
A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány, 

II. 

Magna Hungária. 

A XIII. század közepe táján JULIÁN utazásaival kapcsolatban 
a magyar őshazára vonatkozó nemzeti és európai hagyomány 
középpontjába új név s egy földrajzilag is pontosabban meg
határozott terület kerül: Magna Hungária, Hungária Maior, 
Hungária Vetus, szemben a magyarság mai hazájával: Hungária 
Minor, Hungária Nova sive Pannónia. 

Magna Hungária Julián előtti 

A Hungária Vetus—Hungária Nova, Hungária Maior— 
Hungária Minor szembeállításokkal egyébként már JULIÁN előtt 
a XII. század második felében találkozunk VITERBÓI G-orrFRiEDnál 
az ANTEisoR-monda egy sajátságos változatával kapcsolatban. 
GoTIFREflUS VlTERBIENSIS ( 1 1 3 3 1 1 9 6 V. 1 1 9 8 ) I I I . KONRÁD, I . FRIGYES 
és VI. HENRIK udvari papja és jegyzője, a fiatal HENRIK király 
használatára összeírta negyvenesztendős búvárlatai eredménye
képen a világtörténelem legnevezetesebb eseményeit. így kelet
kezett a Memória seculorum vei Liber memorialis ab 0. C.— 
1185. A De regibus Oothorum c. fejezetben olvassuk a követ
kezőket: «Ungarorum regna duo esse legimus, unum antiquum 
aput Meotidas paludes in finibus Asie et Europe, et alterum quasi 
nóvum a primo regno in Pannónia derivatur, quam Pannoniam 
nonnulli novam Ungariam vocant. Ungari etiam Huni sünt appel-
lati. Sub quorum viribus Atila et Totila quondam regnantes 
multa regna in Itália et in Galliis desolaverunt». Majd alább: 
«Eo enim tempore, cpo Eneas destructa Troia venit in Ytaliam, 
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2 GOMBOCZ ZOLTÁN 

duo alii Troiani principes, Priamus iunior, nepos magni Priami 
ex sorore, et Antenor, ipsius agnatus, cum 13 milibus per maré 
Illirieum in Ungariam veterem, que est in confinio Asie et Europe 
iuxta Meotidas paludes, ibique edificantes urbem magnam Si-
cambriam, ipsi a loco illó Sicambri sünt nominati».1) 

Ami mindenekelőtt ANTENOR szerepét illeti, a római hagyo
mány szerint Trója pusztulása után ANTENOR és fiai Thraciába és 
Illyriába menekültek, majd hosszas bolyongás után Itáliába jutnak, 
ahol Pataviumot alapítják.2) A középkori változatok egy része 
szerint azonban ANTENOR a Maeotis ingoványai közé menekül, 
majd innen Pannoniába vándorol, vö. pl. a XI. század közepe 
tájáról való Ex miraculis S. Genulfi-t, MGH. SS. XV. 2 : 1205: 
«Cives autem ejus profugi ab Asia in Európám, pars sub Enea 
duce Italiam, pars verő Antenore per Meotydes paludes perque 
flumeu Tanais Pannonias petierunt . . . » Hasonló változat a 
VITERBÓI GoTTFRiEDnál található is. 

Nem meglepő a húnokuak a magyarokkal való azonosítása 
sem. Nemrég HÓMAN BÁLINT nagy készülettel kimutatta, hogy a 
hunoknak a magyarokkal való azonosítása régi, első megjelené
sükkel egyidős hagyományokon alapszik.3) A XI. századi nyugati 
források egy része «Huni-nak nevezi a magyarokat, de mindig 
az Ungri-ved parallel, annak mintegy magyarázatául», vö. pl. 
Chron. Eberspergense: Huni qui et Ungri, MGH. SS. XX. 10 
stb. Egy adatot idéz HÓMAN arra is, hogy e származtatás alapján 
megfordítva a hunokat is Ungri-nak nevezik.4) Egyébként VITERBÓI 

GOTTPRIED is nemcsak a hunokat azonosítja a magyarokkal, hanem 
az avarokat is. Egy másik munkájában, a verses Speculum 
regum ban ezt olvassuk: «Nunc veniunt Huni, Gothi, veniunt et 
Alani» MGH. SS. XXII. 84, s a Huni mellé egy régi glosszátor 
odajegyezte: Ungari. Pantheon c. művében pedig: «regnum 
Scitarum et Avarum, id est Ungarorum ptiorum*, majd később : 
«Avares, id est Ungari Pannonii*, MGH. SS. XXH, 134, 186. 

*) MGH. SS. XXII. 102, 104. 
2) PAULY-WISBOWA, Realenc I. 2352. 
3) HÓMAN BÁLINT, A magyar nép neve a középkori latin

ságban. Tört. Szemle VI. 129 kk. 
á) A X. század végéről Herigeri Gesta ep. Leodiensium. 

MGH. SS . VII. 171 . 
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A Hungária Maior és Hungária Minor szembeállítására a 
második JűLiÁN-előtti vagy legalább JuLiÁNtól független adatot a 
."XIII. század encyciopaedistájánál, a SZENT LAJOS környezetéhez 
tartozó VINCENTIUS BELLOVACENSIS (VINCBNT DE BAUVAIS) compilatiójában 
találjuk, amelynek a kéziratok Bibliotheca mundi, Speculum 
május, Speculum triplex nevet adnak. A harmadik rész, a Spe
culum naturale, egy rövid történeti összefoglalással végződik; 
ez a rész a Pannónia címszó alatt ezt írja: «Pannónia Európae 
•est' provincia, quae ab Hunnis quondam occupata ab eodem 
populo Hungária vulgariter est appellata. Quae duplex est 
secundum Orosium. Maior se. et Minor. Maior quidem est in 
ulteriore Syria ultra Meotides paludes constituta, a qua Hunni 
venationis gratia primitus exeuntes per longissima paludum et 
terrarum spacia et cervorum et bestiarum vestigia insequentes 
tandem solum Pannóniáé invenerunt, qui reuersi ad propria collecto 
agmine in Pannoniam redierunt, et expulsis incolis a primaeva 
sua origine nomen genti et patria e indiderunt*. 

Julián első nagymagyarországi útja. 

RicHARDusnak, JULIÁN rendtársának a jelentése JULIÁN első 
nagymagyarországi útjáról egy a XIIL század végéről való igen 
vegyes tartalmú hártya-kódexben maradt fenn, amelyet a vatikáni 
könyvtár legrégibb, ú. n. angyalvári osztályában őriznek. A kéz
irat címe az első darab után Liber, censuum, szerzője Cencius 
<;amerarius, a későbbi III. INCE pápa. A kézirat 350—59. lapjain 
Magyarországot illető, az 1232—3. évekből való okleveleket 
találunk; a 445a—446& lapokon van a RicHARDus-féle jelentós.1) 
A jelentést 1745-ben Jós. INN. DESERICIUS (DEZSERICZKY) fedezte fel 
& hírneves orientalista, I. SÍM. ASSBMANI segítségével; ugyancsak 
6 közölte először De initiis ac maioribus Hungarorum commen-
tarii (Budae, 1748) c. munkájában. Másolatát ASSEMANUS 1746 
febr. 25-én hitelesítette. Azóta a jelentés szövegét gyakran le
nyomatták ;2) legjobb kiadása FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ gondozásában 

x) MHK. 465. 
2) Kevésbbé ismert kiadásai a XVIII. századból: G. PRAY, 

Annales veteres Hunorum Avarum et Hungarorum (1761) I. 151—3. 
Solemnia Magistrorum philosophiae et artium creandorum in diem 

1* 
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PAULER GYULA jegyzeteivel a MHK. 466—472. lapjain jelent meg. 
A vatikáni kéziraton kívül EICHARDUS jelentése megvan a párizsi 
nemzeti könyvtárnak egy XV. századi kéziratában is, amely a 
vatikáni kézirat másolata.1) 

JuLiÁNnak és társainak vállalkozását kettős indíték magya
rázza. Egyrészt a vallásos buzgalom. Jellemző e tekintetben 
III. HONORIUS pápa levele a kalocsai és az esztergomi érsekhez, 
(1219 körül), amelyben négy, három vagy legalább két «erős-
hitű és kipróbált tudományú» (quatuor viros opinionis sincere ae 
litterature probate) férfiút kér, lehetőleg cisztercitát, akik vállal
koznak arra, hogy a keleti országokban a pogányok között isten 
igéjét hirdessék s hitükért készek martírom ságot is szenvedni.2) 
A másik, s talán az eresebbik motívum a nemzeti motívum volt: 
felkeresni azokat az elszakadt testvéreket, akiknek emléke a. 
XIII. század elején még haloványan élhetett vagy akiknek léte
zésében krónikásaink híradása alapján nem kételkedhettek. Vilá
gosan utalnak erre a Jelentés bevezető sorai: «ínventum fűit in 
Gestis Ungarorum christianorum, quod esset alia Ungaria maior, 
de qua septem duces cum populis suis egressi fuerant, ut habi
tandi quererent sibi locum, eo quod terra ipsorum multitudinent 
inhabitantium sustinere non posset; qui cum multa regna per-
transissent et destruxissent, tandem venerunt in terram, que nunc 
Ungaria dicitur, tunc verő dicebatur pascua Romanorum». Már 
SZABÓ KÁROLY észrevette, hogy az idézett rész egyes kifejezései 
élénken emlékeztetnek ANONYMusra.3) De aligha tévedünk, ha fel
tesszük, hogy a Magna Hungária-hagyomány ébrentartásához a 
magyarokkal azonosított hunok őshazájának emlegetése külföldi 
forrásokban szintén hozzájárult. 

A KicHARDus-féle jelentés szövege annyira ismeretes s-

proximum Jovis h. e. D. III. martii indicit atque ad ea conce-
lebranda in vitat ord. phüosophici Decanus Car. Andr. Bel. — 
Inest: De avitis Hungarorum sedibus e Bibliotheca Vaticana 
monumentum. Lipsiae, 1763. IV—XI. De Facto Vngariae Magnae. 

!) MHfC 464. 
2) THEINER, Mon. Vatic. I. 2 7 ; WENZEL, Árpádk. Új Okmt . 

I. 1 6 4 ; ZICHY JENŐ gr. Keleti kutatások a magyarság eredetének fel
derítése érdekében. ZICHY JENŐ gr. Harmadik ázsiai utazása. VI. k . 

3) Vö. még PAULER : MHK. 466. 
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könnyen hozzáférhető, hogy részletes ismertetése felesleges volna.1) 
Megelégszem azzal, hogy a jelentés legfontosabb mozzanatait 
kiemeljem. 

KICHAEDUS jelentéséből tudjuk meg, hogy négy domokosrendi 
szerzetes — OTTÓ és három társa — még JULIÁN előtt vállalkozott 
a pogány magyarok felkeresésére: «Fratres igitur predicatores, 
hiis in gestis Ungarorum inventis, compassi Ungaris, a quibus 
se descendisse noverunt, quod adhuc in errore infidelitatis 
manerent, miserunt IllI-or de fratribus ad illos querendum, 
nbicumque eos possent, iuvante dominó, invenire. Sciebant per 
scripta antiquorum, quod ad orientem essent; ubi essent, penitus 
ignorabant. Predicti verő fratres, qui missi fuerant, multis se 
exponentes laboribus, per maré, per terras eos usque post annum 
tertiuni quesiverunt; nec tamen propter multa viarum pericula 
poteraüt invenire, uno ipsorum excepto sacerdote, nomine Ottó, 
qui tandem sub mercatoris nomine processit, qui in quodam regno 
paganorum quosdam de lingua illa invenit, per quos certus 
«fficiebatur, ad quas partes manerent; set illorum provinciám 
non intravit; ymmo in Ungariam est reversus pro fratribus plu-
ribus assumendis, qui cum ipso redeuntes íidem illis catholicam 
predicarent. Sed multis fractis laboribus post octavum reditus 
sui diem, cum omnem viam illos querendi exposuisset, migravit 
ad Christum». 

OTTónak és társainak az utazása a 30-as évek elejére 
eshetett. A nemrég (1216 ban) alapított hitbuzgó rend csakhamar 
ismét négy tagját küldi a pogány magyarok felkeresésére. JULIÁN 
és társai BÉLA herceg költségén — a jelentés szavai szerint: 
expensis domini Bele nunc regis Ungarie — tehát még II. ENDRE 
halála, 1235 szeptember 21-ike előtt, valószínűleg 1235 tavaszán 
indultak útnak, nyilván OTTÓ útmutatásait követve, Bulgárián 
keresztül Konstantinápolyba. Itt hajóra szállnak s 33 napi hajózás 
után megérkeznek Sychia tartomány Matrica2) nevű városába. 

*) Vö. egyebek közt: Dr. N PFEIFER, Die ungarische Domini-
kanerordensprovinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tataren-
verwüstung 1241—2 Zürich, 1913. MÉSZÁROS GYULA, Magna Un-
garia. Budapest, 1910. 

3) Sychia, a korai középkorban a bizánciaknál Zt)(ía. a 
.Kaukázus északnyugati lejtőjén. Matrica a mai Taman, a közép-
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Innen a királyné támogatásával újra útra kelnek s tizenhárom 
napig tartó vándorlás után a Tamantól kb. 70 kilométernyire, a 
Kaukázus északi lejtőjén elterülő Alaniába. Innen a barátok 
«societatem habere non poterant procedendi, propter timoren> 
Tartarorum, qui dicebantur esse vicini*, úgyhogy Alaniában hat 
hónapig kénytelenek vesztegelni. A nagy nyomorúság miatt a 
négy útitárs közül kettő visszafordul, míg JULIÁN és GÉRARDU& 
néhány pogány társaságában útnak indul a pusztaságokon ke
resztül s harminchét napig tartó vándorlás után megérkezik «in 
terram Sarracenorum, que vocatur Vela, in civitatem Bundam>.1) 
GERARDUS meghal, s JULIÁNUS, aki magára maradt, egy szaracén 
pap szolgálatába állott, aki Nagy-Bolgárországba vala indulandó, 
hová együtt el is jutának . . , Azon országnak egy nagy városá
ban . . . a barát egy magyar asszonyra akada, kit azon földről,, 
melyet keres vala, azon tájra adtak volt férjhez. Az megma-
gyarázá a barátnak az utat, melyen majd menjen, állítván, hogy 
kétnapi járóföldre magukat a magyarokat, kiket keres valaT 

kétség nélkül megtalálhatja. Mi úgyis történt. «Invenit enim eö* 
iuxta flumen magnum Ethyl; qui eo viso, et quod esset Ungarus 
christianus, intellecto, in adventu ipsius non modicum sünt gavisi, 
circumducentes eum per domos et villás, et de rege et regno 
Ungarorum christianorum fratrum ipsorum fideliter perquirentes, 
et quecumque volebat, tam de fide, quam de aliis eis proponere, 
diligentissime audiebant, quia omnino habent Ungaricum ydioma, 
et intelligebant eum, et ipse eos. Pagini sünt, nullám dei habentes 

kori olasz térképeken Matrica, Matercha (vö. MARQUART, Streifz. 
163), RuBRUQuisnál Matrica, Matriga (Recueil de Voyages IV. 
215), az araboknál, EüRismél <&-Ja* Matracha vagy l i ^ Matrika 
(vö. LELEWEL, Géographie du Moyen-Age III.—IV. .197) azonos 
CONSTANTINUS PORPHYROGÉNITUS XO Tajj.átap/a-jávai (vö. De adm. 
imp. c. 42, 53). A rövidebb alak (vö már De adm. imp. c. 4 2 : 
[lixpt xob xáatpoo toö Mátap/a XeYOjxévoo) elvonás a népetymolo-
giás ta Máxap%a = Tajiá-cap^a alakból. Az orosz forrásokban 
Tümutorokan város nevét kazár helytartójától kapta: Taman-
Tarkan (vö. ótör. Taman, Tamyan eine Würde; Taman-Tarkan 
RADL. Inschr. 125, vö. MARQUART, Über dasVolkstum der Komanen 178). 

x) MHK. 468. Mindezideig sem a Vela tartománynevet, sem 
a Bunda városnevet nem sikerült identificálni. 
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notitiam; set nec ydola venerantur, set sicut bestie vivunt; 
terras non colunt, carnes equinas, lupinas et huiusmodi comedunt; 
lac equinum et sanguinem bibunt. In eqüis et armis habundan^ 
et strenuissimi sünt in bellis. Sciunt enim per relationes anti-
quorum, quod isti Ungari ab ipsis descenderant; set ubi ess'ent 
ignorabant». 1236 június 21-én visszaindul, hogy felfedezéséről 
s a közelgő tatár veszedelemről hírt vigyen, s rövidebb úton, 
amelyre őt azon magyarok tanították, t. i. a mordvinok földjén, 
Ruthén- és Lengyelországon keresztül tért haza s ugyanazon év 
december 24-én portás Ungarie intravit. 

Julián második" útja. 

Mindjárt a következő esztendőben, 1237-ben JULIÁN újra 
útnak indul Nagymagyarország felé. 

Az 1235-ben tartott mongol kurultai (országgyűlés) elhatá
rozta, hogy Oroszország s a Dyugati országok ellen hadat indít 
s a fővezérséggel BATU khánt bízta meg. A mongol hadsereg, 
amelynek vezetői BATU fővezér mellett CAGATAI, ÜGEDEI és TULUI 
kháuok fiai voltak, 1236 tavaszán indult meg s ugyanazon év 
őszén érte el Magna Bulgária keleti határát s a bolgár előőrs-
csapatokat megszalasztotta.1) A mongol veszedelem egész nagy
ságában kibontakozott. JULIÁN második útjának is nyilvánvalólag 
az volt a főcélja, hogy a mongolok haderejéről, harcmodoráról 
és terveiről megbízható tudósításokat szerezzen. Ez egyébként a 
jelentés szövegéből is nyilvánvaló. 

JULIÁN jelentését a perugiai püspökhöz s pápai legátushoz 
intézte, de kétségtelennek tarthatjuk, hogy az annyira aktuális 
jelentés kézről kézre járt, ill. hogy másolatát másoknak is meg-
küldötték. JULIÁN is megemlíti, hogy levelét maga BÉLA király 
megküldötte az aquiléjai patriarchának (t. i. BERTHOLDnak, aki 
BÉLA király anyai nagybátyja volt), ez viszont a brixeni püspöknek 
s a tiroli grófnak. Nem meglepő tehát, hogy a jelentés három 
példányban, másolatban is reánk maradt. Az egyiket HORMAYR 
közölte 1842-ben megjelent Die goldene Chronik von Hohen-

x) 0 . WOLFP, Geschichte der Mongolén (Breslau, 1872) 136, 
H. HOWORTH, History of the Mongols (London, 1876) 136. 
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schwangau c. művének oklevélgyűjteményében.1) HORMAYR a máso
latot BÖHMER JÁNOS FRIGYESÍŐI kapta. Valamivel később DUDÍK B. 
egy XIII. századi vatikáni hártyakódexben szintén ráakadt JULIÁN 
jelentésére (JOHANNIS LEODINENSIS Sermones per annum. Sig. nr. 
443), amely igen kicsinybetűs, de szép írással a kódexnek 105. 
ívrétlevelét foglalja el.2) És végre az az Epistola de vita Tar-
tarorum, amely FRAKNÓI VILMOS közlése szerint egy XIII. vagy 
XIV. századi vatikáni hártyakódex (Cod. Vatic. 4161) 41—3. 
levelein olvasható, szintén JULIÁN e második jelentésével lesz 
azonos.3) 

A jelentés kezdete mind a HORMAYR, mind a Dui>íK-féle vál
tozatban majdnem szószerint megegyezik: JULIÁN és társai a 
nyert utasítás szerint másodszor is elindulnak Nagymagyarország 
felé, de már Oroszország határán hallják a gyászos hírt, hogy 
a pogány magyarok országa, Bulgária és sok más ország a 
tatárok dühének esett áldozatul: 

«Venerabili in christo patri, dei grácia episcopo perutino 
(Perusino D.) apostolice sedis legato, fráter Julianus fratrum 
ordinis Predicatorum in Ungaria servus, reverentiam tam debitam -
quam devotam. Cum secundum mihi iniunctam obedienciam ire 
deberem ad ma&nam Ungariam cum fratribus mihi adjunctis, 
iniunctam nóbis iter perficere cupientes, cum ad ultimos fines 
Bruscie4) (Brussie D.) devenissemus rei subscripte veritatem didi-
cimus. Oy res miseranda et omnibus stupenda! [quod omnes 
thartari, qui etiam D.] Ungari pagani [vocantur D.] et Bulgari 
et regna plurima a Tartaris sünt destructa. Quod autem sint 
Tartari cujusve secté, sicut petistis discrete, vobis tenoré presen-
tium enarrabo.» 

Mivel Bulghar városát a mongolok 1237 őszén pusztították 
el,5) Szuzdál viszont, amely JULIÁN ottjártakor még állott, 1238 

*) HORMAYR után közli ÉRBEN, Regesta diplomatica necnon 
epistolaria Regni Bohemiae et Moraviae I. 474—6, valamint 
WENZEL, VII. 549. 

3) Dr. B. DUDÍK, Iter Romanum, Wien, 1855, 288. Innen 
WENZEL, VII. — . 

;i) MHK. 465. 
4) Nyilván íráshiba Ruscie ill. Russie helyett. 
5) WOLPF, i. m. 136. 
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tavaszán esett a mongolok dühének áldozatul, JULIÁN Oroszország
ban 1237/8 telén fordult meg. 

E rövid bevezetés után mindkét változat a mongol uralom 
kezdetét beszéli el. HOEMAYR szövegét közlöm (kivonatosan), amely 
úgy látom, valamivel jobb állapotban van, s DUDÍK szövegének 
az eltéréseit, persze csak a fontosabbakat, zárójelben adom: 
«Relatum est enim a pluribus, quod Tartari, qui prius inhabita-
bant terram, quam Cumani nunc inhabitant, dicuntur in veritate 
filii Ysmahel, inde Ysmahelite volunt nunc Tartari appellari. 
Terra autem, de qua prius sünt egressi, Gothia1) (Gotta D.) 
vocatur, quam Ruben Gothiani (Gottam D.) vocavit. Primum autem 
bellum Tartarorum taliter est inchoatum : Dux erat in terra Gothia 
Gurgutha (Gurgatam D.) nomine, qui sororem habebat virginem, 
parentibus defunctis sue familie presidentem, et honore virili se 
gerentem, ut dicitur. Expugnavit enim Ducem quendam sibi vici-
num, et eumdem bonis suis spoliavit. Elapsis autem quibusdam 
temporibus, cum iterum eundem Ducem predictum Tartarorum 
natio expugnare, sicut consueverat, niteretur; ille sibi precavens, 
commisso bello cum predicta puella convaluit in pugnando, et 
eam, quam prius habuit adversariam, captivavit, conversoque in 
fugám suo exercitu, ipsam in captivitate positam violavit, et in 
signum majoris vindicte defloratam turpiter decollavit. Quo audito 
fráter puelle memoráte Gurgutha (Gargatam D.) supra dictus 
Dux, nuntio ad virum prefatum delegato, tale fertur mandátum 
transmisisse . . . Hoc audiens Dux necis perpetrator, et videns 
se non posse resistere, fugit cum suis ad Soldanum de Hornach 
(Ornach D.), terra primo (propria D.) derelicta. His itaque peractis 
erat Dux quidam in terra Cumanorum Witoph (Vithut D.) . . . quem 
Dux alius (Cumanorum D.) de flumine Buchs (Buc) nomine Urech 
(Gureg D.) propter divitias expugnavit et devicit. Qui devictus 
cum duobus filiis suis . . . ad dictum Soldanum de Hornach trans-
fugit. Soldanus verő iniuiie, quam sibi forte quondam intulerat, 
reminiscens, quia vicinus fuerat, receptum in porta suspendit. . . 
Duo filii Witoph fugám protinus arripuerunt. . . Minor autem 
fugiens ivit ad Gurgutham Regem Tartarorum, rogans eum 
obnixius, ut de his, qui patrem ejus et fratrem interfecerunt, vin-

x) Nyilván a. m. Kitai, Kitár, = China. 
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dictam exerceret . . . lile de victoria iam dupplici debachatus 
sedulo concessit, quod juvenis suplicavit. Et egressus contra 
Soldanum, victoriam habuit sibi glorificam et honestám. Igitur 
quasi undique victoria fretus laudabib', Gurgutha supradictus Dux 
Tartarorum . . . progressum fecit contra Persas propter quasdam 
guerras, . . . et Kegnum Persarum sibi penitus subiugavit. 

Ex his audacior effectus et fortiorem se reputans omnibus, 
progressum cepit facere contra regna totum mundum sibi subiu-
gare proponens. Unde ad terram Cumanorum accedens, ipsos 
Cumanos superavit terram sibi subiugans eorüm. I n d e r e v e r s i 
a d m a g n a m U n g a r i a m d e q u a n o s t r i U n g a r i o r i g i -
n e m h a b u e r ű n t, et expugnaverunt eos quatuordecim annis 
et quintodecimo anno obtinuerunt eos, s i c u t i p s i p a g a n i 
U n g a r i v i v a v o c e r e t u l e r u n t . Illis obtentis reversi versus 
occidentem spacio unius anni uel parum amplius quinque regna 
paganorum maxima obtinuerunt; Faschiam (Sasciam D.),1) Mero-
viam,2) Eegnum expugnarunt Bulgarum (Fulgariam D.), quod 
quadraginta castra munitissima continebat tam populosa, quod 
de uno poterant ^xire quinquaginta millia armatorum,3) ceterum 
et Wedint [Wedin et Merowiam, Poydowiam, Mordanorum D.] 
regnum expugnabat, cuius duo principes erant; et unus prin-
cipum cum totó populo et familia Tartarorum dominio se subiecit, 
altér verő lóca munitissima ad tuendum se petit cum paucis 
populis, si valeret. 

y) Nyilván Sascia- s nem Easchia a helyes hagyomány, s 
a Volga mellett fekvő Saksyn várost és országot kell értenünk, 
amelynek lakossága Abü Hamid al Andalusí szerint (vő. MAEQUABT, 
Über das Volkstum der Komanen 56) negyven oghuz törzsből 
állott volna. A kínai források szerint 1237 őszén Batu egyik 
alvezére, Mangu a Kaspi-tenger északi partján tanfázó török 
törzsek ellen fordul, megveri a Saksyn és Be|nak törzseket s 
fejedelmüket, Bacmant elfogja (1. WOLFF, Gesch. d. Mongolén 136). 

a) Merovia talán a Meriékaek (JoftDANEBnél merens, NESTOR-
nál Merja) egy ma már kihalt finnugor népnek az országa, amely 
a mai Jaroslav, Vladimír és Kostroma vidékén terűit el. 

8) Szószerint egyezik ezzel az első jelentés következő mon
data: «Est verő magna Bulgária regnum magnum et potens, 
apolentas habens civitates . . . In una magna ejusdem provincie 
civitate, de qua dicuntur egredi quinquaginta milia pugnatorum... > 
MHK. 470. 
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Nunc autem, cum in finibus Ruscie maneremus, prope rei 
sensimus veritatem, quod totus exercitus ad partes veniens occi-
dentis, in quatuor part ibus esset divisus. Una pars a fluvio Ethil 
in finibus Ruscie a plaga orientali ad Sudal applicuit. Altéra verő 
pars versus meridiem iam fines Risennie1) (Recennie D.), qui es t 
alius Ducatus Ruthenorum, Regnum expugnabat. Tercia autem 
pars contra fluvium Denh prope castrum Orgenhusin 2 ) (Orvcheruch 
D.), qui est alius ducatus Ruthenorum, resistebant. Hoc tamen 
expectantes, sicut ipsi Rutheni, Hungari , Bulgari, qui ante fuge-
rant, nobis viva voce ferebant, quod terra fluviis et paludibus 
in proxima hieme congelatis, totam Rusciam tóti multitudini sic 
facile est depredari , sicut totam terram Ruthenorum. 

Sic tamen hec onmia intelligatis, quod dux ille primus Gur-
gutha nomine, qui hoc bellum inchoavit, est defunctus. Nunc autem 
filius ejus Chayn (Chaym D.) regnat pro eodem, et resídet in civitate 
magna Hornach, cuius regnum obtinuit páter eius prima fronté.» 

Ami mindenekelőtt e zavaros elbeszélés személy- és hely
neveit illeti (a már említetteken kívül), ket tőnek az azonosítása 
nem okoz nagyobb nehézséget . A eivitas Ornach v. Hornach, 
amelyből a soldanus elűzetése után a mongol király rezidenciája 
lesz, előfordul PIANO CABPiNinál eivitas Ornas (Ornac, Orna) alak
ban,3) BENEDICTUB PoLONusnál Ornarum eivitas*) ALBERICUS MONACHUS-
nál Ornacia v. Oruntia alakban.5) Ugyané város neve az orosz 
évkönyvekben (FRÁHN szerint) Arnace v. Ornace,6) s azonos a 
Don torkolatánál épült Tana v. Tanais várossal, amely a XIV. 
században, mint a velenceiek és génuaiak kereskedelmi em-
póriuma, olyan nagy szerepet játszott.7) Az a Chaym moDgol 

x) Bazan, ill. Bjazan, két kilométernyire az Oka torkola
tától. Batu seregei Rjazan városát 1237 dec. 21-én vették be 
(vö. WOLFF, i. m. 142). 

2) Ta lán Voronez, a hasonló nevű folyó mellett, nyolc kilo
méternyire a Dontól. 

3) Recueil de voyages IV. 674. 
*) Uo. IV. 506. 
6) Uo. IV. 506. 
6) Uo. IV. 506. 
7) Vö. D'AVEZAC, Recueil de Voyages IV. 50, T H . FISCHER, 

Sammlung mittelalterlicher Welt- und Seekarten italienischen 
Ursprungs . Vénedig, 1886, 314. 1. 
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fejedelem, aki in magna civitate Hornach ütötte fel székhelyét, 
azonos PIANO CARPINI Cuyne fejedelmével, s nyilván Kujakröl, 
OGOTAI nagyfejedelem fiáról van szó. 

Ornac v. Ornach, mint Bathatarcan ( = Batu-Tarkan) 
mongol fejedelem székhelye szerepel egy o r o s z eredetű tudó
sításban is, amelyet a burtoni évkönyvek őriztek meg.1) Az 1245-i 
lyoni zsinaton megjelent egy archiepiseopus Ruthenorum nomine 
Petrus, aki a pápa felszólítására tájékoztatta az egybegyűlteket 
«a tatárok tetteiről*. PETRUS és JULIÁN elbeszélésének több rokon 
vonása van. íme a szöveg legfontosabb részei: 

«1245. Examinatio facta de Tartaris apud Lugdunum per 
dominum papám. Inter ceteros mundi praelatos venit ad concp-
lium apud Lugdunum archiepiseopus Ruthenus nomine Petrus . . . 
Requisitus P. arch. de Russia super factis Tartarorum, . . . res-
pondit sic: . \ . Quod reliquie Madianitarum fugientes a facie 
Oedeonis usque ad remotas partes orientis receperunt se in 
quodam deserto quod dicitur Ethreu.2) Ilii autem habebant 12 
duces, quorum maior dicebatur Tatárkán, a quo Tartari dicti 
sünt. Ab illó autem descendit Chyrcam, qui habuit trés filios: 
nomen primogeniti Thessirican, nomen secundi Curthican, nomen 
tertii Bathatarcan. Qui quamvis essent montibus eminentissimis 
et quasi immeabilibus circumdati, provocati tamen a Curzeusa, 
nepote Salbatin, domini cuiusdam rnagne civitatis que vocatur 
Ornac, exierunt, páter scilicet et trés eius filii, cum magna multi-
tudine armatorum, et interfecto Salbatin, et Ornac civitate eius 
occupata, Curzeusam, nepotem eius per multas civitates insecuti 
sünt . . . Mortuo verő patre, trés fratres ab invicem sünt divisi. 
Tessirican autem ivit contra Babilonios, Curthican contra Thurcos, 
Bathatarcan remansit Ornachi et misit principes suos contra 
Russiam, Poloniam et Hungáriám et alia multa regna . . . » 

JULIÁN elbeszélésének az a főmotívuma, hogy a mongolok 
világhódító hadjáratai voltaképpen mint bosszúhadjárat indulnak 
meg, bosszúhadjárat a király megbecstelenitett húgáért, szintén 
nem áll magában. Megvan ez a motívum THOMAS ARCHmiAcoNusnál 

x) Annales monasterii Burtonensis (MGrH. SS. XXVII. 474). 
2) Ugyanez a monda található a tatárok eredetéről a tveri 

és novgorodi évkönyvekben is : izéli iz pustynja Etrievskyja 
(így a novgorodi; a tveriben: Efrov), vö. MARQUART, i. m. 147. 
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is.1) A História pontificum Salonitahorum et Spalatinorum «De 
Datura Tartarorum» c. fejezetében ezt olvassuk: 

«Est enim regio illorum in ea parte orbis sita, ubi oriens 
coniungitur aquiloni, gentesque ille secundum proprietatem lingue 
sue Mangoli apelantur. Ferunt tamen, quod terra illorum confinis 
sit ulterioris Indie; nomen regis eörum Cecarcarus vocatur. Hie 
ergo cum habuisset bellum cum quodam rege sibi contermine, 
qui quandam ipsius sororem stupratam occiderat, devicit eum et 
extioxit, filium autem eius ad regem alium fugientem insecutus 
est, et facto conflictu contrivit eum et ipsum, qui ei tutellam 
auxilii preparaverat in regno suo. Ad tercium verő regnum cum 
armatus accederat, comisit prelia multa cum eo et victor existens 
ad propria repedavit. Et videns quod tam prospera sibi in omnibus 
bellis fata successerant, cepit cor ejus vehementer intumescere 
et ad superbiam elevari. Ratus autem, quod non esset in totó 
őrbe gens aut regnum quod ejus potencie resistere posset, pro-
posuit ex cunctis nationibus tropheum glorie reportare». 

Ugyanez a motívum belekerült, előttem ismeretlen forrásból, 
a hamisított königinhofi kézirat Jaroslawliedíébe i s : 

«Béke volt sokáig országunkban . . . 
Míg keletről fergeteg támada, 
Támada tatár Khán lánya végett, 
Kit keresztény emberek aranyért, 
Drága kövek s gyöngyökért megöltek».2) 

DUDÍK szövegének egy bennünket közelebbről érdeklő zára
déka van, amely HORMAYR közléséből hiányzik. Mivel később 
AENEAS SYLviusszal kapcsolatban úgyis hivatkoznom kell rá, közlöm 
egész terjedelmében : 

«Sed hec non pretermittam. Iterum dum ego remansi in 
curia Romána, precesserunt me ad magnam Ungariam quatour 
fratres mei, qui pertransientes per terram Sudal, in finibus regni 
eius occurrerunt quibusdam Ungaris paganis fugientibus a facie 
thartarorum, qui libenter fidem catholicam recepissent. Et dum 
versus Ungariam Christianam venissent, audiens dux predictus 

x) MGH. SS. XXIX. 590. 
-) A királynéudvari kézirat. Kiadja HANKA VENCEL. Magyarí

totta RIEDL SZENDE. Prága, 1857. 
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de Sudal indignatus, fratritius predictis revocatis, inhibuit, ne 
legem Románam predicarent Ungaris memoratis, et propter hoc 
expulit fratres predictos de terra sua; tamen absque molestia, 
qai nolentes redire, et viam factam faeile dimittere, declinaverunt 
ad civitatem Eecessue, si viam haberent, ut in magnam Ungariam, 
vei ad Morducanos, vei ad ipsos thartaros pertransirent. Duobus 
autem fratribus ibi relictis, ex ipsis, conductis interpretibus, in 
festő Apostolorum Petri et Pauli proxime transacto, venerunt ad 
ducem Morducanorum alterum, qui eodem die egressus quo istl 
venerant, cum totó populo et familia, sicut superius diximus, 
thartaris se subiecit. De cetero, quid de duobus fratribus illis 
factum sit, utrum mortui sint, vei a duce iamdicto ad thartaros 
deducti, penitus ignoratur. Duo fratres relicti ammirantes de 
mora eorumdem circa festum Michahelis proximo celebratum 
miserunt quemdam interpretem, de eorum vita cupientes certifi-
cari; quem etiam morducani invadentes occiderunt. Ego autem, 
et socii mei videntes terram a thartaris occupatam, et regiones 
munitas conspicientes etiam nullum fructum fructificandi reversi 
sumus ad Ungariam; et licet per multos exercitus et latrones 
transivimus, sancte tamen Ecclesie orationibus et meritis suffra-
gantibus, pervenimus ad fratres nostros et claustrum incolumes 
et immunes. Geterum cum tale Dei flagellum adveniat et ad-
proximet ad filios Ecclesie sponse Christi, quid fratribus his 
agendum, quidque faciendum sit, Vestre Sanctitatis discretio 
dignetur sollicite providere». 

Magna Hungária Julián után. 

Azok közül, akik Magna Hungária sorsáról magától JULIÁN-
tól vagy társaitól értesülhettek, első helyen kell említenem idő
rendben IV. BÉLA királyt. Egy levelében, amely nyilván 1242-ben 
kelt, s amelyben KoNRAütól, Alemannia királyától ( = IV. Konrád?) 
a tatárok ellen segítséget kér, a tatárok által elpusztított országok 
között Nagymagyarországot is megemlíti: 

«Glorioso dominó Conradi dei grácia illustri regi Alemannie 
Béla per eandem rex Ungarie salutem . . . Nam ipso, cuius nutu 
singula diriguntur, propter peccata hominum, ut firmiter credimus 
permittente barbáré nationes, que se Tartaros appellant, de 
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plaga orientali velut locuste ex heremo prodeuntes, m a j o r é 
U n g a r i a , B u l g á r i a , C u m a n i a , R u s c i a nec non Polonia 
et Moravia, castris et munitionibus quibusdam exceptis, que usque 
hodie se ipsos defendunt, depopulatis, . . . regnum nostrum totum 
ultra Danubium noviter proh dolor occuparunt . . -»1) 

A XIII. sz. közepe táján nemcsak a magyar, hanem az 
európai közvélemény is gyakran foglalkozik a magyar domini
kánusok útjával s Magna Hungária gyászos sorsával. íme a fon-
tosabb adatok időrendben: 

Piano Carpini. 

A tatár hordák pusztításai, Oroszország és Magyarország 
I romlása rémületbe ejtette egész Európát. IX. GERGELY pápa 

keresztes hadat hirdetett a tatárok ellen ; utóda, IV. INCE elhatá
rozta, hogy néhány szerzetest küld Ázsiába, hogy a tatárokról 
közelebbi értesüléseket szerezzenek, s ha lehet, megnyerje a vad 
hódítókat a keresztyénség számára. Ezt a naiv reményt az akkor 
még elevenen élő JOHANNES PRESBYTER legendája, a nagy keleti 
keresztyén királyba vetett hit teszi némileg érthetővé. Az északi, 
Oroszországon keresztül küldendő követség vezetője JOHANNES Í»B 
PLANO CARPINI ferencrendi szerzetes lett.2) A pápa által kiállított 
megbízólevél dátuma 1245 március 5 ; PIANO CARPINI és társai 
másfél hónappal később, április 16-án keltek útra. Az 1245 június 
20-án megnyílt lyoni zsinat minden tekintetben helyeselte a pápa 
rendelkezéseit.3) 

PIANO CARPINI Kölnön, Prágán, Krakkón és Vladimíron ke
resztül 1246 február 4-én eljutott Kievbe, amely már mongol 
fennhatóság alatt állott, s innen nagyjában nyugat-keleti irányban 

x) Cod. ms. bibi. C. R. Aul. Vind. N. 590, f. 92 ; először 
HORMAYR közölte (BÖHMER szívességéből) Die goldene Chronik von 
Hohenschwangau c. munkájának oklevéltárában (Urkunde 65); 
vö. ÉRBEN, Regesta dipl. Regni Bohemiae I. 493—4. 

*) Egyidejűleg ugyanis egy másik küldöttség is útnak indult 
ASCELLINÜS vezetésével Kisázsián keresztül, de csak Perzsiáig 
jutott el. 

3) A megbízást tehát nem a lyoni zsinat adta, mint általá
ban tévesen hiszik (vö. D'AVEZAC, Notices sur les anciens voyages 
de Tartarie en général, Recueil de Voyages, IV. 464). 

* 
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haladva, a Kaspi-tenger és az Aral-tó északi partvidékén átha
ladva, még ugyanazon év július havában megérkezett Kara-
korumba, a mongolok fővárosába. November 13-án visszaindul s 
nagyjában ugyanazon az úton, mint jövet, 1247 júniusában vissza
érkezik Kievbe. 

Megfigyeléseit, élményeit egy latin könyvben: História 
Mongalomm quos nos Tartaros appellamus, foglalta össze. 

Könyvében többízben is megemlékezik a pogány magyarok
ról, Nagymagyarországról, Magna Bulgáriáról, a mordvinok föld
jéről. PIANO CARPINI, mint a röviden jelzett útirányból is kitűnik, 
menet is, j.Övet is Déloroszországon vágott keresztül, tehát a 
Közép-Volga s a Kama vidékén nem fordult meg. Idevonatkozó 
adatait csak másoktól szerezhette, részben falán éppen azoktól a 
magyaroktól, akikkel a nagykán udvarában találkozott.1) 

A bennünket érdeklő helyek a következők. Az V. fejezet 
a mongol birodalom keletkezését s a mongol hódítások rövid 
történetét adja (De principio imperii Tartarorum, et principibus 
eorum, et dominio imperatoris et principum ejns). A §. III. 5-ben 
megemlékezik az 1242. évi Magyarország elleni hadjáratról, majd 
§. III. 6-ban így folytatja: «Inde2) revertentes venerunt in terram 
Morduanorum (var. Moydunanorum), qui sünt pagani et eos bello 
vicerunt. Indé procedentes contra Bileros, id est Bulgáriám mag-
nam, et ipsam destruxerunt omninó. I n d é p r o c e d e n t e s a d 
a q u i l o n e m a d h ú c c o n t r á Bascart (var. Bosartos, Baschart), 
i d e s t H u n g á r i á m m a g n a m , e t e o s e t i á m d e v i c e -
r u n t . Indé egredientes iverunt amplius ad aquilonem, et vene
runt ad Parossitas 3) (var. Porossytas), qui habent parvos stomachos 
et os parvulum, nec manducant, sed decoquunt carnes; quibus 
decoctis, ponunt se super ollam et fumum recipiunt, et de hoc 

x) «Et etiam alia multa secreta Imperatoris praedicti cogno-
vimus per eos, qui cum ducibus aliis venerant, Ruthenos plures 
et Hungaros scientes latinum et gallicum et alios qui fuerant 
cum eis, aliqui quidem triginta annis, in bello et aliis, factis, et 
sciebant omnia facta eorum, quia sciebant linguam . . . » (Recueil 
de Voyages IV. 763.) 

2) T. i. ex Hungária. 
3) Parossitae a permiek; D'AVBZAC Recueil de Voyages IV. ' 

492 szerint EDRIsínél Borássytes néven szerepelnek. 
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solo reficiuntur; sed si aliquid comedunt, hoc valde modicum 
est. Indé procedentes venerunt ad Samogedos; hi autem homi-
nes, ut dicitur, tantum de venationibus vivunt; tabernacula et 
vestes habent tantum modó de pellibus bestiarum . . . » 

A VII. fejezetben (Quomodó faciunt cum hominibus pacem, 
et de terrarum nominibus quas subjugaverunt, et de terris, quae 
eis restiterunt . . .) §. II. röviden újra felsorolja, néhány újjal 
megtoldva, a meghódított országok nevét: «Terrarum nomina, 
quas vicerunt, sünt haec: Kitai, Naimani, Solangi, Karakitai sive 
nigri Kitai, Comana, Tumat, Voyrat, Karaniti, Huyur, Sumongal, 
Merkiti, Mecriti, Sarihmur, B a s c a í t i d e s t M a g n a H u n 
g á r i a , 1 ) Kergis, Casmir, Sarraceni, Bisermini, Turcomani, Bileri 
id est Magna Bulgária, Corola, Comuci, Buritabeth, Parossiti.. .»*) 

' Nagymagyarország harmadik említését az utolsó fejezetben 
találjuk (De provinciis et situ earum, per quas transivimus), §. I. 
14: «Comania veró habét ab aquilone, inmediaté post Rusciam, 
Morduinos, Bileros id est magnam Bulgáriám, Bascartos id est 
magnam Hungáriám; post Bascartos, Parossitas, Samogedos; post 
Samogedos illos, qui dicuntur habere faciem caninam, in Oceani 
litteribus desertis . . . >3) 

Benedictus Polonus. 

BENEDICTUS POLONUS, PIANO CAEPINI orosz tolmácsa, ugyancsak 
ferencrendi szerzetes, Boroszlóban csatlakozott a küldöttséghez 
s PIANO CARPiNival együtt megtette a fáradságos utat Karakorumba 
és vissza. Élményeit nem írta ugyan le, de úgy látszik élőszóval 
gyakran elmondta.4) Egy feljegyzést 111. másolatot a Colbertinum 

*) A Bascart o% és a Magna Hungaria-t összekötő id est 
csak két kéziratban. 

2) Vö. Recueil de Voyages IV. 707—9. 
3) Vö. uo. IV. 747—8. 
4) Vö. erre vonatkozólag Annales S. Pantaleonis Coloniensis 

ad a. 1247 (MGH. SS . XXII , 542) : «Unus eorundem fratrum 
Minorum, Benedictus nomine, Polonus genere, sicut vidit et audi-
vit, cuidam prelato et quondam scholastico Coloniensi, hystoriarum 
non ignaro, cum transitum per Coloniam facérét, viva voce, et 
dilucide explanavit, que libello speciali, quem iidem fratres de 
ortu et ritu ceterisque circumstantiis Tartarorum retulerunt, ipso 
fratre oratenus singula declarante, sünt adiecta». 

Nyelvtudományi Közlemények XLVI. 2 
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őrizett meg De itinere fratrum minorum ad Tartaros quae fráter 
Benedictus Polonus viva voce retulit. A rövid útleírás IV. fejeze
tében ezt olvassuk: «Dimissi itaque á Bati principe . . . post duas 
ebdomadas egressi sünt de Comaniá . . . Fratres veró, euntes per 
Comaniam, á dextris habuerunt terram Saxonum quos nos credi-
mus esse Gotos, et hü sünt christiani; posteá Alános, qui sünt 
chr i s t i an i . . . A Ruscia veró in antea habuerunt Morduanos a 
sinistris, hii sünt pagani, et habent eaput retró rasum pro majori 
parte; posteá Byleros, et hii sünt pagani; p o s t e á B a s c a r -
d o s , q.ui s u n t a n / t i q u i U n g a r i ; posteá Cyncephales, caput 
caninum habentes; posteá Parocitas, qui habent os parvum et 
angustum, nee quid aliud possunt masticare, sed sorbici sumunt, 
et vapöribus carnium et fructuum reficiuntur.1) 

E szöveg rokonsága PIANO CARPINI idézett szövegrészleteivel 
nyilvánvaló. 

Willelmus de Rubruk. 

ix. LAJOS francia király megbízásából GUILLAUME DE RÜBRUK 
(RUYBBROCK, RÜBRÜQUIS) ferencrendi szerzetes 1253-ban újabb követ
séget vezet a mongol nagykhán udvarába. Útiránya nagyjában 
megegyezik PIANO CARPiNiéval, de jelentése: Iíinerarium fratris 
Willelmi de Rubruk de ordine fratrum minorum anno gratiae 
1253 ad partes orientales, amelyet közvetlenül IX. LAJOSIIOZ intéz, 
sokkal világosabb és értelmesebb, mint elődjéé.2) 

Mindjárt a VII. fejezetben, midőn leírja a mongolok ruház
kodását, említi Nagymagyarországot i s : «De vestibus et habitu 
eorum noveritis, quod de Cataia et aliis regionibus orientis et 
etiam de Perside et aliis regionibus austri veniunt eis panni 
serici et aurei et tele de wambasio, quibus induuntur in estate. 

') Vö. Recueil de Voyages IV. 776. 
2) FRANCIBQUE MICHEL et THOMAS WRIGHT: Voyage en orient 

du Frére Guillaume de Rubruk l'an de grace 1253 (Recueil de 
Voyages et de Mémoires publié par la Soeiété géogr. de Paris. 
IV. Paris, 1839). 

Vö. még ÁBEL RÉMUBAT, Mémoires sur les relations politiques des 
princes chrétiens et particuliérement des rois de Francé avec 
les empereurs Mongols. Mémoires de Tlnstitut Royal de Francé. 
Académie des Inscr. et Belles-Lettres. Tome VI. Paris, 1822, 
p. 396—469. 
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De Ruscia, de Maxél (var. Moxel),1) et de majoré Bulgária et 
P a s c a t a (var. P a s c h a t a , P a s c a t i r ) , que est maior Hun
gária et Kerkis, qui omnes sünt regiones ad aquilonem et plene 
silvis . . . adducuntur eis pelles preciose multi generis, quas nun-
quam vidi in partibus nostris, quibus induuntur in hyeme».2 

Bővebben beszól Nagymagyarországról akkor, midőn leírja a 
követség fáradságos útját a Volgától az Uraiig: «De flumine 
Jagac, et de diversis regionibus et nationibus (rubrica in Mss. A 
et C et HAKL). Postquam iveramus xij diebus ab Etilia, invenimus 
magnum flumen, quod vocant Jagat,3 et venit ab aquilone de 
terra Pascatur (var. Pascatir), descendens in predictum maré. 
Y d i ó m a P a s c a t u r e t U n g a r i o r u m (var. Hungari) i d e m 
e s t , et sünt pastores sine civitate aliqua, et contiguatur Maiori 
Bulgarie ab occidente. Ab illa terra versus orientem, in latere 
illó aquilonari, non est amplius aliqua civitas. Unde Bulgária 
Major est ultima regio habens civitatem. D e i l l a r e g i o n é 
P a s c a t u r e x i e r u n t H u n i , q u i p o s t e a H u n g a r i , unde 
e s t i p s a M a j o r B u l g á r i a . Et dicit Isidorus quod perniciosis 
equis claustra Alexandri, rupibus Caucasi feras gentes cohibentia, 
transierunt, ita quod usque in Egiptum solvebatur eis tributum. 
Destruxerunt et omnes terras usque in Franciam, unde fuerunt 
maioris potentie, quam sünt adhuc Tartari . . . »4) 

Mindazt, amit RUBRUQUIS Pascatirról és Nagymagyarországról, 
Pascatir és major Hungária nyelvének azonosságáról ír, saját 

x) Moxel a moksa-mordvinok földje. 
?) Vö. Recueil de Voyages IV. 231. 
3) Jagac, Jagat (PIANO CARpiNinál Jaec) =?== tör. Jajyk (PTOLEM. 

.Aáí£, MENANDER PROT. Aafy, CONSTANT. PORPH. Tsri%) az Urálfolyó. 
ToMAsoHEKnek (PAULY-WISSOWA, Realenc. IV. 2016) az a magyará
zata, hogy az Urál fór.' Jajyk neve a jai- ausbreiten, über-
schwemmen ige származéka volna, nem valószínű, vö. újg. jadyk 
die Ausbreitung, Uberchwemmung (hangzóközi -d-vel!). 

á) L. ISID. HISP. IX. 2 : 66 : «Ugnos antea Hunnos vocatos 
(voeamus), postremo a rege suo Avaros appellatos (Abares, dicunt), 
qui prius in ultima Maeotide inter glacialem Tanaim et Massage-
tarum immanes populos habitaverunt. Deinde pernicibus equis 
Caucasi rupibus, ubi feras gentes Alexandri claustra cohibent, 
ceep eruperunt, et orientem viginti annis tenuerunt captivum, et 
ab Aegyptiis atque Aethiopibus annuum vectigal exegerunt». 

2* 
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bevallása szerint domokosrendi szerzetesektől hallotta, akik a 
tatárok betörése előtt jártak azon a vidéken s maguk is moha
medánokká lettek: 

«Hoc q u o d d i x i d e t e r r a P a s c a t u r , s c i o p e r 
f r a t r e s p r e d i c a t o r e s , q u i i v e r u n t i l l u c a n t e ad-
v e n t u m T a r t a r o r u m , et ex tunc erant ipsi subjugati a 
vicinis Vulgáris Saracenis, et plures eorum facti Saraceni. Alia 
possunt scire per per cronica, quia constat, quod ille provincie 
post Constantinopolim, que modo dicuntur Bulgária, Blakia, Scla-
vonia, fuerunt provincie Grecorum ; Hungária sic fűit Pannónia».1) 

Közeleső az a feltevés, hogy JuuÁNnak azokra az eltűnt 
társaira gondoljunk, akikről ő második jelentésében megemlé
kezik (1. az idézett DUDÍK féle változat szövegét). Egyébiránt 
EUBRUQUIS maga is megemlíti, hogy útközben magyar clericusokkal 
is találkozott.2) 

Alberiats Trium Fontium. 

AUBRY DE TROIS-FONTAINES, a trois-fontaines-i (Champagne) 
cisztercita kolostor tagja, 1232—1252 között írta meg világ
krónikáját, amely a világ teremtésétől az 1241. évig terjedő 
eseményeket tárgyalja. Az 1237. év eseményeivel kapcsolatban 
megemlékezik JULIÁN második nagymagyarországi útjáról i s : 

Ad a. 1237 (MGH. SS. XXIII. 942): «Erant enim hoc 
tempore Tartari quidam populus barbarus sub potestate presbiteri 
Johannis constitutus. Quos cum presbiter Johannes in bello, 
quod habuit contra Medos et Persas, in adiutorium suum advo-
casset, et eos in forteritiis et munitionibus locasset, presbiterum 
Johannem occiderunt et terram eius ex magna parte occupaverunt, 
regem unum super se statuentes, quasi ipse esset presbiter J. 

*) Recueil de Voy. IV. 274—6. 
a) (De itinere fratrum versus curiam Manguchan.) «Opor-

tebat enim ire nos pedes pro defectu equorum. T a n d e m i n v e -
n e r u n t n o s q u i d a m H u n g a r i , q u i f u e r a n t c l e r i c i , 
quorum unus sciebat adhuc cantare multa corde, et habebatur 
ab aliis Hungaris guasi sacerdos, et vocabatur ad exequias 
defunctorum suorum; et alius fuerat competenter instructus in 
grammatica, quia intelligebat quicquid dicebamus ei literaliter, 
sed nesciebat respondere.» Recueil de Voy. IV. 372, 
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et tunc fecerunt multa mala in terra, ita etiam quod hoc anno 42 
episcopos in maiore Armenia interfecerunt. Igitur rumor erat, 
hunc populum Tartarorum, in Comaniam et Hungáriám velle venire. 
Set utrum hoc verum sit, m i s s i s ü n t d e H u n g á r i a q u a -
t u o r f r a t r e s p r a e d i c a t o r e s , q u i u s q u e a d v e t e r e m 
H u n g á r i á m p e r 100 d i e s i v e r u n t . Qui reversi muncia-
verunt, quod Tartari veterem Hungáriám iam occupaverant et 
suae ditioni subiecerant». 

Matthaeus Parisiensis. 

MATTHAEUS PARISIENSIS (M. PARIS, M. DE PARISIO, PARISIUS ; 
"f 1259 után), a S. Albani kolostor szerzetese, világkrónikájában 
az 1259;, évig tárgyalja az eseményeket. Az 1235—1259. évig 
terjedő rész MATTHAEUS PARISIENSIS saját munkája, a megelőző rész 
lo. DE CELLA és ROGER OF WENDOVER Flores historiarumának az 
átírása. A mongolokra vonatkozólag sok adatot gyűjt össze, sok 
forrást használ; velük kapcsolatban két ízben Hungária Maiorról 
-is megemlékezik: 

MATTH. PAR ad a. 1238 (MGH. SS. XXVIII. 145): «In 
diebus illis missi sünt Sarracenorum legati solennes ad regem 
Francorum nunciantes et veraciter explicantes, principaliter ex 
parte Veteris de Monté, quoddam genus hominum monstruosum 
et inhumanum ex montibus borealibus prorupisse et spaciosas 
terras et opulentes Orientis occupasse, H u n g á r i á m M a i o -
r e m d e p o p u l a s s e , literasque comminatorias cum legacio-
nibus terribilibus destinasse . . . » 

MATTH. PAR. ad a. 1240 (MGH. SS. XXVIII. 185): «Quo-
modo, rege Hungarie confederato cum puibusdam aliis regibus, 
victi sünt Tartari. Sub illius temporis spacio Tartari, gentes 
inhumanae, qui stragem magnam exercuerant, et christianorum 
iam íines in manu hostili invaserant, in M a i o r i H u n g á r i a 
d i s c u r r e n d o v i c t i r e c e s s e r u n t . Maxima autem pars 
«orum in manu fortitudinis et ore gladii cecidit trucita, obvian-
tibus eis in virtute Spiritus Sancti quinque regiis christianis ac 
Sarracenis ad hoc confederatis . . . » 

Legérdekesebb azonban az a levél — egy magyar püspök
nek a levele a párizsi püspökhöz 1241 k. —, amelyet a mun-
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kajához csatolt oklevéltárbau, a Liber additamentorum et supple-
mentorumb&ii közöl: 

MATTH. PAR. Addit. p. 1128 (CD. IV. 1 :234) : «Episcopi 
cuiusdam ex Hungária ad Parísiensem Episcppum, de Tartarorum. 
irruptione ac moribus, epistola. 

De facto Tartarorum vobis rescribo, quod ipsi venerant 
prope confinium Ungarie per quinque dietas; et venerunt ad 
aquam, quae vocatur Deinphir (t. i. a Dnyeper), quam transire 
non poterant in aestate. Volentes autem expectare hyememr 

miserunt ante se quosdam expioratores in Russiam; ex quibus 
capti fuerunt duo, et missi dominó Regi Ungarie, quos ego habui 
in defensu meo; et ab ipsis didici nova, quae vobis mando. 
Quaesivi, ubi esset terra eorum? et dixerunt, quod esset ultra 
quosdam montes, et sédet iuxta flumen, quod vocatur Egogg; et 
credo, quod ille populus sit Grog et Magog . . . Nova de ipsis 
certa audire non possumus, quia praecedunt eos quaedam gentes, 
quae Mordani vocantur; qui interficiunt omnes indifferenter; et 
nullus de eis audet calceare pedes suos, donec interficiat homi-
nem; e t p e r i l l o s c r e d o e s s e i n t e r f e c t o s P r a e d i c a -
t o r e s e t F r a t r e s m i n o r e s , e t a l i o s n u n c i o s , quos -
m i s e r a t R e x U n g a r i a e a d e x p l o r a n d u m . Sine dubie-
tate devastarunt omnes terras et destruxerunt, quas in venerunt 
usque ad aquam supra dictam».1) 

Egy 1260-ból való Mappa terrae habitabilis már fel is raj
zolja Maior Hungáriát Scythia és Minor Hungária közé: 

Mappa terrae habitabilis. Flores historiarum sive história ab urbe-
condita ad anuum 1251. per MATTHAEUM DE PARISIO 1260. mss. in 
Museo Britannico. 

arimaspi 

Sicia Polonia 

Maior hungaria Austría 

Minor hungaria Duringia 

x) Közli ÉRBEN is, Regesta dipl. Regni Bohemiae, I. 473L 
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Magna Hungária Julián után (folyt.). 

IV. INCE pápa 1253-ban a keleti országokba küldött hittérítő 
domonkosrendi (?) szerzeteseknek különös egyházi meghatalma
zást ád. A felsorolt népek és országok között szerepel Maior 
Ungaria is: «Innocentius Episcopus . . . dilectis filiis fratribus de 
ordine fratrum Minorum [predicatorum] in terras Sarracenorum, 
paganorum, Grecorum, Bulgarorum, Cumauorum, Ethyopum, Syro-
rum, Iberorum, Alanorum, Gazarorum, Catharum, Tartarorum, 
Zichorum, Ruthenorum, Jacobitarum, Nubianorum, Nestorianorum, 
Georgianorum, Armenorum, Indorum, Moscelitorum, U n g a r o r u m 
m a i o r i s U n g a r i e , Christianorum captivatorum apud Tartaros 
aliarumque infidelium nationum orientis, seu quarumcumque alia-
rum partium proficiscentibus salutem et Apostolicam benedic-
tionem^1) 

Egy hasonló szövegű, 1245-ben kelt meghatalmazása még 
nem említi Maior Uugariát.2) 

1288-ban IV. MIKLÓS pápa: «Nec Minoritarum modo, . ... sed 
Domiűicanorum quoque opera ad inferendam populis remotissimis 
Evangelii lucem usus est: exstant enim apostolicae literae, qui-
bus ipsis spargendi verbi divini in Saracenorum . . . Moscelitorum, 
Tartarorum, U n g a r o r u m m a i o r i s U n g a r i a e, . . . aliarum
que exterarum nationum orientis cummunione S. R. E. segrega-
tarum terris provinciám demandavit».3) 

1329 ben XXII. JÁNOS pápa említi utoljára az ázsiai magyaro
kat. Csak közlöm ezt a sajátságos iratot, anélkül, hogy bővebb 
taglalásába bocsátkoznám. RAYNALDUB, Ann. eccl. XV. ad a. 1329, 
JOANNIS PP. XXII. nr. 96.: «Retulere magnam pietatis constantiae 
glóriám Ungari Asiatici, Malchaytae et Alani, qui licet impiis 
superstitionum erroribus irretitis populis circumfusi'essent, incorrup-
tam tamen fidei puritatem servaverunt. Eminebat inter eos digni-

*) THEINER, Monum. Vatic. I. 223, WENZEL. II. 238, SIGISM. 
FERRARIUS, De rebus Hungaricae provinciáé ordinis Praedicatorum 
commentarii. Viennae, 1637. 

2) THEINER, i. m. I. 193, WENZEL, II. 172. 
3) Annales ecclesiastici ab anno quo definit Caes. Card. 

BARONIUS usque ad annum 1534 continuati ab ODORICO RAYNALDO 
TARVISINO. Coloniae Agrippinae. Ad a. 1288. nr. 32 . 
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taté Jeretanny (MHK. 465 : Jeretomir) Ungarorum Begum stirpe 
satus, qui cum praesulem catholicum á sede Apostolica flagi-
tasset, Ponüfex episcopum Gemiscatensem ad eos transmisit, 
subiectisque literis ad fidem tuendam, ac religiosorum virorum 
pia monita excipienda ipsos enstruxit. 

Dilectis filiis Ieretanny et universis Christianis Vngaris, 
Malchaytis et Alanis salutem. 

Ingentem, nec mirum matériám gaudiorum suscepiraus, quod 
summus ille caelestis agricola, qui omnes quos diligit ad cog-
nitionem sui misericordi semper beneficio evocat atque trahit, 
quodque per inennarabilem gratiam unigeniti sui totó őrbe diffusam 
auget continue famíliám Christianam, vos. verae fidei luce imbutos, 
doctrina evangelicae et apostolicae veritatis in orientalibus parti-
bus in eorum medio, qui nondum gratiam recipére baptismatis, 
collocavit. In immensum insuper nobis cessit ad gaudium intellecto, 
quod tu, fili Jeretanny, de stirpe catholicorum principum Ungariae 
descendisti; quodque tu et alii Christiani in dictis partibus commo-
rantes, zelö fidei et devotionis fervore succensi, doctorem catho
licum desideratis habere, qui vos in fide catholica verbis salu-
taribus instruat! Dat. Avin. III. kai. oct. anno XIV.» 

Végre 1369-ben V. ORBÁN pápa minorita misszionáriusokat 
küld ad terras Sarracenorum, . . . Cumanorum, . . . Scytharum stb., 
de m a i o r H u n g á r i a már nincs megemlítve.1) 

Julián hitelessége. 

Noha célom elsősorban csak a magyar őshazára vonatkozó 
magyar és európai hagyomáuy adatainak összeállítása, e hagyo
mány fejlődésének a vizsgálata, elemzése volt, mégis úgy érzem, 
hogy a Magna Hungária-hagyomány adatainak felsorolása, a 
Magna Hungária-kérdés okmánytárának összeállítása után JULIÁN 
hitelességéről való felfogásomat is röviden jeleznem kell. 

JULIÁN jelentésének adatait a volgavidóki magyarokról törté -
netíróink PRAYÍÓI kezdve egészen PAULER GYULÁig általában véve 
hitelesnek tartották. Velük szemben a legszélsőbb skeptikus állás
pontot VÁMBÉRY ÁRMIN képviseli, aki 1882 február 20-án tartott 

*) RAYNALDUS, Ann. eccl XVI. 1369, nr. 14. 
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akadémiai felolvasásában s A magyarok eredete című művének 
II. függelékében néhány v é l t időrendi ellenmondást s l á t s z ó 
l a g o s földrajzi nehézséget hánytorgatva, arra a meglepő ered
ményre jut, hogy «az egész tudósítás egy a későbbi századokból 
származó, a magyar krónikákból, továbbá PLÁN CARPINI és RUB-
RUQUIS adataiból szerkesztett nagyon silány compilatio*, s 13 évvel 
később A magyarság keletkezése és gyarapodása c. munkájában 
is ezt írja: «valóban nagyon csudálatos, hogy a magyar történet
írás JULIÁN szerzetes apocryph tudósításának még mindig hitelt ad, 
aki 1237-ben (!) Nagy-Magyarországban a Volga partján állítólag 
megtalálta a magyarok pogány testvéreit, és magyarul beszélt 
velük». 

VÁMBÉRY könnyelmű és tendenciózus állításait már rég meg
cáfolta, felületes adatait helyreigazította PAULER GYULA (A baskir-
magyar rokonságról. Büd. Szemle CIII. 337—56; A magyar 
nemzet története Szent Istvánig, 241 kk.); de hiszen senki, aki 
a felsorolt adatokat (vagy legalább egy részüket) ismeri, józan 
ésszel nem kételkedhetik abban, hogy JULIÁN 1235/6 ban csak
ugyan járt a Volga—Bjelaja vidékén, s hogy 1237/8-ban újra 
megkísérlette eljutni Nagymagyarországba. Későbbi századokból 
eredő silány compilatióról beszélni akkor, amikor pl. RUBRUQUIS, 
akinek útleírását VÁMBÉRYnak is ismernie kellett, határozottan 
kijelenti, hogy tudósítását a Nagymagyarországon járt domini-
canusoktól vette, csakugyan érthetetlen könnyelműség és felü
letesség ! 

Sem okunk, sem jogunk nincs kételkedni abban, hogy 
JULIÁN első útja alkalmával az Ethyl (nem a Volga, hanem a 
Bjelaja mellett, amint PAULER GYULA Bud. Szemle CIII. 342 meg
győzően bebizonyította; a baskirok a Bjelaját még a múlt század 
közepén is Ak-Iőel-nek nevezték) folyó mellett olyan népre 
bukkant, amelynek a nyelve — mondjuk óvatosan — a magyarra 
emlékeztette. 

TOMASCHEK azt a gondolatot veti fel, hogy vájjon JULIÁN 
nem baskír módon élő vogulokkal találkozott-e s nem azokat 
nézte-e magyaroknak : «der ungarische Prediger Julianus, welcher 
1233 von Bulgár aus zwei Tagereisen weit an der Kama vor-
drang, und hier Ungarn gefunden zu habén vermeinte, wurde 
dazu durch die dortigen Wogulen verleitet, welche zwar ihre 
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Sprachweise bewahrt, aber die baschkirische Lebensweise ange-
nommen hatten*.1) Csakhogy a vogulok átvándorlása az Urál-
hegység keleti oldalára a XIII. században már kétségkívül be
fejeződött,2) s így TOMABCHEK feltevése, hogy JULIÁN a XIII. sz. 
közepén a Káma-vidéken vogul törzsekre bukkant, megnyugtatá 
megoldás helyett csak újabb nehézségek elé állítana. Hacsak 
nem akarjuk a mindenáron való kételkedést tudományos dogmává 
fejleszteni, ismétlem, sem elegendő okunk, sem jogunk nincs 
kétségbe vonni JULIÁN állítását, hogy a Bjelaja vidékén magyar 
néptöredékkel találkozott. A kérdés csak az, hogyan kerültek 
JULIÁN magyarjai erre a vidékre? 

A finnugor népeknek (s velük együtt a magyaroknak is^ 
mint a finnugorság kezdettől fogva legkeletibb csoportjának) az. 
őshazája minden valószínűség szerint a Volga-hajlattól keletre és 
nyugatra eső erdős, vizekben gazdag vidéken terült el.3) Mind
amellett több okból valószínűtlennek tartom — pedig talán ez, 
volna a legközelebbeső gondolat —, hogy Magna Hungária 
magyarjait az őshazában maradt ugor-magyar néptöredóknek 
tarthassuk. 

Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen 
Sprache c. könyvemben arra az eredményre jutottam, hogy az: 
őshazából délfelé vándorló magyarság a volgai bolgár birodalom 
szomszédságába, a bolgár műveltség hatáskörébe kerül. Ebből 
szervesen következett az a másik feltevés is, hogy a bolgár-török 
hatást időrendileg a volgai bolgár birodalom megalapítása utáni 
időkbe, tehát kb. a VI—VIII. sz. közé helyezzem el. Nemrég 
két cikkben is kifejtettem azokat az okokat, amelyek újabban 
arra kényszerítettek, hogy a bolgár hatás színterét 'délebbre, 
idejét korábbi századokra helyezzem.4) 

Mindenekelőtt növónyföldrajzi okok, amelyeknek fontossá
gára először ZICHY ISTVÁN GR. utalt, arra kényszerítenek, hogy a 

*) TOMASCHEK, Kritik der áltesten Nachrichten über den 
skythischen Norden. SBWA. CXVII. 42. 

2) Vö. SETALÁ, Süomensukuisten kansojen esihistoria. Maail-
manhistoria II. 

3) Vö. SETILA, i. m. 
4) Bolgárok és magyarok. Új Magyar Szemle. 1920. A bol

gár-kérdés és a magyar húnmonda. MNyv. XVII. 15. 
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magyar-bolgár érintkezés színterét ne a Közép-Volga vidékén, 
hanem délebbre keressük. Döntő fontosságúak a szőlőmívelésre 
vonatkozó műszavak: bor -*= tör. *bor, vö. újg. kún, kipcsak bor 
EtSz. I. 474; szöllö -« bolg. *sidlay, vö. csuv. éirla; seprő -= 
bolg. *$öpráy, vö. csuv. sapre hefe; s^tátv -= bolg. *swr-, vö. csuv. 
sor-, ktör. stfór durchseihen. Az utóbbi három műszó sajátos, 
csuvas hangalakja kétségtelenné teszi, hogy a magyarság a szőllő-
műveléssel bolgár réven ismerkedett meg. Már pedig a szőllő-
kultúra északi határvonala Mohileven (a Dnyeszter mellett), Jeka-
terinoszlavon (a Dnyeper mellett) és Pjatjisbjanszkaján (a Don 
mellett) vonul át s Sarepta városánál éri el a Volgát, tehát a 
49. szélességi fokot mindenütt északra hagyja. Hasonló értelemben 
vall a kőris-(fa) Fraxinus excelsior L. (-= bolg. *küiri§, vö. csuv. 
kavőrgs, karács, kürüc, mong. küirüs ua.), amelynek keleti határa 
nem éri el a Volgát, és a som Cornus mas L. (-«= bolg. *Jumr. 
vö. kumük cum ua.), amely csak délkeleti Oroszországban, a 
Krími félszigeten s a Kaukázusban fordul elő.1) 

Másfelől általánosan ismert dolog, hogy a keleti bolgárok 
nyelve nemcsak a magyarra, hanem a rokonnyelvek közül a 
mordvinra, a cseremiszre és a permi nyelvekre is hatást gya
korolt. Ennek a hatásnak nem sokkal a volgai bolgár birodalom 
megalakulása után, mindenesetre a IX—X. sz. folyamán meg 
kellett kezdődnie. Mivel mármost a magyar nyelv honfoglaláselőtti 
török elemeinek csuvasos csoportjában egy lényegében őstörök 
jellegű bolgár nyelvalak tükröződik, ellenben a többi fgr. nyelv 
bolgár jövevényszavai egy kevésbbé régies jellegű, legtöbb hang
sajátságában már a mai csuvasra emlékeztető bolgár nyelvjárást 
tükröztetnek vissza,2) ezt az ellenmondást csak úgy oszlathatjuk 
el, ha feltesszük, hogy a magyar-bolgár érintkezés évszázadokkal 
megelőzte a bolgár-mordvin, bolgár-cseremisz ül. -permi érintke-

*) Vö. MNyv. XVII. 18 és KOPPÉN, Geographische verbrei-
tung der holzgewachse des europáischen Russland und de& 
Kaukasus, 1880—89. 

2) Vö. H. PAASONÉN, Die türirischen lehnwörter im mördwi-
nischen. SUS. Aik. XV.; M. RÁSÁNEN, Die tschuwassischen lehnwörter 
im tscheremissischen, SUS. Tóim. XLVIII.; Y. WICHMANN, Die 
tschuwassischen lehnwörter in den permischen sprachen, SUS. 
Tóim. XXI.; GOMBOCZ, Körösi Csoma-Arch. I. 81. 
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zések korát, s ha, ami ezzel egyértelmű, az érintkezések színterét 
a Kaukázus vidékére, a THEOPHANBs-féle Ó-Bulgária szomszédsá
gába helyezzük.1) 

A bolgárok északra vándorlása a kazárok hatalmának fel
lendülésével egyidejű, tehát kb. a VI—VII. sz. határára tehető. 
Ez a dátum tehát egyszersmind a magyar-bolgár érintkezések 
felső határa is. 

Én azt hiszem mármost — s ezt a gondolatot már MUNKÁCSI 
BERNÁT is több ízben fejtegette3) —, hogy azok a magyarok, 
akiket JULIÁN 1236-ban a Nagy-Bolgárbirodalom szomszédságában 
talált, a Kaukázus vidékéről északra vándorló bolgárokkal együtt 
jutottak a Volga—Bjelaja vidékére. Az a feltevés, hogy egy 
nomád népnek egy-egy töredéke, bármilyen okból, a főtömegtől 
elszakad s más néphez csatlakozik, önmagában véve sem való
színűtlen, de különösen nem valószínűtlen a mi esetünkben, 
amidőn a két népet, a bolgárokat és magyarokat, a jövevény
szavak alapján ítélve, olyan mélyreható kulturális és politikai 
kapcsok fűzték össze. Hiszen alig másfélszáz évvel később meg 
a kazárok egy törzse, a lázadó kabar ugyanilyen módon csatla
kozik a nyugat felé vándorló magyarsághoz. 

Ezzel a feltevéssel egy másik nehéz kérdés is kielégítő 
megoldást nyer, az a kérdés t. i., hogy JULIÁN és a nagymagyar
országiak megérthették-e egymást, mert hiszen a RicHARDUs-féle 
jelentés határozottan megmondja: intelligebant eum et ipse eos. 
Vájjon a pannóniai magyar nyelvnek és a volgai magyar nyelvnek 
hat évszázados különfejlődése nem lette-e a megértést lehe
tetlenné, mint ahogy VÁMBÉRY (A magyarság keletkezése) és 
MELICH JÁNOS Nyr. XXX. 23 gondolják? 

Én is azt hiszem, hogy ha Magna Hungária magyarjai az 
őshazában maradt ugor-magyarok lettek volna, a kölcsönös meg
értés valószínűsége csakugyan csekély volna. De igenis meg
érthette egymást, ha talán némi nehézségekkel is, egy XIII. 
századi pannóniai és volgavidéki magyar, ha a közös ugor szó
készleten kívül a legfontosabb jövevényszócsoport, a szláv hatás-

a) Vö. MNyv. XVII. 18. 
2) Vö. Ethn. VI. 385, XVI. 82; elfogadta THÚRY, Magy. 

Ered. 70. LBNHOBBÉK MIHÁLY, AkÉrt. XXVII. 690. 

/ 
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nál mind nyelvi, mind kulturális tekintetben nagyobb értéket 
képviselő bolgár-lörök (és oszét) jövevényszavak mindkettőjüknek 
rendelkezésére állottak. Egyébként is nem szabad a jövevény
szavaknak a megértés szempontjából túlságosan nagy fontosságot 
tulajdonítani. A mai irodalmi nyelv szókészletében a szláv jöve
vényszavak száma talán meghaladja az eredeti, finnugor szavak 
számát. De ez persze csak a szótári arányszám, a tőszavak 
arányszáma. Összefüggő beszédben 75—80 eredeti szóra xalig 
7—8 szláv jövevényszó esik! 

Az állítólagos magyar baskír rokonság. 

Magna Hungária kérdése bizonyos tekintetben összekapcso-
lódott az állítólagos magyar-baskír rokonság kérdésével is. Anélkül, 
hogy e sokat vitatott kérdés részletes tárgyalásába bocsátkoz
nám, legyen szabad e hagyománynak, majd a hagyományon fel
épülő tudományos elméleteknek legfontosabb adatait, mozzanatait 
felsorolnom. 

Kétségtelennek látszik, hogy e legenda keletkezéséért az 
arabok a felelősek. MARQUART (Streifz. 515) az északi népekről 
szóló arab jelentés magyar szakaszának ismert mondatát-: «a 
besenyők országa és az Isgil-bolgárok közé esik a magyarok 
első hazája».;, úgy értelmezi, hogy az eredeti jelentés állítólagos 
írója, MUSLIM B. ABÜ MUSLIM AL G-ARMÍ a magyarok első hazáját a 
Kaspi-tengeri steppéken tanyázó besenyők s a Káma-vidéki Isgil-
bolgárok közé, tehát pontosan a baskiroklakta vidékre helyezi. 
«Muslim b. Abu Muslim muss alsó somit als der Vater der Theorie 
von Magna Hungária im Baschkirenlande gelten, die im XIII. 
und noch am Ende des XV. Jahrhunderts die Gemüter in Halb-
asien in Wallung brachte.» De ha nem fogadjuk is el ezt a 
magyarázatot, annyi kétségtelen, hogy az arab geográfusoknál a 
magyarok neve, amely az eredeti jelentésben (s IBN RusTAnál) 
még 4, yU=ll (tehát valószínűleg majyar), mindegyre hasonlóbbá 
válik, összekeveredik a baskírok nevével. MASUDI a kazárok és 
alánok szomszédságában lakó négy türk törzs nevét így írja: 

^ Bajna ^ ^ j Bajyard, d\l^ Bajnak és Zzfy Nükarda. 
A rejtelmes (vagy talán inkább a felismerhetetlenségig eltorzított) 
Nükarda népnevet figyelmen kívül hagyva, nyilvánvaló, hogy 
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Bajna és Bajnak a besenyők neve (vö. MNyv. XII. 282), s hogy 
a Bajyard nép, amely kalandozó hadjáratai közben Róma és 
Andalusia közelébe is eljut, csak ómagyar (nem pedig &baskir) lehet. 
A Ojst-J ISTACHRÍ, IBN HAUQAL), £j±t\ (DORN, Buliét, de l'Acad. 

de St. Pétersbourg XVI. 23, XVIII. 303, XIX. 294), %ij£X 

(JAKUT) változatok még inkább hasonlítauak a baskír slZ\J\ (IBN 

FADLAN, JlKüTnál) népnévre, a baskírokéra, kiket az arabok mint 
belső baskírokat különböztetnek meg a magyaroktól.1) Hogy a 
rokonítás alapja csakugyan a baskír-földnek s a «magyarok első 
hazájának* (vagy Nagymagyarországnak ?) geográfiai közelsége, 
szomszédosság-e, amint Marquart gondolja, vagy hogy egyszerűen 
tudós eredetű hagyománnyal van-e dolgunk, amely a két népnév 
némi összecsengéséből a két nép rokonságára következtetett, 
nehéz volna eldönteni. Én ez utóbbi feltevést tartom valószínűbb
nek ; hiszen néhány száz évvel később az Ugra, Jugra és az 
ugar, uher, uhor, vengrija hasonlósága elég volt ahhoz, hogy a 
tudós közvélemény Jugriát, Juhariát tartsa a magyarok őshazá
jának, Jugria lakóit, a vogulokat és osztjákokat a magyarok 
őseinek, vagy — amint már AENEAS SYLVIUS megállapította —, a 
Hunus ós Hungarus népnév összecsengése nagyban hozzájárult 
nyugaton a hún-magyar rokonság hitének elterjedéséhez. 

Ami a baskir-magyar rokonítás nyugati adatait illeti, figyel
men kívül hagyom ALFRÉD angol királynak a IX. század vége 
felé készült angolszász OROsius-fordítását, amelynek egy ALFRÉDÍÓI 
származó közbeszúrása az OROSIUS szövegében említett Baster-
nae népet a magyarokkal azonosítja: «í> e m o n t> a h e t 
B a s t e r n e , 1 n u h i e m o n h a e t H u n g e r r e * , 2 ) amiben 
talán némi merészséggel a baskir-magyar rokonítás első nyugati 
nyomait kereshetnők. 

Sem a RicHARDus-féle jelentés, sem JULIÁN levele nem említi 
a baskírokat, ALBERICUS és MATTHEUS PARISIENBIS mit sem tud róluk, 

x) Az arab írók adataira vö. MARQUART, Streifzüge 68—9, 
KUUN, Relat. I. 72, PAULER, A m. nemz. lört. Szt. Istvánig 246, 
VÁMBÉRY, Magy. Ered. 130—5; MÉSZÁROS, Magna Ungaria 54—6. 

2) Vö. KING ALFRED'S OROSIUS. Edited by HENRY SWEET. Part I. 
Old English Text Society. 206. 1.) 
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míg ellenben, mint a fentebb közölt adatokból kiviláglik, PIANO 
CARPINI, RUBRUQUIS és BENEDICTUS POLONUS égyértelműleg azt vallják, 
hogy a Bascardia a magyarok őshazája s hogy a baskirok s a 
magyarok egyazon nyelvet beszélik. Sem CARPINI, sem RUBRUQUIS 
nem jártak Nagymagyarország táján, értesülésüket tehát csak 
másodkézből szerezhették; voltaképpen csak regisztrálják azt a 
nézetet, amely a XIII. század közepén, az arab tudós hagyomány 
hatása alatt, a magyar baskír azonosságról egész Kelet-Európában 
el volt terjedve, nyilván azokban a mongol kháni udvarokban is, 
ahol a követek megfordultak.1) 

S ha KÉzAinál és a rokonszövegű krónikákban a NÉVTELEN 
jegyzőnek még egységes Scithia id est Dentumogerje helyett 
már három tartományra: Bascardiára, Denciára és Mogoriára 
oszló Scythiát találunk, úgy a Bascardia nevet nyilván nem a 
nemzeti hagyomány őrizte meg, mint KUUN, Relat. II. 132—3 
gondolja, hanem az új tartomány beiktatásában már a CARPINI és 
RUBRUQUIS nyomán keletkezett európai, nyugati hagyomány hatását 
kell látnunk. 

A magyar-baskir rokonsággal, mint tudományos feltevéssel 
először a XVIII. sz. végén találkozunk. FISCHER EBERHARD JÁNOS 
De origine Ungrorum c. értekezésében, amely már 1756-ban 
meg volt írva,' de csak a szerző halála után 1770-ben, SCHLÖZER 
kiadásában jelent meg, a magyarok eredetére vonatkozó saját
ságos elméletét így foglalja össze: 

«Summa huius exercitationis est antiquissimam Sugris pátriám 
circumiectas Turfano regiones fuis.se; ex quibus profectos, longo 
errore viarum, variisque casibus conflictatos, tandem consedisse 
in Baschkiria; hinc longa tempöris intervallo, pulsos a Petsche-
negis refugium quaesivisse in Romano imperio, atque in Pannónia 
démum sedes quietas cepisse: linguam autem eorum maximam 
partém ex Tatarico atque Scythico, imprimis Vogulico idiomate, 
conflatam esse> (De őrig. Ungr. 40). 

Ugyanezt a gondolatot FISCHER bővebben kifejti főművében, 
az 1768-ban megjelent Sibirische Geschichte-ben: 

x) Vö. E. BRETSCHNEIDER, Notices of the médiáéval geography 
and history of Central and Western Asia. Drawn from chinese 
and mongol writings. London, 1876, 90- 1. 
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«Aber auch der name Baschart führet uns auf die spur zu 
dem asiatischen namen der heutigen Ungarn Madshar, und lasset 
uns sehr wahrscheinlich mutmassen, dass Pascatir, Baschkir, 
Baschart, und Madshar alles einerlei name, und einerlei vclk 
bedeute . . . von dem Baschkiren ist ohnedem bekandt, dass sie 
nicht Tatarischen Ursprungs, ob sie gleich heut zu tag Tatarisch 
reden; daher sie auch von ihren nachbarn, den Kirgisischen 
Kasaken Uschtäk (Ostiaken) d. i. fremde, genennt werden. Und 
ich zweifle nicht, wenn wir von der alten Baschkirischen spräche 
überbleibsei hätten, dass viele spuren der heutigen Ungarischen 
spräche darinn anzutreflen sein wurden . . . » (Sib. Gesch. 128 kk.). 

Persze a baskírok kirgiz neve: kirg. istäk (kkirg istäk) 
csak a köztör, isla- arbeiten igével lehet kapcsolatban, és semmi 
köze az osztják ( = As-ja% Ob-vidéki nép) népnévhez. Azt is 
könnyű ma már megállapítani, hogy sem a baskír nyelv szó
készletében, sem nyelvtanában a legcsekélyebb nyomot sem 
találhatni, amely bennünket feljogosítana arra a feltevésre, hogy 
a baskírok eredetileg más, pl. finnugor nyelvet beszéltek. Mind
amellett ^FISCHER feltevése, magyarázata egészen a legújabb időkig 
számos követőre talált. 

Hogy csak néhány adatot említsek, 1839-ben D'AVEZAC PLAN 
CARPiN-kiadásához írt tudós bevezetésében (Notice sur les anciens 
voyages de Tartarie en général, et sur celui de Jean du Plan 
de Carpin en particulier. Rec. de Voyages IV. 490—1) PIANO 
CARPINI és RUBRUQUIS nyilatkozatát, hogy a magyar és a baskír 
nyelv azonos, szembeállítja azzal a ténnyel, hogy a mai magyar 
nyelv a finnugor, a baskír pedig a török nyelvek közé tartozik, 
s ezt az ellentétet FISCHER feltevésével pr(bálja kiegyenlíteni: 
«il y a Heu de penser dés lors que les Baschkirds restes dans 
l'ancienne patrie commune sönt pereillement d'origine finnoise, 
mais que mélés de Mongols et de Turks, il se sönt á la longue 
complétement nationalisés parmi ces derniers». 

A baskir-magyar rokonság hívének vallja magát CASTRÉN 
1851-ben tartott előadásaiban (Ethnologische Vorlesungen über 
die altaischen Völker, ed. A. SCHIEFNER Nord. Reisen und For
schungen, 1857), az orosz CHWOLSON, Izvjestija o chozarach, bur-
tasach, bolgarach i madjarach c. munkájának 44. jegyzetében 
(vö. MELICH, Nyr. XXIX. 456); a mi tudósaink közül KUUN GÉZA gr., 
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Relat. II. 132—3, NAGY GÉZA, Ethn. XXII. 10, 342 ; különösen 
nagy apparátussal igyekezett a baskir-magyar rokonság bizo
nyítékait összegyűjteni PAULEE GYULA, Bud. Szemle CIII. 337, 
CIV. 469. 

Azt hiszem, e vázlatosan összeállított adatokból is kiderül, 
hogy felfogásom szerint, amellyel persze korántsem állok egyedül, 
a baskir-magyar rokonság elmélete tudós eredetű, minden reális 
alapot nélkülöző hagyomány. Mindaz, amit eddig e tétel nyelvi 
bizonyítékaként felhoztak, csupán a turkológiában teljesen járatlan 
előtt mehet bizonyítékszámba. Hogy az anthropologiai érvek 
helytállók-e, azt nem tudom megítélni, de annyit látok, hogy 
azok a nyilatkozatok, amelyeket egyes utazók műveiből bizonyíték
képen idéznek, éppen nem fedik egymást. Befejezésül hadd 
idézzem egy elfogulatlan kutatónak, a finn AHLQVIST ÁaosTnak 
nyilatkozatát, akinek bő alkalma volt nemcsak az obi-ugor, hanem 
a szomszédos török népek megfigyelésére i s : 

jsZwischen Perm und Kungur stösst man auf Baschkiren. 
Sie versichern dasselbe Volk zu sein, wie die kasanischen Tatárén, 
und in der That wird dies durch ihr Áusseres und ihre Sprache 
bestátigt. Jetzt, nachdem sie seit der letzten Hálfte des vorigen 
und dem Anfange des jetzigen Jahrhunderts von Nomádén all-
máhíig Ackerbauer geworden sind, sind sie es auch der 
Lebensweisé nach. Dass sie noch vor wenigen Jahrhunderten 
eine Art Finnen oder Ungarn gewesen sein sollten und wáhrend 
ihres einsamen Nomadenlebens tatarisiert wurden, kann nur der 
glauben, der keinen Begriflf davon hat, wie schwer es einer 
Nation, oder auch nur einem grösseren Menschenhaufen wird, 
Sprache und Nationalitat zu wechseln*.1) 

x) Vö. A. AHLQVIST, Unter Wogulen und Ostjaken, Helsing-
fors, 1883, 69. 1. 

1919. GOMBOCZ ZOLTÁN. 
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