleget az osztj. Tangat-tal, nem az Irtis vogul neve,
hanem a 'manica, ruhaújj' jelentésű vogul köznév. HUNFALVY
azért hozza fel, mert azt hiszi, hogy azonos a Tavda, ill. a
Szoszva folyónak vogul Tágget (KLAPROTH), Tájt, Taut (AHLQVIST>
nevével, valamint az osztj. Tangat (CASTRÉN) Irtis-névvel, a mely
utóbbinak a jelentése szerinte szintén c maniea\ ill. átvitt érte
lemben a derék-folyó mellékága' volna. Csupa tévedés, a mit
a HUNFALVY rendelkezésére álló vogul és osztják adatok gyarló
átírása tesz érthetővé!
A Tavda neve a vogul nyelvjárásokban MUNKÁCSI BERNÁT
pontos közlései szerint: vogÉ. Ta'it j AL. Jani-Tait \ K. Taut
P. Tait-Pálm | T. Taut VogNépkGy. IV. 432; a Szoszva vogul
neve: Ta'it VogNépkGy. IV. 436. Ellenben c manica' vogulul:
vogÉ. tájt 'ruhaújj 5 NyK. XXV. 185 [ KL. tet, t ő : tait- VNyj.
102 j AL. tet, t ő : tait-VNyj. 155 | K. tét, t ő : tait- VNyj. 190 ;
P. tet, tő : tait- VNyj. 233. Nyilvánvaló, hogy az említett vogul
folyóneveket nem lehet a tájt, tet c manica' köznévvel egyeztetni..
Ugyanez áll az osztjákra is. A vog. tájt, tet 'ármel' szabályos
osztják megfelelője: osztjFD. üt j Trj. Aitf \ V. l££ | Vj. ntc j
Niz. títc j Kaz. AU- I 0. lit armel : (SUS. Tóim. XXIII. 217),
mig ellenben az Irtis osztják neve: FD. tayat j Trj. AdyaA | NL
távját [ Kaz. AáyaA | AD. Irt. táydt (SUS. Tóim. XXIII. 65).
A szó kezdetén ugyanolyan megfeleléseket találunk, mint a fgr.
*&-.: eseteiben, pl. FD. táy- | Trj. Aáy- j Ni. t^y- 'eintreten, hineingehen' ( = f. sopia, m. av-ik, vog. tuj-), vagy FD. tdt | Trj. AÓA \
Ni. tát' | Kaz. AáA cfaden, klafter ( = f. syli, m. öl, vog. tál);
annyi mindenesetre kétségtelen, hogy nem ősosztj. *í-vel var*
dolgunk. A f manica' jelentésű vogul és osztják köznevek az.
említett folyónevektől különválasztandók; viszont hangtani szem
pontból nincs akadálya annak, hogy a Tavda és a Szoszva vogul
Tait nevét az osztj. Tayat folyónévvel etymologiailag egynek
tartsuk.
x

) V. ö.

AHLQVIST,

SUS. Tóim. II. 3, 35, 48.
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HÜNFALVY nyilatkozataiból nehéz megállapítani, hogy a
krónikabeli Thogata s az osztj. Tayát viszonyát hogyan képzeli.
Egyébiránt a Thogata hangalakja, akár népi szónak, akár jöve
vényszónak tartsuk is, egyformán érthetetlen. Ha népi magyar
szó volna, ilyenforma hangalakokat várnánk: *Av- v. *Aj-.
Ha osztják jövevényszónak magyarázzuk, fel kellene tennünk,
hogy az A > t változás egyes osztják nyelvjárásokban már az
ugor nyelvek szétválása előtt megtörtént. Egyébként is a vogulok és az osztjákok az Urálon keresztül, Európából vándoroltak
az Ob és az Irtis vidékére, s ez a vándorlás c s a k a X I I . sz.
f o l y a m á n fejeződött be.1) A Tanát tehát nem is lehet az
Irtis ő s i osztják neve.
Krónikáink meghatározása szerint a Thogata v. Togora
vad erdőkön, mocsarakon folyik keresztül, átszeli Hyrcaniát s
az északi tengerbe ömlik. E leírás alapján MHK. 480 és PAULER,
A m. nemz. tört. Szent Istvánig 248 azt hiszi, hogy a Pecsoráról van szó, «csakhogy — jegyzi meg MHK. i. h. >— Hyr•cania meg a Kaspi^tó mellé esett!* Pedig ennek a látszólagos
ellenmondásnak már KUUN, Eelai L 42 elfogadható magyará
zatát adta, midőn arra utalt, — ez az egyetlen értékes meg
jegyzés az egész sivár Thogata-irodalomban, — hogy a közép
kori felfogás szerint a Kaspi-tenger az Északi-tenger öble!
POMPONIUS MELÁnál 1. L c. 1 ezt olvassuk: «Spectant et sep-fcentrionem Scythse, a litus Scythicum usque ad Gaspium sinus
possident . . . illic Caspiani Seythis proximi sinum Gaspium cin•gunt». PAULUS OROSIUS szerint (Históriáé adversus paganos I. 2):
«Mare Gaspium sub Aquilonis plaga ab oceano oritur . . . »
ISIDORUS HISPALENSIS Etym. XIII. 17 : 1: «Sinus dicuntur maioTes recessus maris . . . u t . . . in Oceano Caspius . . . » Egy ISI
DORUS nyomán készült világtérképen az Aral-tóval kontaminált
Kaspi-tenger a Hircanus Oeeanusba torkollik, egyenesen Aquilo
fele fordulva; déli partján Hyrcania, a keletin Scythia superior. 2 )
A EAVENNAI NÉVTELEN térképén Hyrcania a Sinus Hyrcanus

*) V. ö. E. N. SETALA, Suomensukuisten kansojen esihis-fcoria (Maailmanhistoria, II. 508).
2
) ISIDORI HISPALENSIS Mappamundi (MILLER, Mappsesmundi VI. %).

182

G0MB0CZ ZOLTÁN,

(= Kaspi-tenger és Aral-tó) keleti, Fárthia és India felé eső*
partján egészen az óczeánig nyúlik el.1) Egy tizedik századi
angol térkép viszont a Kaspi öböl nyugoti oldalára a Góg ésMágóg népeket helyezi el.3) Ha tehát a mi krónikásunk szerint
a Thogata, noha Hyrcaniát szeli át, mégis a maré aquilonisbai
ömlik, ez csak annyit jelent, hogy nem vett még tudomást"
EUBEUQUIS megállapításáról, a ki a XIII. sz. közepén újra fel
fedezte azt, a mit már PTOLEBLEUS is tudott, hogy t. i. a Kaspitenger nem az északi óezeán öble, hanem minden oldalról szá
razföld veszi körül.3) A Thogatát tehát a Kaspi-tengerbe v. az
az Aral-tóba ömlő folyók között kell keresnünk; 4 ) ha valakinek
alkalma nyílnék a X—XIII. sz.-i. geográfiai irodalmat s tér
képeket gondosabban átvizsgálni, nem lehetetlen, hogy még a,
Thogata v. Togora folyónév is előkerülne.
Etul.
KÉZÁI MHK. 4 7 9 : «Oriuntur etiam in eodem duo magna^
flumina, uni nomen Etul et alterius Togora . . . Fluvius siquidem Don in Scythia oritur, qui ab Hungaris Etul nominatur,
sed ut montes Eifeos transit diffluendo, Don est appellatus.
Qui tandem in plánum effluens currit terram Alanorum, posféa,
verő cadit in rotundum maré ternis ramusculis . . .»
Képes Krónika (MHK. 492): «Ab uno latere ponto aqui-,
lonari, ab alio verő Eifeis montibus includitur, cui de oriente
Asya, et de occidente fluvius Ethul, id est Dón . . . Don grandis fluvius est, in Scythia oritur, ab Hungaris Etul nuncupatur,.
a

) PINDEK et PAETHEY, EAVENNATIS ANONYMI Gosmographia,
Berolini, 1860.
3
) Orbis exhibitus apud Anglosaxones ssee. X. (LELEWEL, ,
i. m. Atlas YÍL).
3

) «Habet ergo illud m a r é tria latéra inter m o n t e s . Aquil o n a r e verő h a b é t a d planitiem . . . Jiijc* m e n s i b u s potest
circumdari, et n o n est v e r u m quod dieit Ysidorus, quod sít
sinus exiens ab oceano. N u s q u a m enim tangit oceanum, sed
u n d i q u e c i r c u m d a t u r terra.w V. ö. Eecueil de voyages IY. 265.
4

) P E H É B GÉZA Századok X L Y I I . 6 8 2 az Araxe&re

(=Volga?)

gondol, a mely STRABO szerint több ágra szakad, a melyek az:
Északi-tengerbe (egyik a Hyrkán-öbölbe) ömlenek.
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et ibi montes niveos, qui Scythiam cingunt, transcurrit, amisso
nomine Don vocatur . . . »
Eégóta tudjuk, hogy az Etul (olv. Étül) folyónév a Volga
török nevével van kapcsolatban. A számbaveendő török alakok
a következők: csag. Alii, Adil 1. cder fluss Wolga 3 ; 2. Ak-Adil
'der fluss Kama'; 3. fstrom, fluss' RADL. { kirg. Edil cWolga'
RADL. I tel. Adál RADL. [Adil VERB.] ua. j kaz. Iddl, Izü 1. 'die
Wolga; 2. grosser fluss, strom' BÁL. | bask. Iddl (die "Wolga';
Ak-I. 'Bjelaja5 KATAR. | csuv. ADSI cder fluss Wolga'; Sy,r§-AD§1
f
der fluss Kama' PAAS., NIK. || mong. Egil (gi<di)
'Wolga'
Kow. A tör. alapalak *Atil.
Valószínűnek tartom, hogy e folyónevet csakugyan a nem
zeti hagyomány őrizte meg; ugyanis több ok szól a mellett,
hogy az Étül folyónevet népi szónak tartsuk s honfoglaláselőtti
török jövevényszavaink közé soroljuk.
Mindenekelőtt, megvan már ANONYMUsnál is (7. § : « . . . fluvium Etyl super tulbou sedentes, ritu paganismo transnataveruntw), noha egyébként a nyugoti források a XIII. sz. közepe
előtt a Volgát török nevén tudomásom szerint nem említik
(RüBRUQUisnál: Etilia, Ethilia, Edilia, MARCO POLO : . Edilia,
BEN. POLONUS : Ethil, JüLiÁNnál i s : Ethyl MHK. 470; a kata
lán térképen: Edil).1) ANONYMUS adatánál többet nyom a latba
CONSTANTINUS PORPHYROGENITUS tanúsága. A De administrando
imperio-ban említett 'ATSAKODCOÜ, ül. 'ETSX %ai KOOCGD kétségkívül
magyar összetétel: Et'él-küzür1) Hogy jelentése Dnyeperköz-e,
mint FEHÉR GÉZA Századok XLVII. 685 gondolja, vagy Dnyeszterköz, a mi szempontunkból mellékes; annyit mindenesetre
bizonyít, hogy a magyar hagyomány CONSTANTINUS korában
ismerte a török Atil folyónevet.
A szó népi volta mellett bizonyít végre az Étül hangalak
is (írásv.: Etul, Ethul, Etull EtSz. I. 170), a mely ugyanúgy
*) V. ö. Recueil de voyages IV. 246, 258, 775; Not. et
Extraits XIV. 2 : 131.
-) Az EtSz. I. 178 idevágó czikkében CONST. PORPH. adatát
így olvastuk: átéíküzü. Azóta MNyv. XII. 282 kimutattam, hogy
a bizánczi írók a török nyilt á hangot is gyakran a-val írják
át; az 'AxsX (ill. 'ATYJX) görög betűsort tehát bátran így olvas
hatjuk: Etel (v. Etil).
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viszonylik az átvett török *Jfí*Z-hez, mint a tenger < tengür
(v. ö. 1152: Tengurdi, 1211, 1331, 1379: Tengurd ÓklSz.), ken
der < kendür (yö. 1211: Chendur, 1269: Kendur attho, 1295:
Kendurattou stb. OklSz.) az átvett bolgár-tör. Hangir, *kandir
alakokhoz.
A mi krónikáink .EíwZ id esi Dow azonosítását illeti, teljes
mértékben csatlakozom FEHÉR GÉZA Századok XLVII. 681 ma
gyarázatához. A magyarok sohasem nevezték a Dont
Etülnék;
a két folyó azonosítása krónikáinknak a középkori geográfiá
ból átvett tévedése. KÉZAI állítását, hogy az Étül folyónak, a
mikor a Eif hegyeket elhagyja, Don a neve, «azonnal meg
értjük, ha ismerjük azt a geographiai felfogást, hogy a Volga,
kilépvén a hegyek közül a síkságra, két ágba szakad, egyik ága
a Kaspi-tengerbe (ez a tulaj donképeni Volga), a másik pedig a
Maiotisbe (ez a Don) ömlik» (v. ö. Századok i. h., MARQUART, *
Streifz. 153, 351).
Ha felteszszük, hogy a magyarok a Volga Átil nevét először
a bolgártörököktöl hallották (esuv. ADSI < bolg.-tör. Átil), tehát
az Etil ~ Étül folyónév is honfoglaláselőtti török jövevény
szavaink közé tartozik, önként felvetődik az a kérdés, hogy
vájjon egyáltalában elképzelhető-e, hogy egy nép egy folyó
nevére, a melytől messze elvándorolt, még századok múlva is
visszaemlékezzék ? Azt hiszem igen, de csak egy esetben: ha a
tulajdonnevet a népi hagyomány, a mondák őrizték meg. A ha
talmas folyam a vándorló magyarság képzeletére kétségkívül
nagy hatást gyakorolt; bátran feltehetjük, hogy, mint a vogul
mondákban a «táplálékos Ob», a magyar népmondákban az
Étül nagy szerepet játszott. Mintha ANONYMUS szavain, hogy az
őshazából felkerekedő magyarok az Etil vizén barbár módon.
tömlőkön keltek át, szintén a mondai hagyomány csillám lanék át!
Kerecset.
A Képes Krónikában Scythia leírása ezzel a mondattal
végződik: «In montibus enim deserti memorati cristallus invenitur, grifones nidum parant, avesque Legisfalk (ui. Dubn. és
Bud. Krón.; legisvalk Pozs. Krón. Font. Dom. IV. 6), que hungarice Kerecheth appellantur, pullos procreare dignoscuntur»
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•íMHK. 493). Megegyezik ezzel KÉZAI szövege is; nevezetesebb
eltérése, hogy a kerecset német neve nála nem legisfalk, hanem
.legerfalc (MHK. 480).
A cristallus, általában a drágakövek a klasszikus Scythiáleírásokból régi ismerőseink, s a mióta HEEODOTOS hírt adott
az aranyat őrző griffmadarakkal örökös harczban élő félszemű
arimaspokról, a griffmadár is a Scythia-leírások állandó requisitumai közé tartozik. íme néhány idevágó idézet. POMPONIUS
MÉLA, De situ orbis (Yenetiis, ALDUS 1508) 1. 2. c. 1.: «Deinde
est regio, ditis admodum, soli inhabitabilis tamen, quia gryphi,
sasvum et pertmax ferarum genus, aurum terra penitus
egestum, mire amant, custodiantque et sünt infesti attingentibus.» JÚLIUS SOLINUS POLYHISTOE (Venetiis, ALDUS 1508)
p. 77 b . : «in Asiatica Scythia teme sünt loeupletes, inhabitabiles tamen. Nam cum auro et gemmis affluant, griphes
tenent universa . . . smaragdis hic locus patria est . . ...»
ISIDOEUS HISPALENSIS, Etym. XII. 2 : 17: «. . . . gryphes vocatur, quod sit animál pennatum et quadrupes. Hoc genus fera
rum in Hyperboreis nascitur montibus . . .» AETHICUS HISTEE,
Cosmographia: «De Scythis gentibus. Sünt etiám et plures partes terrse, inaccessibiles et inhabitabiles, in plerisque namque
locis auro probatissimo et gemmis pulcherrimis affluunt, griphium immanitate oppresse . . . Invenitur in aliquibus locis, in
eádem regioné, smaragdus, et cyaneus lapis; cristallus autem
purissimus prsegrandisque illic reperitur . . .» 1) Egy XY. szá
zadi térképen az Urál vidékén a köv. feliratot olvassuk: «montes yperborei in quibus grifones habitant ».3) MIECHOV MÁTYÁS,
a Tractatus de duabus Sarmatiis szerzője, még a XVI. sz. ele
jén is érdemesnek tartja megczáfolni a régieknek a griflmadarakra vonatkozó tudósítását: «Nec corrödet fabule quod illic
essent griffi et magne aves prohibentes fodere et efferre aurum.
a

) Mémoire sur ÉTHICUS et sur les ouvrages cosmographi•ques intitulés de ce nom. Par M. d'AvEZAC (Mémoires présentés
par divers savants á l'Académie des inscriptions et belles lettres
de l'Institut National de Francé. Premiere série. Sujets divers
• d'érudition. Tome II. Paris, 1852, p. 502—3).
%
\ Mappa mundi in tabula aensea 1452 exarata (LELEWEL
i. m. Épilogue).
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Ude scd'm hoc dico (contrarium auctoribus- antiquis) quodl
griff! non sünt in rei veritate in illa parte septentrionis, nec
in aliis partibus orbisw.1) Á eristallus és a grifo tehát a régi
Scythia-leirásokból van átvéve, a legerfalk que hungarice Kerecheth
ellenben krónikásunk önálló adata.
A mi mindenekelőtt a kerecset-madár német nevét illeti,
úgyszólván mindenki, a ki krónikáink idézett helyének értelme
zésével foglalkozott, abból a feltevésből indult ki, hogy • legisfalk
félreértés legerfalk helyett, ez a KÉZAinál található változat
pedig másolási v. íráshiba legerfalk = jágerfalk helyett. 3 ) Tudtudtommal csak PETZ GEDEON fejezte ki kétségét, — bővebb.
megokolás nélkül, — az emendatio helyességében,3) s BALLAGI
ALADÁR azonosítja KÉZAI legerfalc-ják, tárgyi alapon, a közép
latin hierofalco, gyrofalcus-szal.4')
Én is azt hiszem, hogy BALLAGI ALADÁEnak van igaza.
Bármilyen kézenfekvőnek látszik is a legerfalk < legerfalk emen
datio, mégis csak feltűnő, hogy a németben van ugyan jagdfalke, de a feltett jdgerfalke összetételt a legnagyobb szótárakban;
is hiába keressük! Bárhogy magyarázzuk is a szövegromlást;
tárgyi okok alapján kétségtelennek tartom, hogy krónikáink.
legerfalk-, legisfalkj& a. m. gerfalk, a középkoriak híres vadász
sólyma, a melynek erejéről, bátorságáról csodákat regéltek.
A vadászsólyomnak (Falco gyrfalco L.) két fajtáját külömböztetik meg; az egyik a norvég vadászsólyom, Falco gyrfalco
typicus, Norvégiában és Lapponiában honos.5) Már a XIV. sz;
x

) MATHIAS DE MIECHOW, Tractatus de duabus Sarmatiis,
Asiana et Europiana et de contentis in eis. Cracovie, 1517.
Tract. 2. c. 5. De Juhris.
3
) V. ö. SZABÓ KÁROLY, KÉZAi-ford. 12; MHK. 480 (jegy
zet); MELICH JÁNOS, Nyr. XXXIII. 318; SEBESTYÉN, A m. hon*
foglalás mondái I. 373 ; B. F R . KAINDL, Studien zu den ungarischen geschichtsquellen. 1—16. Wien. 1894—1902. 4 0 6 . 1 . :
«. . . so ist kaum zu bezweifeln, dass KEZA an der citirten Stelle
legerfalc geschrieben habé; allé anderen chronikredactionen
habén aber das wort nicht verstanden und lesen Legisfalc*.
3

) GRAGGER BÓBERT, N é m e t philologiai dolgozatok. 8, 10, 15..
) BALLAGI ALADÁR, Bégi m a g y a r n y e l v ü n k és a Nyelvtör

4

téneti Szótár I. 106.
5

) V. ö. BREHM-MÉHELY, A Z állatok világa VI.. 275--
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végéről való katalán térkép megjegyzi Norvégiára:' «Aquesta
regio de Nurvega es mólt aspra. . . moltos feres hi ha, .. .orsósblanchs e grifalts . . .D1 ) és az olaszországi példányon: «Provinsia de staquia (scania ?) e de gotia . . . son grans casadors
e cason ab grifaus e caualquen ab serros». A génuai kódexben:«Item est provincia de stachia et de gotia . . . sünt magni venatores et equitant cervos venanturque cum gilifarchis . . . »."2)"
A vadászsólyom másik faja a Falco gyrfalco islandus BRUNN,
amannál jóval nagyobb, kül. Izlandon és Grönlandban. Hogy e
két sólyomfaj «meddig terjed kelet felé, biztossággal megálla^
pítani nem tudjuk. MENZBIER az Uraiban honos sötét, világos;
és fehér vadászsólymokat külön névvel jelelte».3) Szin tekinte
tében ugyanis többféle változata v a n : akadnak egészen fehér
farkú, sőt egyáltalában egészen hófehér példányok is.4) A sólymászok előtt ezek, úgy látszik, különös becsben állottak.
A legértékesebb és a vadászatra legalkalmasabb sólymok
Európában mindenkor a Norvégiából, Izlandról és Grönlandról
valók voltak. Legnagyobbrészt Dániából kerültek az európai
uralkodók udvarába; a vagyonosabb főurak szintén iparkodtak
e fajta sólymokra szert tenni, az északi madárkereskedők révén v
kik mindenkor szivesen látott vendégek voltak,3)
BAIST GOTTFRIED a Zeitschrift für deutsches Alterth'um
N. folge XV. 50—65 megjelent Palco czimű tudós értekezésében
kimutatta, hogy a XI—XII. sz. folyamán a skandináv kereske
dők nemcsak magukat a betanított, idomított vadászsólymokat
hordták szét a germán és román országokban, hanem a raga
dozó skandináv nevét is elterjesztették. A madár északi nevegeirfalki, tehát tkp. 'sperfalke 5 ; <(die waffe als erstes glied des;
compositums, — írja BAIST i. h., — bezeichnet die trefflichkeit;
desselben». Az ész. geirfalki átvétele a ném. gerfalke (kfn. gerfalke, gerfalk, girfalco; népetymologiával gierfalke, geierfalke^
v. ö. még alnóm. giervalk, ang. gerfawcon, gerkin), majd a román
alakok: fr. gerfaut, prov. girfalc, girifalt, sp. gerifalte^ ol. ger*) Notices et extraits XIV. 2 : 39.
2

)

3

4

5

TH.

F I S C H E R i.

) BREHM-MÉHELY

) ü o . VI. 276.

) ü o . VI. 266.

m.

216.

i. m . V I .

275.
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falco; a középkori latinban gyrofalco, gyrofalcus, girfaleo, geroJalco, girfalcus, grifalco DuC. és hierofalco. Ez utóbbi, vala
mint a gyrofalco is (a gyrando) nyilvánvaló nép-, ül. tudákos
etymologia. 1 ) BAIST i. h. szerint a gerfalk-m a XII. sz. előtt
nincsen adatunk.
Kissé bővebben foglalkoztam a vadászsólyom német gerfalke nevével, mert története sok tekintetben a mi kerecset sza
vunk történetére is világot vet.
Krónikáink szerint a vadászsólyom magyar neve kerecset-/
ISÍoha köznévi használatára nincs több adatunk, nincs okunk a
közlés helyességében kételkedni, Tulajdonnévi használatára
ugyanis az OklSz.-ban három adatot is talárunk : 1323: «Nicolaus dictus Kerechetiir> ; 1434: «Sebastianus Kerecheth)) ; 2 ) 1479:
«Quasdam siluas Kerechetfokü, Lyskomezew appellatas».
IPOLYI Magy. Myth. 245 a kerecsetet, ill. a kerecsent (mert
é e kettőt egynek veszi) a mythikus eredetű madarak közé szá• mítja: «valamit a lidércz, turul, grif mythosi madárképletek, a
történeti monda mellettük különösen a kerecsen madarat emeli
ki». JERNEY JÁNOS Új Magyar Múzeum (1850—1) 256 nyilt leve
let intéz PETÉNYI SALAMONIIOZ : állapítsa meg, hogy a KÉZAI
említette kerecset-sólyom előfordul-e Magyarországon, mert «ha
ily faj nem létezik Magyarországban, a rólai. ismeretet KÉZAI
minden bizonynyal csak ősi hagyományokból meríthette». VÁMBÉRY ÁRMIN Magy. Ered. 183—4 a szóban forgó madárnevet is
török eredetűnek magyarázza, s a törökségben nem is egy
«részint azonos, részint rokon» madárnevet talál. Az egyik a
csag. HS±JS kerce (Baber-name 365, BADL. II. 1105; VÁMBÉBY
egészen önkényesen így olvassa: kerece): «da ist noch ein vogel,
•der kertsche, er gehört zu den schwalben, ist aber viel grösser, als eine schwalben Valószínűleg idetartozik: csag. karca
*) Y. ö. FRIDERICÜS II. De arte venandi cum avibus (meg
jelent 1596-ban) c. 4 : «inde appellatus est hiero, quod sacer,
inde Gerofalco, id est, sacer falco». ALBERTUS MAGNUS, De falconibus c. 6: «maior est asture, et minor aquila et dicitur
Gyrofalco a gyrando, quia diu gyrando aeriter preedam insequi-tur» (idézi DuC).
2
) Hasonló személynevek Sólyom, Sas, Kánya, Héja, Kere
csen stb. OklSz.
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'espéce de petité hirondelle 3 PAVET DE COURT. A magyar kérecsettel összetartozó másik török madárnév a esag. szag. kacs.
karcSyai | tel. krim. kaz. karcSya j alt. karca | sor karWya ; habicht,
falke3 volna (v. ö. MNyv. X. 247 is).
Persze az afféle csekélység, hogy a 'fecske3 és az 'ölyv'
mégsem 'vadászsólyom', s hogy a hangalakok is jócskán eltér
nek egymástól, VÁMBÉRYt etymologiai játékaiban nem szokta
zavarni.1) A CZUCZOR-FOGARASI szótár viszont ALBERTÜS MAGNUSdicsőségére áhitozik, a ki a girfalco stb. madárnevet a gyrare
igével hozta kapcsolatba: szerinte is «valószinti, hogy gyöke a
köröskörül mozgást, keringő szállongást jelentő ker . . . » Annál
furcsább YÁMBÉRY és CztrczoRék okoskodása, mert hiszen mind
a ketten jól tudták, hogy már GYARMATHI utalt Yoeabulariumában egy mind alak, mind jelentés tekintetében pontosan ideülő
szóra : az orosz krecefrh-ve ! a )
Az orosz kréceti, gen. kréceta mellett régebben a krecat'b
alakváltozat is előfordul (v. ö. BERN. BtWb. I. 609; SREZN.
Mat.; 3 ) v. ö. még a következő származékokat: krecathniki>.
SREZN. i. h . ;

krecát(c)ij adj. PAWL.) ; PAWLOWSKIJ szótára így

értelmezi: Talco gyrofalco, der gier- od. jagdfalke3. SREZNEWSKIJ
és PREOBRAZENSKU4) az első adatot a XII. sz. végéről (1187-ből)
idézi: ni sokolu, ni krecetu/') Megvan még a kisoroszban : krecét
'weisser edelfalke3 BERN i. h. és a lengyelben i s : krzeczot PREOBR.
i. h. (talán az oroszból; v. ö. alább MIECHOV adatát is). BERNEKER
BtWb. I. 609 szerint e madárnév a krek- hangutánzó tő szár
mazéka (v. ö. bolg. krecí 'schreien, von vögeln und fröschen3;
szlov. krécati 'quaken; kreissen 3 ; cseh kreceti 'schreien, vom
geier3; lengy. krzeczac 'knarren; kráchzen; quaken' BERN. i. h.).
Látnivaló, hogy az orosz krecefh mind alak, mind jelentés
tekintetében pontosan megfelel a magyar kerecset-nek. A kérdés
x

) A Falco gyrfalco L. török neve sunkur, suykar, suykar,
sumkar stb., v. ö. MNyv. X. 298.
a
) GYARM. Voc. 35, MIKLOSIOH, Slav. el., Nyr. XI. 268.
3

) J. SREZNEVSKIJ, Materialy dija

slovarja

drevne-russkago

jazyka po pisjmennym pamjatnikam. Petersburg, 1893.
4

) A PREOBRAZENSKU, Etimologiceskij slovarj russkago j a z y k a .

Moskva, 1910. 384. 1.
. 5 ) Az adat az 1187-ből való palócz-orosz emlékből való.
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•csak az, hogyan kerül hozzánk a XIII. században a sólyoinfaj
orosz neve?
Említettem már, hogy a vadászsólyom nemcsak Norvégiá
ban, hanem északkeleti Európában az Urál bérczei között is
honos. A baskíroknak ma is kedves foglalkozásuk a vadász
sólymok idomítása. 1 ) PALLAS PÉTER SIMON, a tudós orosz termé-,
szetvizsgáló szintén megjegyzi egyik útleírásában: «der geier•falk (soykar) sind selten gebrauch . . . doch suchen die vornehmen kalmücken dergleichen von den baschkiren zu erhan<deln, in derén gebirgslande ein erwünsehter aufenthalt dieser
edlen raubvögel zu sein scheint». a ) Az Urál vidékéről, talán
épen a baskírok közvetítésével, került ez a nemes sólyomfaj,
valószínűleg már a XI-—XII. sz. folyamán, az orosz fejedelmi
udvarokba. Midőn a XV. sz. vége felé a moszkvai nagyfejedelem
hatalmát az Urál vidékére is kiterjeszti s megkezdi Jugria meg
hódítását, nyugati forrásokban is gyakran olvashatni a kerecsetrő,! s a nagyherczeg sólymászatáról. PAULUS JOVIÜS, a ki az
-oroszországi dolgokról a nagyherczeg követe révén értesült, ezt
írja: «A gl' Inugri et Vglolici si peruiene per aspri m ö t i . . .
nella sommitá di quali si pigliano Falconi eccellentissimi et di
* questi ve n'é una forte biancha di penne macchiate, che la
chiamano Herodio. Vi sono anche de Girifalchi nimici di gli
•neelli chiamati Ardee, vi sono de Sacri et de Peregrini, di
quali nel' uccellare la delicatezza de gli antichi principi no
n'hebbe notitia»..3) A Falco gyrfalco islandus fehér változatának
elég találó jellemzése! MIECHOV a «Tractatus de duabus Sarmatijs» De Juhris fejezetében a kereesetről sem feledkezik meg:
(•Affertur autem ad nos avis quedam rapina vivens quantitatis
aquile, sed alis et cauda prolixioribus quam aquila in similitudine accipitris et vocant eam moscovite krzecoth nostri verő
homines vocant ipsam byalozor quasi albicans splendor quia
subáiba est sciendum ventrem. Hanc omnes rapaces aves accipitres, falcones et cetere rapto viventes intantum metuunt, quod
*)

SOMMIER,

Un estate in Siberia, 563.

2

) PALLAS, S a m m l u n g hist. nachrichten über die mongol,
-völkerschaften. St. Petersburg (1776—1802) I. .147.
3

) PAOLO JOVIO,

H . 134. a.).

Delle cose

della

Moscovia

(ap.

EAMUSIO,
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inspeeta

ea tremunt, eadunt et extinguunturw. HERBEESTEIN
.ZSIGMOND., mikor 1517-ben MIKSA császár megbízásából Moszkvá
ban járt, részt vett egy nagyherczegi vadászaton is. « . . . Darnach
— írja emlékirataiban — vili Gerfalckhen, die sy kretzet haissen, schon vnnd gros. Wie sy sagen, so fahen sy schwanen
darmit. Ich habs aber nit helffen fahen)).1)
1549-ben megjelent Eerum Moscoviticarum Commentarii
<ÍZ. munkájában szintén több idevágó adatot találunk. Az Urál
hegységben (cingulum mundi) fészkelnek a híres kerecsensóly
mok. Leírja a nagyherczeg sólymászatát s megczáfolja azt a
középkori mesét, a melyben még MIECHOV is hitt, hogy a többi
ragadozó madarak a kerecset paszta tekintetétől földre hulla
nak és megdöglenek.2). Végre JERNEY Új Magy. Múzeum I.
255—6 idézi WUNDERER német utazó útleírásából (1590) a köv.
helyet: «Von Gevógels werden alda gefangen . . . grösze starcke
Gurfalcken, ex montibus Pezorse, welche sie Kretzel (!) nennen,
in grösze eines schwanen, weisz ul sehr starck, die wie mir
glaubwürdig berichtet worden, ein Schaff vom boden ertragen
mögen».
Az idomított fehér vadászsólyom igen nagy becsben tar
tott ajándék volt. Jellemző pl. ABULGAZI köv. helye: ÜRUS-INAL
kirgiz fejedelem követeket küld DzsiNGisz-khánhoz, «chargés de
présents magnifiques . . . parmi les quels il y avoit un oiseau
tout blanc n'ayant que les pieds, les yeux et le bee rouges, cet
oiseau est appelé en langue Turque Schungar, mais les Eusses
l'appellent KratzscheU3) De különösen fontos MAECO POLO tudó
sítása, a ki nagy ázsiai útját épen KÉZAI korában, 1274—5-ben
tette meg, s a ki arról értesít, hogy a vadászsólymokat Orosz
országból más országokba is exportálják: «Ci devise de la provence de Eosie e des jens. Elle est si grant provence qe
dure jusque au mer osiane e si voz di qe il hont en cel
*) Fontes Eerum Austriacarum. SS. I. 127 (Selbstbiographie
Freiherrn von HEEBERSTEIN. 1486—1553).
2
) V. ö. még PÁPAY JÓZSEF, Nyelvünk finnugor eredetének
kérdése SAJNOVICS és GYARMATHI felléptóig (A debreczeni Eeform.
Főiskola Évkönyve. XXXI. 1909—10. 56. 1.).
3
) V. ö. ABÜLGHAZI, Histoire généalogique des Tatars. Leyden, 1726, 105, 205. 1.
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mer auquans isle, en lesquelz isles naissent maint jerfaus
e mant fauconz pelerin, si qe il en portent par plosors leus
dou monde . . .»..1) Az Árpád-korban elég élénk lehetett a kap
csolat hazánk és Oroszország között. Hiszen elég arra utal
nunk, hogy három Árpád-házi királyunk felesége volt orosz
herczegnő: I. ENDRE felesége a kievi orosz nagyfejedelem,
leánya; KÁLMÁN második felesége EUFÉMIA orosz herczegnő,
MONOMACH VLADIMIRNEK, Perejeslavl és Susdal, később Kiev
nagyfejedelmónek a leánya; II. GÉZA felesége EUFROZINA,,
I. MATISLO kievi nagyfejedélem leánya.2) A mint a királyi és
főúri udvarokban a betanított vadászsólymokkal házaló skan
dináv kereskedők Németországban és a román országokban is
elterjesztették a madár északi geirfalki nevét, minálunk is az
orosz kreceth > m. kerecset név a XII—XIII. sz. folyamán az
orosz kereskedők, az orosz herczegnők udvartartása révén az
Urál vidéki betanított sólymokkal együtt terjedhetett el.

Van azonban a magyarban ugyancsak 'sólyom' jelentésű 4
kerecsen madárnév i s ; milyen viszonyban van ez a kerecsen az
imént tárgyalt kerecsettel1?
Hogy a népnyelvvel kezdjem, feltűnő, hogy sem a MTsz.ban, sem az azóta megjelent gyűjtésekben nem találok adatot.
A Tsz.-ban egy adat v a n : kerecsen MATICS Pápa-vidéki gyűjté
séből. CHERNÉL Magyarország madarai II. 429 és CSÖRGEY Aquila
IV. 106 szerint a népnél kelecsen, kerecseny; a szó elterjedé
séről pontosabb adatokat egyik sem közöl. Magam hallomásból
tudom, hogy Somogyban a kerecseny sólyomnév ezelőtt 40—50
esztendővel még ismeretes volt. JÁSZAY PÁL szerint «a Tisza mel
lett a kerecsen fekete vizi madár (!). Ki nem ismeri a becses
/cerecsm-tollat ?» A mi e név jelentését illeti, FÖLDI, Term.
hist. 137 a Falco gyrfalcora v. a Falco islandicusra alkalmazza.
FÖLDI után indul MÁRT. 1801, SI., Ks. KASSAI, III. 151 s ter*) A. BARTOLI, I viaggi di MARCO POLO, secondo la lezione
del codice MAGLIABECHIANO piú antico. Firenze, 1863. Appendice, 414; 1.
-) V. ö. PAULER GYULA, A magyar nemzet története

Árpád-házi királyok alatt, I. 9 7 ; I. 223, 4 6 9 ; I. 269, 491....
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mészetesen a NySz. és az OklSz. is. Ez persze tévedés; kérecseny, kelecseny nem az északi Falco gyrfalco fajnak, hanem a
hazánkban is előforduló, rozsdásbarna v. hamvasbarna színű,
torkán fehéres-sárgás folttal biró Falco lanarius L. PÁLL. (más
néven Falco sacer GM., Hierofaleo sacer MEV.) sólyomfajnak a
neve.1) A régiségből több adatunk van; a NySz. idézi ZRINYIből, MiSKOLCziból, GvÖNGYÖsiből és Lisxiből kerecsen, kelecsen
alakban. Valamelyik régi Íróból való SzD. adata is. Noha első
köznévi adatunk 1651-ből, a Zrinyiászból való, s régi szótár
íróink sem jegyezték fel, a XIII. sz. utolsó negyedétől kezdve
annyi helynévi és személynévi adatunk van, hogy a kerecsen
szót a XIV. sz.-tól kezdve közkeletűnek kell tartanunk. 2 ) Érde
kes a Kelecseny, Kerecseny nevű helységek földrajzi elterjedése:
egy-két kivétellel valamennyi az északkeleti felföldön fekszik:
Heves, Nógrád, GÖmör, Borsod, Sáros, Zemplén, Ung, Bereg és
Mármaros megyében. Ezenkívül van még Kerecsen, Kerecseny
nevű helység a régi Zaránd és Zala m.-ben.3)
Milyen viszonyban van mármost krónikásaink kerecset
sólyomneve a gyakoribb előfordulású s népi kelecseny, kerecseny
sólyomnéwel? Erre a kérdésre nem tudok kielégítő választ
adni. A jelentésbeli külömbségre már utaltam; amaz a Falco
gyrfalco uráli változatának a neve/) emez a hazánkban, általá
ban a délkeleti Európában sem ritka Falco lanariusé. A mi a
hangalakokat illeti, legtöbb szótárunk (CzF., OklSz.) a kerecsetct
és a kerecsen-t egyszerűen azonosítja. Noha a kerecsent semmi
képen sem tekinthetjük a kerecset egyszerű alakváltozatának
*) V. ö. BREHM-MÉHELY i. m. VI. 279—80, CHERNÉL,
Magyarorsz. mad. II. 429, CSÖRGEY, Aquila IV. 106, Nyr.
XXXIII. 347.
3
)"V. ö. CZINÁR, Ind., KOVÁCS, Ind., JERNEY, Nyelvkincsek,
OklSz. Az alakváltozatok közül figyelemre méltó: 1320: «Possessionis Felsu Kerechyn voeate» OklSz.; 1268: «ad finem
stagni, quod Keerchen toua uoeatur», u o . : «iuxta Keercen
potoka» WENZEL III, 195, Ladány közelében. Kerecseny LIPSZKY,
Rep. szerint is plaga pal. Szabolcs m.-ben.
3

) V.

ö. OSÁNKI I.

64,

101,

138,

173,

299,

352,

392,

416,

449; I. 735, III. 69.
4

) MENZBIER elnevezése szerint Falco Hierofaleo Uralensis,
v. ö. Aquila VIII. 1 1 .
Nyelvtudományi
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(v. megfordítva), összetartozásuk mégis valószínűnek látszik.
Vájjon nem lehetne-e arra gondolni, hogy a kerecsen is orosz,
kisorosz jövevény, az említett krek- hangutánzó tő feltehető
*krecenrb származékának az átvétele ? *) A Kerecsen, Kehesen
helynevek földrajzi elterjedése nem mondana ennek a feltevésr
nek ellen. Érre a kérdésre talán szlavistáink adhatnának feleletet.
GoMBOCZ ZoLTÁK.

Emdtil.
— A HB.-beli embut alakot Nyr. XXXII. 485
úgy magyaráztam, hogy másolási hiba embul helyett, s ezt a
föltett alakot éíndöl-nék (később másutt eíndül-nék) olvastam.
Ez olvasás ellen MÉSZÖLY Nyr. XXXVII. 295 azt a kifogást
tette, hogy az -énd képzőnek nincs -ind változata, s uo. SIMONYI
is hozzája csatlakozott. Való igaz, hogy a futurum képzőjének
magánhangzója eredetileg nyilt volt: -end, és megnyúlva -end.,
s az ilyen é-k rendszerint csak egy fokkal lettek zártabbakká
és nem fejlődtek tovább t'-kké. De ilyen továbbfejlődés szórvá
nyosan mégis előfordul, pl. kíz, tehín, kérik, levíl, kendérekníl
(Húnyad m. Lozsád Nyr. XXIL 356); nizzíl (uo. 410); fedil
(Hszk.: kezdi járás északkeleti részében NyK. XXXVI. 331);
irt 'ért' (Szalonta NyF. 6 9 : 6 ) ; íhen, vezír (Győr m. Szigetköz
NyF. 3 8 : 1 2 ) ; ín 'én' Öcsöd KÁLMÁNY L. Hagyományok I. 216;
vö. ingem, ingom, ingámét, ingünket MTsz. I. 489); szenvedti,
keresti c—téF (Őrség MNyszet V. 116); mesztil-láb, meszti-láb,
mesztí-láptira, vő-fí, vö-fíj stb., szín-vonó stb. MTsz.; s már
régente i s : cerip 'cserép' (DöbrK. 44), hegeknec. feniki (uo. 35),
vetül Vetettél' (uo. 99). — Ilyen továbbfejlődés a HB. nyelv
járásában is történhetett, a melyben — mint tudjuk — volt
?'-zés (vö. scegin, ilezie). Ne mondjuk tehát, hogy az -énd képző
nek nincs Hnd változata, hanem mondjuk inkább azt, hogy ez
a változat a HB.-beli hapax legomenonok közé tartozik.

x

) Képzésére talán v. ö. or. mélen'b 'griff an der hándmühle' < mel'q, melti c mahlen', BERNEKER, EtWb. I. 144, II. 34.

