
A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány. 
(Harmadik közlemény.) 

A Nagy-Magyarországra mint a magyarok őshazájára vonat
kozó hagyomány, amely a XIII. sz. közepén JULIÁN, PLÁN CARPIN 
és RUBRUQUIS utazásai nyomán született meg, rövid életű volt; 
Magna Hungária v. Hungária Maior utolsó említésével 1360 táján 
találkozunk. Száz évvel később a magyar őshazára vonatkozó 
európai ós nemzeti hagyomány középpontjába új név s egy már 
földrajzilag is pontosan meghatározható terület kerül, t. i. Jugria. 
Egyszersmind a magyar hagyomány összekapcsolódik a hún hagyo
mánnyal i s : Jugria lesz az az ország, ahonnan ATILLA népe, majd 
később a magyar testvérnemzet, kivándorolt; Jugria lakói, a vogu-
lok és osztjákok a hunok és magyarok ősei. 

III. Jugria. 

Jugria (az orosz forrásokban Ugra, Jugra, latinosan Jug
ria, Juharia, Jugoria), amelyet a XV. és XVI. századi íöldrajzi 
és történeti munkák annyit emlegetnek, ma már elavult földrajzi 
fogalom. A. C. LEHRBERG meghatározása szerint, aki munkájában1) 
a régi orosz fórrások adatait nagy gonddal összegyűjtötte, Jugria 
„az északi szélesség 56°—67° között az Urál hegységtől kezdve 
az alsó Obon túl az Obi-öbölbe szakadó Nádim folyóig s a Szur-
guton fölül az Óbba szakadó Agán folyóig terjedt; hozzá tarto
zott még az alsó Irtis vidéke s a Tavda, Túra és Csuszovája 
folyók mellékei. Dél felől a tatárok, észak felől a szamojédok 
földje volt Jugriával szomszédos; kiterjedése mintegy 16,000 • 

*) A. C. LEHRBERG. Untersuchungen zur Erlauterung der altern 
Geschichte Russlands. I. Über die geographische Lage und die 
Geschichte des im russisch-kaiserlichen Titel genannten Jugri-
schen Landes. St. Petersburg, 1816. 
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mérföldnyi volt". Látnivaló, hogy e terület nagyjában azonos a 
vogulok és osztjákok egykori és mai lakóhelyeivel. 

Az orosz városok közül először Rurik hajdani székvárosa, 
Novgorod, a későbbi virágzó kereskedőváros került Jugriával 
kapcsolatba. A középkori orosz források szerint a novgorodiak 
rablóhadjárataik során már a XI. század folyamán el-ellátogattak 
Jugriába is. Az úgyn. NsszTOR-féle krónika az 1096. év esemé
nyei kapcsán közli egy név szerint is megnevezett novgorodi 
kereskedőnek, JURIJ ToRGovicnak az elbeszélését, akinek a szol
gája egy pecsorai adószedő útja alkalmával Jugria vad lakóival 
is érintkezésbe került s tőlük vaseszközökért, késekért és fej
székért értékes prémeket cserélt. Azokkal a fantasztikus mesék
kel, amelyeket a novgorodiak az Urál-vidék csodáiról, a hágók 
járhatatlanságáról terjesztettek, első sorban nyilván a kellemet
len versenytársakat akarták elriasztani. A XII. századtól kezdve 
egyre több említés történik a novgorodiak és a jugriaiak fegy
veres összecsapásairól is. 1187-ben a Pecsora mellett a novgo
rodiak győznek, de 1193-ban egy ugor várost ostromló novgorodi 
csapat majdnem az utolsó emberig megsemmisül. Az 1265-ben 
kötött egyesség a tveri nagyherceg ós Novgorod között elismeri, 
hogy Jugria a novgorodiak fennhatósága alá tartozik, de azért 
még századokkal később is, 1357-ben és 1446-ban is az ugorok 
a novgorodi adószedő expedíciókat véres fejjel verték vissza. 

Hogy a novgorodiak ilyen makacs harcokat folytattak egy 
távoleső, nehezen megközelíthető s nem éppen termékeny vidék 
birtokáért, azt megértjük, ha tudjuk, hogy a prém, különösen a 
hermelin és a cobolyprém a középkori kereskedelemnek legkere
settebb, legbecsesebb árucikke volt. Jugria pedig a prémek ha
zája, a prémkereskedők Eldorádója volt. Nem érdektelen az olasz 
EAMUSIO egy megjegyzése MARCO POLO alább közlendő szövegéhez: 
„Perché la pelle zibellina, s'ella e tanta, che sia á bastanza per 
un paro di véste, vale due mila bisanti d'oro, s'ella é perfetta; 
ma s'ella é commune, ne vale mille, e li Tartari lo chiamano 
regina delle pelle, et gli animali li chiamano Rondes d'ella 
grandezza d'una fuina*. Tehát egy tökéletes cobolyprém 2000, 
egy közönséges 1000 bizánci aranyba került! Nem csoda, ha 
ERZSÉBET alatt Angliában külön törvényt kellett hozni a nemzet
gazdasági katasztrófává fajuló prém-őrület megszüntetésére. 

* 
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Idő közben a hatalmi viszonyokban eltolódás áll be. Az 
egyre gyarapodó hatalmú Moszkva nagyfejedelme, Ili. IVÁN VA-
SZILJEVICS (1462—1505), aki 1477-ben véget vetett Novgorod ön
állóságának, már 1465-ben szemet vetett Jugriára is. Parancsára 
SZKRJABA VASZILIJ usztjugiakból és vycsegdaiakból álló szabad csa
pattal megtámadta Jugriát, sok foglyot ejtett s Jugria két feje
delmét, KALPAKOÍ és TEcsiKet magával hozta Moszkvába. 1483-ban 
a nagyherceg KURBSZKIJ FJODOR SZALTYK-TRAVIN vezérlete alatt még 
nagyobb hadsereget küld ASZYKA vogul fejedelem ellen. A vogu-
lok a Pelym torkolatánál vereséget szenvednek, s a következő 
év tavaszán JUMSAN és KALPA vogul fejedelmek, PYTKEI és MOLDAN 
jugriai kenézekkel együtt megjelennek Moszkvában a nagyfeje
delem előtt s hűséget esküsznek. A megígért adó megtagadása 
arra kényszerítette III. IVÁNÍ, hogy 1499-ben újra büntetőexpedí
ciót küldjön Jugria ellen. A csapat vezérei KURBSZKIJ SIMON és 
USATOV PÉTER volt. A vállalkozás sikerrel jár t ; a nagyfejedelem 
serege meghódította egész Jugriát, 40 várost elfoglalt és 50 feje
delmet foglyul ejtett.1) 

Az orosz évkönyveken kívül a kései középkori arab geográ
fusok is emlegetik Jugriát Sjy vagy „J.y [Jura vagy Jugra] né-

J) Az orosz krónikáknak és évkönyveknek Jugriára vonat
kozó adatai össze vannak állítva a kővetkező munkákban iJl. érte
kezésekben : A. C. LEHRBERÖ, i. h.; SCHLÖZER NESZTOR-kiadásában; 
MATTH. AKIANDER, Utdrag ur ryska annaler (Suomi, VIII. [1849], 
1—284); vö. még HUNPALVY PÁL, A vogul föld és nép, 1864, 340 
kk.; Magy. Ethn. [1876] 210, 260 kk.; Az Urál vidékei és népei. 
Földr. Közi. [1888] 149, 160; KUUN GÉZA gr., Relat. I. 49 kk.; 
PÁPAY JÓZSEF, Nyelvünk finnugor eredetének kérdése Sajnovics 
és Gyarmathi felléptéig (A debreceni reform. Főiskola Évkönyve. 
XXXI. 1909-10 , 51 kk.); D. E. D. EUROPAEUS, Tietoja suomalais-
ungarilaisten kansain muinaisista olopaikoista. Suomi, Toinen 
jakso, VII. 12; N. L. BARSOV, Ocerki russkoj istoriceskoj geografij. 
Varsava [1885], 60—64, 245—6; A. KANNISTO, Der wogulenfürst 
Asyka in chroniken und volkstradition. FUF. XIV. 18—30. — 
Nem ismerem A. V. OKSENOV két idevágó értekezését, amelyek 
Novgorodnak ill. Moszkvának Jugriával való kapcsolatait tárgyal
ják (az első 1885-ben a szentpétervári Literaturny Sbornikban 
jelent meg, 425-45; a másik a Zurnal Ministerstva Narodnago 
Prosvéscenija 1891. évfolyamában, 245—72). 
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ven. Az arab tudósításokat legutóbb részletesen tárgyalta J. MABK-
WART: Ein arabischer Bericht über die arktischen (uralischen) 
Lander aus dem X. Jahrhundert,1) s ez számomra feleslegessé 
teszi, hogy évekkel ezelőtt gyűjtött amúgy is hézagos adataimat 
közzétegyem. Hogy eredeti tudósítás csakugyan a SZAMANIDÁK virág
korában, a X. sz. első felében keletkezett-e s AL GAIHANÍ nevé
hez kapcsolódik-e, az a mi szempontunkból voltaképpen mellékes. 
Annyi kétségtelennek látszik, hogy az arab prémkereskedők Jug-
riáig is eljutottak, s a közvetítő kereskedelmi emporium a volgai 
bolgár birodalom fővárosa, Bulgár volt. A később közlendő szö
vegekkel való könnyebb egybevetés kedvéért ide iktatom MUHAMMAD 
I 'AUFI 1228 után készült anekdotagyűjteményének Jugriáról szóló 
tudósítását: „Húsz napi járóföldre országuktól (t. i. Bulgártól) 
fekszik egy vidék, amelyet Isü-nak neveznek, s azon túl lakik 
egy nép, amelynek Jura a neve. Ez a nép vad tömeg; nem 
érintkeznek az emberekkel s félnek gonoszságuktól. Bulgár lakói 
bejárják ezt az országot s onnan ruhákat, sót és más dolgokat 
hoznak, amelyek az ő árúcikkeik. Szállításra kutyafogatú kis 
szánokat készítenek, mivel ott sok a hó, s más élő állat ott nem 
közlekedhetik. Az emberek csontokat kötnek a talpuk alá, mind
két kezükbe hegyes botot vesznek s úgy lökik magukat a havon 
tovább, mint egy evezővel, úgyhogy . . nap alatt útjuk célját 
elérik. A bolgárok jelek által kötnek velük üzletet s nagy és 
szép cobolyprémeket hoznak országukból." 

A XV. század előtti nyugati források közül tudomásom szerint 
csak a velencei MARCO POLO emlékszik meg a III. könyv 44. 
fejezetében a „sötétség országáról" (Della regioné detta della 
tenebre); kétségtelen, hogy szavai az Urálon túli Jugriára vonat
koznak: „Grli habitatori qui questa regioné pigliano la state (che 
hanno di continuo giorno e luce) gran moltitudini di detti armellini, 

*) Ungarische Jahrbücher 1924, IV. 2 6 1 - 3 3 4 ; vö. még 
TOMASCHEK, Kritik der áltesten Nachrichten über den scythischen 
Norden. Sitzb. d. Wiener Akademie CXVII. [1888] 1) II. 43—4; 
HAMMER-PURGSTALL, Geschichte der goldeuen Horde in Kiptschak, 
Pesih [1840] 415; P. CASSEL, Der chazarische Königsbrief, p. 79 ; 
D'OHSSON, Les peuples du Caucase 82—3; KUUN GÉZA GR., Relat. 
I. 5 5 ; MUNKÁCSI: Ethn. V. 162. 
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vari, arcolini, volpi et altri simili animali, che hanno le pelli 
molto piu delicate, et preeiose, et di maggior valore, che non 
sono quelle de' Tatari, quali per questa causa le vanno a rubbare. 
Detti popoli conducono la state le loro pelli a' paesi vicini, dove 
si vendono, et ne fanno grandissimo guadagno. Et per quello, 
che mi fu detto, vengono di dette pelli fino nella prouincia di 
Rossia . . . a l ) Hogy a prémkereskedelem nemcsak az ugorok-, 
hanem az oroszoknál is milyen nagy szerepet játszott, azt bizo
nyítja JES. POSSEVINO (Moscovia et de rebus Moscov. [1687], 21) 
egy megjegyzése i s : „Pellium autem et coriorum permutatione 
Mosci pro pecunia saepé utuntur." 

* 
E vázlatos ismertetésből is nyilvánvaló, hogy a Jugriára 

vonatkozó legrégibb orosz és kül. arab tudósítások Jugria ter
mészeti viszonyairól, a nép szokásairól elég sok ethnografiai 
tekintetben is értékes adatot őriztek meg, de sehol Magyaror
szágra, a jugriaiak és magyarok (és hunok) rokonságára célzás 
nem történik. Ezzel szemben a XV. sz. közepétől kezdve a Jug-
riáról szóló tudósítások nem mulasztják el megjegyezni, hogy a 
jugriaiak nyelve azonos a magyarokéval, hogy Jugria az az ősi 
terület, ahonnan ATILLA hunjai, majd később a magyarok kiköl
töztek. Az adatok sorát AENEAS SYLVIUS PICCOLOMINI, a későbbi II. 
Pius pápa nyitja meg (szül. 1405-ben, f 1464 aug. 14-én). 

A XV. sz. első felében a nyugati és a keleti egyház únió-
tárgyalásai Rómát és a moszkvai nagyfejedelemséget szorosabb 
kapcsolatba hozták. Az 1274. évi lyoni zsinat kimondotta ugyan 
a két egyház egyesülését, de az unió nem soká tartott. A PALEOLOQ 
MIHÁLY utóda, ANDRONIKOS császár alatt összehívott zsinaton a görög 
egyház unió-ellenes püspökei az egyetemes zsinat határozatait 
ismét elvetették. A legnevezetesebb egyesülési kísérlet majdnem 
két századdal később, az 1438-ban kezdődő ferrara-firenzei egye
temes zsinaton törtónt. A kezdeményezés VI. PALEOLOG JÁNOS csá
szártól indult ki, de az egyesülés eszméjét IV. JENŐ pápa is 
szívesen fogadta. A tárgyalások, mint ismeretes, megegyezéssel 
végződtek, s az unióra 1439 júl. 6-án a firenzei főtemplomban 

*) Della navigationi e viaggi raccolte da M. Gio. BATTISTA 
RAMÜSIO, Venetia, 1606, II. 60. 
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ünnepélyesen meg is esküdtek. Egyidejűleg a pápaság érdeklő
dése a növekedő hatalmú moszkvai nagyfejedelemség felé fordult. 
III. IVÁN Rómából, a pápa kezéből kapta nőül az utolsó bizánci 
császár, KONSTANTIN testvérének, PALEOLOG TAMÁsnak a leányát, kit 
a pápa abban a reményben adott hozzá, hogy a nagyfejedelem 
segítségével a keleti egyházat is fennhatósága alá hajthatja. 

A római udvart a 'moszkvai dolgok' felől a sűrű követ
járásokon kívül azok a térítők, elsősorban ferencesek is tájé
koztatták, kik a XV. sz. közepe táján Oroszországban megfor
dultak. Ilyen forrásból való II. Pius pápa tudósítása Jugriáról, a 
jugriaiak és a magyarok nyelvének hasonlóságáról. A középkori 
embert inkább csak azok az útleírások érdekelték, amelyek távoli, 
mesés országokról vagy a Szentföldről adtak hírt; az ismert or
szágokkal nem igen törődtek. Ebben a tekintetbsn szinte kivétel 
AENEAS SYLVIUS, aki utazásai alkalmával sohasem mulasztotta el 
a földrajzi adatok gyűjtését s minden alkalmat megragadott, hogy 
az olyan országokról, ahol maga nem fordult meg, megbízható for
rásból hiteles vagy legalább hitelesnek látszó adatokat gyűjtsön. 
Az ilyen esetekben nem mulasztja el lelkiismeretes pontossággal 
hozzátenni: „Úgy beszélem el változatlanul, amint magam hallot
tam. Az igazságért a kezességet nem vállalom, de társammal 
együtt meg vagyok győződve az adatok helyességéről" (Európa, 
cap. 26.). így jött létre AENEAS SYLVIUS földrajzi munkája, a Cosmo-
graphia, amely 1458-ban már majdnem készen volt; nyomtatás
ban csak 1504-ben, Velencében látott napvilágot.x) A bennünket 
érdeklő tudósítás a H4. és G3. levelekben olvasható: 

Cosm. H4: „Ferunt et Hungaros qui danubii ripas incolunt, 
Scytharum genus esse: non quasi ab hunnis ortos, quod propter 
verbi cognationem aliqui crediderunt: sed ab aliis Hungaris: 
quorum Jordanis meminit: qui nothos eos dicit suo tempore fuisse 
propter commercium pellium mardurmarum. Fuit autem Jordanis 
sub imperio Justiniani quo tempore nundum Pannoniam Hungari 
attigerant: longe post hunos gotthos ac longubardos hungari 
scythia egressi ad danubium pervenere. Pulsisque priöribus incolis 
aut sub iugum missis regnum sibi fecerunt, de quibus suo loco 

*) AENEAS SYLviusra vö. G. VOIGT, Enea Silvio de' Piccolo-
mini als Pius der II. und sein Zeitalter. Berlin, 1856—63. 
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dicemus. Noster veronensis quem supra diximus ad ortum Thanais 
pervenisse, retulit populos in Asiatica scythia non longe a Thanai 
sedes habere rüdes homines et idolorum cultores: quorum eadem 
lingua sit cum hungaris pannoniam incolentibus: voluisseque 
cum plerisque sacrarum litterarum professoribus viris religiosis 
et ex ordine beati Francisci qui linguam illám nossent eo proficisci: 
et sánctum Christi evangélium praedicare. Sed prohibitum a 
dominó quem de mosca vocavit qui cum esset greca perfidia 
maculatus égre ferebat Asiaticos Hungaros latiné coniungi ecclesie 
et nostris imbui ritibus." 

Gr3: „Nos hominem allocuti sumus Verona oriundum: qui 
per Poloniam et littanam ad Fontes Thanais pervenisse se af-
firmavit: eosque transcendisse et omnem illám Barbariae borealem 
perscrutatum. Is aiebat paludem esse non admodum magnam ex 
qua Thanais nasceretur, qui duobus hostiis Meotim ingreditur*. 

E tudósítás lényegét II. Pros megismétli egy későbbi mun
kájában is, abban az önéletrajzban — az egyetlen pápa, aki 
Önéletrajzot írt — amelyet élete utolsó éveiben mondott tollba, 
s amely 1464 jún. 12-én készült el. A kéziratot Gio. ANTONIO 
CAMPANI kissé átjavította és 12 könyvre osztotta s a német eredetű 
JOHANNES GOBELLINTJS clericussal lemásoltatta.1) Ebből a példányból 
adta ki FRANCESCO BANDINI DE' PICCOLOMINI sienai püspök Rómában 
1584-ben s tévedésből a másolót, GOBELLINUST tette meg a munka 
szerzőjének: Commentarü Rerum memorabilium quae temporibus 
suis contigerunt. 1405 — 1463. Libri XII. A bennünket érdeklő 
részlet a 324. lapon található: 

„Nos compertum habemus, ultra Tanaim in Asiatica Scythia 
populos usque hodie reperiri, qui Hungari appellantur. Ilii parentes 
se horum appellant. Deosque more gentilium ac idola colunt, 
rituque barbarico, ac propemodum ferino, vitám agunt. Eugenius 
IV. (IV. Jenő pápa, 1431—47) ad cultum Dei eos traducere 
conatus est missis ex Hungária viris religiosis, qui verbum Dei 
praedicarent, et notam illis facerent gratiam. Interjacentes Rutheni 
transitum vetavere, qui graecanico ritu sacrificantes, perire potius 
in errore ido'atras voluerunt, quam Román ae ritum Ecclesiae ad 
eos deferri". 

l) VOIGT, i. m. II. 338, POTTHAST, 2. alt. 19—20. 
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A közölt szövegekből nyilvánvaló, hogy az a meg nem 
nevezett veronai (ferencrendi ?) szerzetes, kitől AENEAS SYLVIUS 
Jugriára vonatkozó adatait szerezte, IV. JENŐ pápasága alatt, 
tehát 1447 előtt járt Oroszországban. Az akkori geográfiai fel
fogás szerint, amelyet csak később MIECHOV cáfolt meg, a Don 
a montes Ripheiből ered, ez viszont, noha a térképek Oroszor
szág közepére helyezik, nyilván az Urál hegységgel azonos. Két
ségtelen tehát, hogy a Tanais forrás vidékén, a Rif hegyeken 
túl lakó népen Jugria lakóit kell értenünk. Hogy IV. JENŐ pápa 
magyar ferenceseket is küldött a pogány magyarok megtérítésére, 
annak magyar forrásokban nyomát nem találom. 

AENEAS SYLVIUS Cosmographiája nálunk sem volt ismeretlen, 
s érthető, hogy a pogány magyarokról való tudósítása feltűnést 
keltett. TURÓCZI JÁNOS 1488-ban megjelent Chronica Hungaroruma 
majdnem szószerint közli belőle az idézett mondatokat: 

„Pius etiam Romanus pontifex, in suis historiis, Hunos 
Meotide palude transmissa, in Európám migrasse, omnemque 
barbariam, inter Tanaim et Danubium, occupasse tradit. Et rursus 
idem dicit, se hominem Verona ortum, qui hoc nostro aevo 
Scythicas lustrasset partes, allocutum íuisse, illumque sibi affir-
masse, quod in Asiatica Scythia, ad ortum Tanais amnis, homines 
eiusdem linguae cum Hungaris Pannoniam incolentibus, invenisset, 
tandemque rediens cum plerisque sacrae paginae professoribus, 
viris religiosis de ordine sancti Francisci, qui linguam illorum 
novissent, illac pioficisci, et sanctum Christi evangélium (cum 
idolatriae essent debiti), praedicare vohiisset: sed dominus de 
Mozqua, qui Graecae perfidiae subditus est, Asiaticos Hungaros, 
Romanae coniungi ecclesiae, ac sacris imbui ritibus, aegre ferens, 
ipsos illac transire prohibuisset" (SCHWANDTNER, Scriptores Rerum 
Hungaricarum I. 55). 

BONFINI, akinek nagy történeti munkája, Rerum Hungari
carum Decades, 1495-ben készült el, szintén átveszi AENEAS SYLVIUS 
szövegét s érdekes adatokkal egészíti ki. Szerinte MÁTYÁS király 
orosz kereskedőktől is hallotta, hogy Oroszországban magyarul 
beszélő nép lakik, sőt az is megfordult a fejében, hogy a rokon 
népet a folytonos háborúzás következtében elnéptelenedett Ma
gyarországba csalogassa: 

dec. I. 1. II. p. 40 : „Pius autem pontifex (mihi crede) 
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doctissimus Vngaros ab Vnnis (quod omnes rerum scriptores 
affirmant) promanasse non patitur: pari cum Jordáné tractus 
affectu, qui Vngaros ac Scythas pellium murinarum commercio 
notos fuisse seribit. Deinde sicrosanctus ille páter cuiusdam 
veronensis testimonium adducit, qui quum ad Tanais ortum 
penetrasset, gentem Vngarica lingua loquentem se invenisse 
dicebat. Divus quoque Matthias noster, huiusce rei non ignarus, 
quam a Sarmaticis quibusdam mercatoribus acceperat, legatos 
illue et exploratores misit, quibus cognatani gentem, si posset, 
ifi Pannoniam populis diuturno bello haud parum exhaustam 
alliceret. Quod etsi hactenus assequi nequivit, si vixerit tarnen, 
fortasse praestabit. Quare Vngaros Vnnis per Asiaticam Scythiam 
eőüsis et adhuc Tanais ortum accolentibus, cognatos esse ere
den dum est, quamvis hi non ab Vnnis, qui in Asia restitere, sed 
ab his, qui melioris soli cupiditate in Európám erupere, profluxerint. * 
(ANTONII BONFINII Rerum Hungaricarum Decades, Basileae, 1568). 

BONPINI értesülésének helyességében nincs okunk kételkedni. 
Igaz, hogy a magyar források mitsem tudnak MÁTYÁS király és 
III. VASZILJEVICS IVÁN diplomáciai összeköttetéseiről, de az orosz 
forrásokból, amint ezt GÉRESI KÁLMÁN : Századok VIII. [1879] 239 
kimutatta, kitűnik, hogy a nagyfejedelem küldöttei 1488—1489 
között III. FmGYEsnél és MÁTYÁsnál jártak, hogy a KÁZMÉR lengyel 
király ellen kötendő szövetséget szorgalmazzák. MÁTYÁsnak 
[Mamuawb Kopojih) III. IVÁN aranyozott körmű cobolyprémeket 
küld ajándékba s tőle ágyúöntő mestereket, arany- és ezüst
míveseket, ércöntőket, s kőmíves-építőket kér. Nem lehetetlen, 
hogy az a milánói PIETRO SÖLARIO, aki 1491-ben a moszkvai 
Kremlt felépítette, MÁTYÁS ajánlatára került a nagyfejedelem 
udvarába. A Szent László képével díszített aranypénzek Orosz
országban még a XVII. században is gyakoriak voltak. 

A 80-as évek vége felé III. IVÁN MÁTYÁson kívül a velencei 
köztársasággal és a német császárral is felveszi a diplomáciai 
érintkezést. PÁPAY i. m. tett figyelmessé KARAMZIN munkájának 
(Istor. Gos. Ross. VI. 318) egyik jegyzetére, amely a követjárás
nak a mi szempontunkból is érdekes epizódját említi. A német 
császár egyik követe, POPPEL MIKLÓS természetesen „hírt vitt 
Németországba Jugriáról is s az Ural mellékén élő jávorszarvasok
ról s a vogulokról, kiket a magyarok eleinek tartanak. Olyany-
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nyira fölkelti az érdeklődést, hogy végre is egyik szolgáját el
küldte egy levéllel a nagyfejedelemhez, melyben többek között 
arra kéri a nagyfejedelmet, hogy a német császár számára küld
jön „élő vadakat, melyeket oroszul Zos;'-nak németül pedig Eleut-
nek (o: Elent) neveznek, s egy Oogulatint (t. i. vogult), aki 
nyers húst eszik" (vö. PÁPAY, i. m. 54), 

Már a bevezetésben megemlítettem, hogy a XV. sz. máso
dik felében III. IVÁN három ízben is hadat indít Jugria ellen 
(1464-ben, 1483-ban és 1499-ben), a tartományt végleg meg
hódítja s Jugriát felveszi fejedelmi címei közé. Egyidejűleg az 
európai: olasz, német és lengyel forrásokban is egyre több szó 
esik a nagyfejedelem új tartományáról, s e tudósítások — nyilván 
a moszkvai felfogás után indulva, — ritkán mulasztják el meg
említeni, hogy ez a föld a magyarok és a hunok őshazája, 
ahonnan a világhódító hunok és magyarok Pannoniába költöztek, 
sőt a két népnevet ill. országnevet (Hungari, Ungari, Hungária 
cv3 Jugria, Ugari, TJgri) egyszerűen azonosnak veszik. 

Az AENEAS SYLVIUS utáni tudósítások sorát a XV. sz. máso
dik felében RANZANUS (RANSANUS) PÉTER nyitja meg. RANSANUS 1420 
k. született Palermóban s 1492-ben mint lucerai püspök halt meg. 
Bennünket érdeklő főmunkáját, Annales omnium temporum, amely
nek 61. könyve 37 indexre osztva Magyarország rövid történetét 
adja: Epitome rerum Hungaricarum (először 1558-ban SAMBUCUS 
adta ki Bécsben; újabb kiadásai SCHWANDTER I. és M. FLORIANUS, 
Fontes Dom. IV. kötetében). Ebben olvassuk a köv. Jugriáról 
szóló tudósítást: 

„Excedunt, inquam, a parte quadam Europeae Sarmatiae, 
quam hodie quoque Sarmatae ipsi vocitant Hungáriám: cuius 
regiones incolae, magna ex parte loquuntur, vt affirmant complures, 
qui inter eam nationem versati sünt, lingua, qua nostri Hungari 
utuntur. Id verum esse eo etiam confirmari potest; quod Joannes 
Sarmatarum imperátor, quem vocitant Moschoviae ducem, inter 
caeteros Principatus sui insignes titulos, Hungáriáé quoque se 
Ducem appellat, ut et libro VII. rei huius habentes mentionom, 
ostendimus. Non autem nostrae huius Hungáriáé, ducem se dicit: 
sed illius Sarmaticae, unde profecti sünt Hungari, qui Pannonias 
tenent". Lehet, hogy az Oroszország történetét tárgyaló hetedik 
könyv, amelyre maga RANSANUS is hivatkozik, s amely tudomásom 

Nyelvtudományi Közlemények XLVI. 12 
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szerint nem jelent meg nyomtatásban, több adatot is tartalmaz. 
RANSANusnál nem találom nyomát annak, hogy adatait milyen 
forrásból merítette. Tekintve azonban, hogy RANSANUS 1488-ban, 
tehát ugyanabban az évben, midőn III. IVÁN követei először meg
jelentek Magyarországon, IV. SIXTUS pápa megbízásából szintén 
követségben járt MÁTYÁS királynál, nem lehetetlen, hogy Jugriára 
vonatkozó értesülései, közvetve vagy közvetlenül, a nagyfejede
lem követeitől valók. Ebben az esetben az Annales 61. könyve, 
legalább részben, 1488 után keletkezett volna. 

Ugyancsak a XV. sz. végéről való egy másik tudósítás is, 
amelyet POMPONIUS LAETUS jeles humanistának (más néven JÚLIUS 
POMPONIUS SABINUS vagy PETRUS CALABER; 1497-ben), a Collegium 
Romanum tanárának VERGILIUS kommentárjaiban találunk, amelyek 
nyomtatásban Baselben, 1544-ben jelentek meg In Vergilium 
commentarii címmel. A Georgicon 1 könyvének következő két 
sorához: 

„An deus immensi venias maris, ac tua nautae Nuniina 
sola colant: tibi seruiat ultima Thule.a POMPONIUS ezt a kom
mentárt fűzi: „Insula est ultima Oceani Britannici. Fieri tamen 
potest, quod a sinistris nulla sit insula, siue flectas ad Zephyrum, 
siue ad Boream. A dextris verő inter Boream et Eurum navigando 
ad ortum solis, multae occurrunt insulae post Thylem, quarum 
plerasque inhabitant homines minimae staturae; eos credunt esse 
Pygmeos et pugnare cum anseribus et gruibus, quarum avium 
magna copia in illis regionibus est, sed de pugna nihil certi 
habebatur. Fibulis exiguis utuntur, quae sünt tectae desuper 
parvum habentes foramen. Cum tempestas venit, includunt se in 
cymba et operculo foramen obducunt et promittunt se a procellis 
ferri, cum serenavit. Est et magna insula sub ipso septentrione, 
quae ad ortum opponitur, et non longe a continenti, in qua raro 
aut nunquam illücescit dies, animalia ibi omnia sünt álba, et 
praecipue ursi et aves, quas a falcatis unguibus falcones appel-
lamus, sub hoc aere degere invenimus (ed. 1544, p. 50); majd 
alább: Prope glaciális Oceani oras habitant silvestres homines 
Ugari sive Ugri. Scythae quidem sünt, et a ceteris mortalibus 
renioti, apud eos neque aurum, neque argentum cognoscitur, 
neque aes; cum proxima gente mercimonia permutant, aut cum 
Zavoloczensibus. Sic narravere mihi, qui ad origines Thanais 
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hab i t an t . . . " „A Boristhene tenet Scythia usque ad Rhyphaeos 
montes qui claudunt Scythiam ad orientem ; et extenditur usque 
ad Septentrionem, cuius finis est congelatus oceanus et altissimi 
atque excelsissim montes, aemuli Alpium, qui terminantur mari, 
quod vergit ad Thylem. In ea ultima parte habitant Ugri, et 
montes inhabitat luporum genus, quod est siluestre, ubi capiuntur 
Zobolae, et sciuri pretiosissimi qui imnc dicuntur clossi, et sünt 
quattuor genera sciurorum et apud Sybarinum est magnitudinis 
martis, qui illic dicitur Sybaricus. Paulo inferius versus Orientem, 
itinere duorum mensiumfere, habitant Parmii, deindeZauloczenses. 
Post Ripheos montes incipit India. Sed unum est animadverten-
dum, quod in Scythia et Sarmatia paucissimae sünt urbes, et 
villae innumerae. Planitiem omnem, quae est a Tanai usque ad 
Caspium maré, habitant Tartari, et supra Maeotidem paludem 
versus Orientem sünt Cercesii." Látnivaló, hogy ez a leírás a 
klasszikus Scythia-leírásokból származó zavaros és meseszerű 
földrajzi és etnográfiai adatoknak s az Oroszországban megfor
dult hittérítők v. kereskedők adatainak sajátságos vegyüléke. 

* 
A XV. sz. végéről ill. a XVI. elejéről való ALBERTUS CAM-

PENSIS, FRANCESCO TIEPOLO és PAULUS JOVIUS tudósítása Jugriáról és 
Jugria lakóiról. Az első VII. KELEMEN pápához intézett levelében 
(Lettere intorno le Cose di Moscovia al heatissimo padre Clemente 
VII.) azokat az adatokat közli, amelyeket a nagyfejedelemnek 
1480—1486 között az únió-tárgyalások ügyében Rómában járt 
követeitől feljegyzett: „cap. 1. . . . anzi di Iá dal Rha grandissima 
fiume della Sarmatia Asiatica infino a gli Scithi hyperborei nel 
fin deli' Asia che é fra greco e greco levante, i tra questi popoli 
gli Iubri (o : luhri), li Corelli, li Perusrari (o : Pezorani), li Vahulzrani 
(Vssarani), li Baschirdi, i Czeremissi. Non sono molti anni, che 
da Jüan Dúca di Mofcouiti predecessore del presente nominato 
Basilio furono sopposti alP Imperio de Mofcouiti . . . cap. 2. . . . 
Dopo questi, li luhri, i Coreli, i Baschirdi, et li Czeremissi popoli 
della Scithia habitano i liti del Toceano settentrionale, uiuendo 
sotto l'imperio de Moscouiti sono infinhora idolatri" (RAMUSIO, II, 
126—8.). A magyarokat is említi egy, a berlini könyvtárban levő 
kézirat, Discorsi di Moscovia, amelynek szerzője FRANCESCO TIEPOLO : 
„La gente habita in case di legname daperle ed in villagi, della 

12* 
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quale trassero origine ghi Ungheri natione in Europa assai nóta, 
quali hanno la lingua commune" (idézi az Inform. Politiche 15. 
Nr. 8. Ms. Ital. Bibi. Berol. fol. 16. jelzetű kéziratból CABBEL, 
Der Chazarische Königsbrief, .Berlin [1877], 102). 

1523—1534 között keletkezett PAULUS JOVIUS Moschouia-ja,, 
amelyhez az adatokat a moszkvai nagyfejedelemnek VII. KELEMEN 
pápához küldött DEMETRIUS nevű követétől gyűjtötte, amint ezt 
egy másik munkájában (Pauli Jovii Historiarum sui temporis 
Über XIII. Lutetiae, 1558, p. 130) határozottan megmondja: 

„Id quoque prolixe confirmavit Demetrius Basilii regis 
legátus ad dementem missus, quo docente iubentéque Pontifice 
Moscorum njores et eorum regionis situm peculiari libello descrip-
simus*. Egyébként erre magában a Moschouiáb&ii is utal: „qua 
nobis ab ipso Demetrio, curiosa ae leni vestigatione lacessito, 
per ocium exposita fuere". Jugriáról ebben az utóbbi munkájában 
(amelynek teljes címe: Pauli Jovii Novocomensis episcopi Nuce-
rini Moschouia, in qua situs regionis antiquis incognitus, religio 
gentis, mores etc. fidelissime referuntur. Basileae, 1561.) a kö
vetkező leírást találjuk: 

(p. 16): „In Diuidnä influit Juga amnis, in ipsoque con-
fluentium angulo celebre est emporium nomine Vstiuga á Moscha 
regia űrbe sexcentis miliaribus distans. In Vstjugam á Permiis, 
Pecerris, Inugris, Vgulicis, Pinnagisque ulterioribus populis 
preciosae pelles Martarum, Zebellinorumque Luporum, Ceruariorum 
..cöportantur et ab ijs uario mercimonij genere permutautur. 
Zebellinos ueró leniü pilorü tenui canicie probatissimos, quibus 
nunc Principum uestis fulcitur, et delicata matronárum collá 
expressa uiuae animantis effigie conteguntur, Permii et Pecerri 
praebent, sed quos ipsi ab remotioribus etiam gentibus, quae ad 
Oceanum pertinent, per manus traditos accipiant . . . Ad Inugros, 
Vgolicosque per asperos montes peruenitur, qui fortasse Hyper-
borei antiquitus fuerunt. In eorum iugis nobilissimi falcones 
cap iuntur . . . " 

• * 

1517-ben Krakóban jelent meg az a nevezetes munka, 
amely voltaképpen az Orosz birodalom első részletes földrajzi 
leírása. Címe: Tractatus de duabus Sarmatiis, Asianaet Europiana 
et de contentis in eis. Szerzője MATTHIAS DE MIECHOV (MICHOVIUS, 
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MBCHOVIUS) a lengyelországi Miechovban (Mieckov) született; tanul
mányait Krakóban kezdte, 1479-ben elnyerte a magisteri fokozatot, 
majd német és olasz egyetemeket látogatott s hazájába vissza
térve I. ZSIGMOND lengyel király háziorvosa lett, majd később 
krakói kanonok. 1523-ban halt meg.1) Orvosi tanulmányok mellett, 
amelyeknek egyik eredménye Conservatio Sanitatis e» munkája 
(Cracovie, 1522, 4°; első kiad.?), különösen történeti tanulmá
nyokkal foglalkozott; megírta Lengyelország történetét 1504-ig 
(Annales Polonici s. Chronica Polonorum a gentis origine usque 
ad annum 1504, vö. JÖCHER, III. 294), de legelterjedtebb, hazája 
határain kívül is legtöbbet olvasott munkája a Sarmatia volt. 

Az olmützi püspökhöz intézett ajánló sorokban (dno Stanislav 
Tursoni, Antistiti Olomuncensis.) kifejti azokat az okokat, amelyek 
munkája megírására bírták. „Plures scriptores, írja, orbem terrarum 
lucubrationibus suis et elucidationibus exararunt, Sarmatias verő, 
tanquam incognitas praetervecti dimiserunt. Qui autem aliquodpiam 
de ipsis posteris scriptis carminibusue relinquere curarunt, indis-
tincte et antiquitate pre.mente, tamquam in média nocte, obscure 
dixerunt." Azokkal a hazug és fantasztikus mesékkel szemben, 
amelyeket a régibb írók kül. Észak-Oroszországról terjesztettek, 
MIECHOW meg akarja ismertetni a valóságot. „Scimus videmus et 
visu cognoscimus prefata flumina tria Boristenem, tanaim et volham. 
ex Moscouia oriri et defluere. minorem verő Boristenem ex russia 
superiori cepisse et in maiorem boristenem deeurrere et si com-
misceri. Montes autem hiperboreos, ripheos et alános nücupatos 
illic non existere certo certius scimus et videmus. Etiam praedictos 
fluuios ex plana terra consurrexisse ac emersisse conspicimus. 
Quare ut haec et complura alia in sarmatiis contenta, tue doc-
tissime pr§sul amplitudini, vera veraciter enarrarem. * Az ajánlás 
idézett szavait alig érthetjük máskép, mint úgy, hogy MIECHOV 
adatait nemcsak írott forrásokból és szemtanúktól gyűjtötte, 
hanem maga is megfordult Oroszországban. 

A munka két könyvre oszlik; az első könyv három, a 
második két tractatusból áll. Az első könyv első tractatusa 
kilenc fejezetben a tatárok ( = mongolok) történetével, a lengyel
országi és magyarországi tatárjárással foglalkozik. A második 

x) G. JÖCHER, III. 294. 
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tractatus első négy fejezetének címe: 1, Que gcntes quaeve natio 
habitat in Scithia quae nunc Thartaria vocatur. 2. De Gothis. 
3. De Alanis, Vandalis.et Suevis. 4. Continuatio de Vandalis. 
k7< ötödik, bennünket közelebbről érdeklő fejezet címe : De Iuhris. 
„íuhri de íuhra terra Scithie septentrionalissima et frigidissima, 
iuxta oceanuni septentrionis, a Moscouia civitate Moscorum ad 
orientem et septentrionem quingentis milíaribus magnis Grermanicis 
distante ascenderunt et venerunt per terram planam ad meridiem 
in regionem gothorum in scithiam, ubi nunc thartari Czahadaienses 
seu Zauolhenses degunt." Ezután következik a hunoknak és a 
magyar honfoglalásnak rövidre fogott története. Ez a rósz TÚRÓCZI 
megfelelő fejezeteinek (I. 11—24, II. 3) elnagyolt kivonata. Ily 
módon MIECHOV előtt AENEAS SYLVIUS tudósítása sem volt ismeretlen, 
amelyet TÚRÓCZI majdnem egész terjedelmében közöl. 

A Szvatopluk-epizód elbeszélése után MIECHOV így folytatja: 
„Accipe primo quod Juhri a Juhra regioné scithie de qua oriundi 
exierunt, vocati sünt et usque in nostra tempóra a Bohemis, 
Polonis et Slavis hugri appellantur ab aliis autem hugui tandem 
et hungari dicti sünt. Accipe secundo quod idem linguagium et 
loqu^la pronunciatioque acuta sünt Juhrorum in hungaria et 
illorum qui in Scithia in Juhra degunt. Verum hungari in Pannónia 
christicole sünt et policiores et abundantioresque in omnibus. 
Juhri autem in Scithia usque huc idolatre sünt et agrestes." 
Majd megcáfolja azokat a hazug meséket, amelyeket a régi 
cosmographusok Scithiáról terjesztettek, a Eif hegyekről, az 
egyszemű, a kétfejű, a kutyafejű emberekről, a nagy griflfmada-
rakról, amelyek az arany kiásását megakadályozzák, s a való
ságnak megfelelő képet rajzol Jugria lakóinak életmódjáról. 
„Uhri in Juhra scithie non colunt agros, non seminant, non 
habent panem, vinum aut cerevisiam, degunt miserrime in silvis 
et foveis subterratis, piscibus vescendo et carnibus ferarum, 
quarum copiam habent, et aquam bibunt, pellibus induuntur ex 
diversis animalibus in unum consuendo, pellem lupi, cervi, vulpis 
et marduris etc. Misera ergo regio est sub polo arctico, ut dixit 
Hippocras in lib. de regionibus et aqua. Subiecti sünt duci 
Moscovie et pendunt pro tributo pelles sabellorum scismorum et 
similium quoniam aliis donativis carent." 

Még egyszer visszatér Jugriára a 2. könyv utolsó fejezeté-
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ben: De regionibus Scithie Perm Bashird Juhra et Coréla per 
ducem Moscovie subiugatis. A nagyfejedelem új tartományainak 
rövid leírása után ezzel fejezi be : „Et memineris quod supra 
dixi, hanc esse illám Juhram regionem Scithie;, de qua egressi 
sünt Juhri, a posterioribus hugui et hungari dicti, qui ad Gothiam 
ascendentes, vehementer multiplicati transierunt maxima flumina 
circa paludes Meotidas, intraverunt que Pannoniam, et secundo 
regressu eam occupaverunt possederunt, et in hanc diem tenu-
erunt, suntque eiusdem sermonis et loquele precise, nisi quod 
addiderunt nostri hungari aliqua vocabula ex Slauonico idiomate, 
earum rerum quae in Scithia et Juhra non reperiuntur. Verum 
in Pannónia Juhri sünt christicole,, in Juhra verő patres eorum 
idolatrg, policioresque et culciores sünt Hungari in Pannónia, 
omnibus deliciis pleni (quamvis in totó ferocitatem nondum 
deposuerunt), quam Juhri septentrionalissimi in Juhra, qui in 
totó silvestres sünt bestiales et in frigidissima regioné miserrime 
degentes". 

MIECHOV munkája Európa-szerte nagy feltűnést keltett. Már 
a következő évben, 1518-ban megjelent a második kiadása 
(Auguste Vindelicörum), 1521-ben ugyancsak Krakkóban Hallernél 
a harmadik, s a század folyamán majd minden gyűjteményes 
földrajzi munkában ott találjuk MIECHOV Tractatusátis (pl. GRYNAEUS 
Novus OrbiskbsLD. az 1532., 1537., 1555. évi ívrét-kiadásban. 
Lefordították németre (Tractat von baiden Sarmatien und andern 
anstossenden Landen, in Asia u. Európa, von sitten un geprdu-
chen der vóícker so darinnen ivonen. Augspurg, 1518; más német 
fordítása 1534-ből), hollandira (1563) és olaszra is. (A. MAZZI, 
História delle due Sarmatie. Vinegia, 1561). 

* 
A XVI. századi németországi adatok egy része a Jugriára 

vonatkozó régibb tudósítások anyagát ismétli s így a hagyomány 
fejlődése szempontjából figyelmen kívül hagyható. 

GESSNER KoNRÁDnak 1555-ben megjelent De differentiis 
linguarum . . . observationes című műve, 1558-ban megjelent 
História animalium című állattani munkája,1) SEBASTIANUB MŰNSTER-
nek Cosmographia-ja, (1. kiadás 1543) Jugriára vonatkozó ada
taikat AENEAS SYLVIUS és MIECHOV ismertetett munkáiból írták ki. 

x) Vö. ENTZ GÉZA: MNyv. XIV. 62. 
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Mindamellett a XVI. sz. első feléből maradt reánk néhány 
olyan tudósítás is, amelyeknek legalább részben, forrásértéket 
kell tulajdonítanunk. 

BILIBALDUS PIRCKHBIMER nürnbergi patrícius (1470—1530.) a 
20-as években írta meg Oermaniae ex variis scriptoribus perbrevis 
explicatio c. munkáját,1) amelynek 80. lapján Jugriáról a követ
kező megjegyzést olvassuk: „ Johannes enim praesentis Ducis 
Basiliae páter multa suo adiecit imperio, veluti terram, quae 
Permeska nominatur, nec non Correlam, ac ultiman Juhram, ex 
qua olim egressi sünt Hungari, qui in Pannónia sedes fixerunt: 
quod non solum ex communi patriae liquet nomine, sed quod et 
lingua eadem utuntur, quá Hungari licit incomptiori* ; majd a 
89. lapon: „—deinde erat terra incognita, ubi liodie Permeska, 
Corella, et Juhra vei Ungaria prisca fűit: quae cuncta Moscovitae 
sünt subiecta". 

JOHANNES BOEMUS AUBANUB (BEHAM?), aki a XV. sz. végén 
Ulmban káplánkodott, 1520-ban adta ki Omnium gentium móres, 
leges et ritus. Augustae Vindelicorum c. munkáját, amely egy 
századon keresztül a földrajz iránt érdeklődőknek kedvelt olvas
mányuk volt.2) A Magyarországgal foglalkozó De Hungária 
Hungarorumque vivendi institutis c. fejezetben a magyarokról 
részben nyilván MIECHOV után ezt írja: 

„Novissimé Hungari ex alia Hungária Scythica egressi, que 
non longe a Tanais ortu extat, et Juhra hodie dicitur: misera 
adhuc regio, utpoté sub frigidissimo coelo iacens, duci Moscoviae 
tributaria . . . Alia Hungária quae huius mater est, linguaque et 
moribus paene ad huc illi similes, ritu Barbarico vivit idolis seruit". 

Értékesebbnek látszik JOANNES AVENTINÜS (JOHANNES TURMAIR ; 
1477—1534.) közlése, aki nagy történeti munkáját Annalium 
Boiorum libri VII. mint a bajor fejedelem történetírója 1517 és 
1521 között széleskörű levéltári és könyvtári kutatások alapján 
írta meg.3) A munka rövid német kivonata 1522-ben Nürnberg
ben jelent meg. Az 1554. évi ingolstadti teljes latin kiadás 465. 
lapján olvassuk a következőket: „Eodem anno, qui fűit aerae 

*) Alig. Deutsche Biogr. XXVI. 814. 
5 A D B. III. 30. 
3) A D B. I, 700. 
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Chr. octingentesimus super undenonagesimum, vicini nostri Ugri 
qui sua lingua Maegari, rege Cussale ex Scythia, Sarmatiaque 
Asíatica ex maximo Roxolanorum ducattu, transito Tanai in 
Európám Sarmatianiqne Germaniae veniunt. Quidam soli melioris 
gratia patrios reliquisse lares, alii ad exonerandam praegravantem 
domi regum multitudinem, alii pulsos a finitimis ferunt . . . 
Utcumque sit, hae sententiae tamen minimé repugnant, neque 
sibi adversae sünt, simul omnia confieri potuere. Hoc satis constat, 
eius gentis progenitores (sicuti periti eius regionis scriptis produnt) 
adhuc habitare ultra Tanaim, Rhaque flumen extra Sarmatiam 
Asiaticam, in Scythia, in extremo aquilone, esseque accoles 
oceani Scythici, maximé Septentrionalis, quibus sedes nemora, 
alimenta piscis feraeque, vestimenta lupi, vulpes, Martes, ursi 
sünt. Sub imperio principis magni Moschorum, atque Roxolanorum, 
quos nos Massogetas, atque albos Russos appellamus. His que 
quotannis pro tributo, preciosas pelles murium, quos venantur, 
et nos zobelos vocamus, pensitare: ubi alii hyperboreos, montes 
aureos Grjphas custodientes ponunt, ut eos, qui felicitate telluris, 
aerique temperie diutissime vivant, donec eos satietas magis, 
quam tgdium vitae capiat." 

uo. p. 469. „Porro Cusala et Ugri longe crudelius saeviunt, 
utramque Daciám, citra et ultra Tibiscum, quatenus a Grano 
flumine, cum Sucuo monte, Danubioque amne ad Pontúm Euxinum 
excurrit velut nimbus inundant, ferro viam aperiunt, colonos 
veteres trucidant, regionem inter se sorté dividunt, ibique perpetuo 
mansuri domicilia locant. Quae adhuc Vngaria, Transsylvani, 
Septem castrenses, a literatoribus vulgd noncupantur." 

Kétségkívül szemtanúk elbeszélése alapján készült NICOLAUS 
DR ROSENBERG jelentése De situ moribus et diversitate scythicarum 
gentium libellus singularis. ROSENBERG mint a lengyel király követe 
tartózkodott I. Miksa (1493 — 1519.) udvarában s a császár kíván
ságára írta össze mindazt, amit az északoroszországi népekről 
tudott. A bécsi udvari könyvtárban lévő kézirat teljes címe: 
„Ad invictissimum et excellentissintum principem Maximilianum 
Divina providentia Romanorum Regem semper Augustum. Expla-
natio compendiosa de situ moribus et diversitate Scythicarum 
gentium Nicolai de Rosenberg, poloni ex accipitrinis, equitis 
Hierosolymitani, Ser. Polonorum regis apud Sacrum Impérium 



186 GOMBOCZ ZOLTÁN 

oratoris". A kéziratot KOLLÁR FERENC 1773-ban Bécsben megjelent 
Hungária et Atila c. műve függelékeképpen adta ki. 

A bennünket érdeklő részletek a következők: p. 204: 
„. . . S. Tuae Maiestatis diuturno, pro generosa felicique ejus 
genio, laudabili desiderio cognoscendi gentis Scythicae, qui Tatari 
dicuntur, regionum, quas incolunt, s i tum. . . : quantum vei per se 
viderim, vei certorum hominum relatione, qui longe lateque 
Aquilonis et Orientis plagas peragrati sünt, didicerim, partim 
etiam hist. et. geogr. traditionem cognoverim.." p. 223: „Sünt 
praeter eos alii magis Aquilonares, ex quorum genere Hunni 
(qui nunc Hungari) prodierunt, dicti Vgri siue Vgrici, ab Vgra 
flumine: ferox hominum ac barbarum genus; crudis omnis generis 
animalium carnibus, simulque piscibus vescentes: ferarum venationi 
variarum intenti, sed maximé pelles nobiles ferentium, unde 
quaestum suum omnem consequuntur; Hi idolatrae sünt, ab omni 
terme humanitate alieni, et lingua et moribus a caeteris discrepantes". 

* 

A Jugriára vonatkozó ismereteket új, gazdag anyaggal 
gyarapította HERBERSTEIN ZSIGMOND (1486—1566.) ismert munkája: 
Rerum Moscoviticarum Commentarii. HERBERSTEIN mint a császár 
követe első ízben 1516—18 között járt Moszkvában azzal a meg
bízással, hogy a nagyfejedelmet, VASZILIJ IVANOVICSOT Lengyelor
szággal szemben engedékenyebbé hangolja. 

Második, 1526—27-re eső oroszországi útjának ugyancsak 
az orosz-lengyel béke létrehozása volt a célja. Orosz útijegyze
teit 1541 után kezdi kidolgozni. A Rerum Moscoviticarum Com
mentarii első kiadása Bécsben 1549-ben, a tőle származó német 
átdolgozás ugyanott 1557-ben jelent meg. Az új kiadások sűrű 
egymásutánban követték egymást. A Commentarii olvasottságára 
és kelendőségére jellemző, hogy még a XVI. században tíz latin, 
és hét német kiadása jelent meg; lefordították olaszra és csehre 
is. Állítólag maga MIKSA császár is órákon keresztül feszült ér
deklődéssel hallgatta IlERBERSTEiNt, midőn előtte az oroszországi 
viszonyokról előadást tartott. HRRBERSTEIN II. ULÁSZLÓ és II. LAJOS 
alatt hazánkban is több ízben megfordult; érthető tehát, hogy 
a Jugriáról szóló tudósítások felkeltették érdeklődését. Az sem 
lehetetlen, hogy második útja előtt MIECHOV munkája is megfor
dult a kezében, Ez esetben már a Tractatushói is értesülhetett 
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arról, hogy a moszkvaiak felfogása szerint Jugria lakóinak és a 
magyaroknak nyelve azonos. Moszkvában meg is próbálta, hogy 
vájjon magyarnl tudó szolgája nem értené-e meg a jugriaiak 
beszédét, de természetesen ez az első naiv kísérlet a magyar
ugor nyelvrokonság igazolására kudarcot vallott. HERBERSTEIN ben
nünket érdeklő szövegdarabja a következő: 

„Jugariae prouinciae situs ex supradictis patet. Rutheni per 
aspiratione Juhra proferunt, & populos luhrici vocant. Haec est 
Iüharia, ex qua olim Hungari progressi, Pannoniam occuparunt, 
Attilaque duce multas Europae prouincias debellarunt. Quo nomine 
Moscovvitae multum gloriantur, quod eorum subditi magnam 
Europae partém sint depopulati. Referebat Greorgius Paruus dictus, 
natione Graecus, in priori mea legatione inter tractatus volens 
ius Principis deducere ad magnum ducatum Lithvvaniae, regnum 
Poloniae & Iuharos subditos magni Ducis Moscovviae extitisse, 
& ad paludes Maeotidis consedisse, deinde Pannoniam ad Danu-
bium, & inde nomen Hungáriáé accepisse: demum Morauiam, ex 
fluuio sic nominatam: & Poloniam a Polle, quod est planicies, 
occupasse: de fratrís Atilláé nomine Budám nominasse. Relata 
saltem volui referre. Aiunt Juharos in hunc diem eodem cum 
Hungaris idiomate uti quod an verum sit, nescio. Nam etsi 
diligenter inquisierim, neminem tamen eius regionis hominem 
habere potui, quocum famulus meus linguae Hungaricae peritus 
colloqui potuisset". 

Német nyelven megírt önéletrajzában sem mulasztja el 
megemlíteni, hogy a magyarok őshazájának Jugriát tartják: 

„Durch das gross Permia, vnnd vber ain gross wasser 
vnnd Gepürg, die baide sy petzora nennen, ist vili mer dann 
vierhundert meill dahin zuraitten. Vnnd dann khumbt man zu 
den Jugritzen. Das sollen die rechten Hungern sein, dauon sy 
íren vrsprung habén". (Fontes Rerum Austr. I.) 

Inkább csak a lehető teljesség kedvéért idézem ODERBORN 
PÁL rigai prédikátor és az olasz származású GUAGNINI SÁNDOR 
vitebszki várparancsnok nyilatkozatait; adataikat mindketten 
MIECHOV és HERBERSTEIN munkáiból merítik. ODERBORN munkájának 
címe: Joannis Basilidis Magni Moscouiae Ducis vita, A PAVLLO 
ODERBORNIO tribus libris conscripta 1585. Witebergae. Jugriáról a 
B. 5, lapon szól: 
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„Ex Jugaria ad septentrionalem Oceanum sita Vngaros 
prodiisse autumant. Ji enim cum longo tempore ad paludes 
Maeotidis consedissent, loci sterilitate, ut credibile est, offensi, 
ad Danubii ripas commigrarunt, occupataque Pannónia, eam suo 
de nomine Jugariam primum, et postea litteris paullulum immutatis 
Vngariam appellaverunt. Et Jugrii quidem in hodiernum diem 
idem cum Ungaris idioma usurpant". 

GUAGNINI műve: Sarmatiae Europeae descriptio, hét évvel 
korábban jelent meg, 1578-ban. A Jugra regio c. fejezet szövege 
a következő: 

„Jugra s. Juhra regio, cuius incole, Juhri vei Jugrici appel-
lantur, ad Oceanum Septentrionalem sita est, ex ea Hungaros 
sterilitate regionis causata olim prodiisse, et Pannoniam occupasse 
ferunt, aiuntque eos patriis locis egressos, primo ad paludes 
Meotidis consedisse. Deinde ad Danubium fluuium Pannoniam 
versus concessisse, á suique denominatione Pannoniam Juhariam, 
deinde Vngariam nominasse et duce Atila multas prouincias 
Asiae et Europae debellasse. Hinc ergo Moschouite plurimum 
gloriantur, dicentes subditos suos quondam Germaniae, Italiae 
Graeci^que fines vastasse, totoque mundo terribiles esse. Indigenae 
huius regionis vectigal magnó Moschorum Principe soluunt, 
eodemque idiomate cum Vngaris utuntur". 

A népvándorlás kora óta minden barbár népet, amely 
északkelet felől tört Európa felé, a scyiha nevezet alá foglaltak. 
Scythák voltak nemcsak a hunok, hanem a gótok és vandálok 
is, nemcsak az avarok, a magyarok és a bolgárok, hanem az 
oszmántörökök i s : „Scytharum quoque genus enim Turcorum 
foedissima gens", írja AENEAS SYLVIUS Cosmographiájában. Nem 
meglepő tehát, hogy a 16. sz. nagy orientalistája, JOANNES LEUN-
CLAVIUS a hunokat, magyarokat és törököket rokon népeknek 
tartja s e feltevését Históriáé musulmanae Turcorum c. mun
kájában (89—91) a török népnév kalandos magyarázatával is 
támogatja. E népnév eredeti' alakja szerinte Jurki, Tzurki v. 
Tzuruki, jelentése 'nomád' (a tör. jürük szóra gondol) s megvan 
már HERODOTosnál 'Iúp%ai alakban (PLiNiusnál Tyrcae, POMPONIUS 
MELÁNál Turcae); á törökök őshazája ugyanaz a Juchra v. Juchria 
tartomány, a Tanaison túl, az északi óceán mellett, ahonnan 
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hajdan a hunok és a magyarok kivándoroltak, amelynek lakói 
még ma is a magyarokéhoz hasonló nyelvet beszélnek, s melynek 
neve sem egyéb, mint a törökök régi Jurki nevének hangát-
vetéses változata.1) 

* 
Az első nyomát annak, hogy HERBERSTEIN munkájáról ha

zánkban is tudomást vettek, a sziléziai születésű GEORGIUS WERN-

HERusnak a Magyarország melegforrásairól írott munkájában ta
lálom, amely De Admirandis Hvngariae Aqvis Hypomnemation 
címmel Bécsben 1551-ben jelent meg.2) Munkáját HERBERSTEIN 
biztatására írta meg s néki is ajánlja. Az ajánlásból valók a 
következő sorok, amelyekben WERNHERUS a Juhra és a Hungarus 
ill. a szláv Uhri népnevek etimológiai azonosságát is bizonyít
gatja : 

„Quantum autem tuum quoque semper fuerit stúdium in 
his eruendis, quae in cognitione naturae rerum at que locorum, 
vei obscura sünt, vei aliquam admirationem habent, cum omnes, 
qui te norunt sciunt, tum scriptus a te, et nuper editus, de 
Moschicis rebus liber, abunde ostendit. Nam quid est in tota 
nobis ante paucos annos minus nóta regioné, aut in moribus 
gentis Moschicae, aut in eius religione, quod non scitissime ex-
plicaris? Quid? quod Hungaris nostris paene ignotae essent 
origines suae, nisi tu confirmasses, Moschis confinem esse, et 
ad impérium eorum pertinere Jurám, vei, ut alii dicere maiunt, 
Jugariam, unde et initio proíecti sünt Hungari, et nomen traxerunt. 
Ex Scythia quidem venisse eos nemini erat dubium, sed de 
nomine disceptabatur, cum alii ab Hunnis, et Avaris voce com-
posita dictos esse assererent, alii aliud comminiscerentur: at 

1) A HERODOTos-féle Iyrhai, a Jugra és a türk népnevek
nek ez a kalandos azonosítása a XIX. században is nem egy 
védőre talált, vő. HAMMER JÓZSEF, Wiener Jahrbuch der Litteratur 
LXXVI. 188—90, FEJÉR GYÖRGY, De peregrinis nominibus 
Magyarorum avitarum sedium indiciis, Pesthini 1837, 13. 1-, 
LINDSTRÖM : Suomi IX. [1859] 10, II. 5 : 2 2 2 ; KUUN GÉZA GR. Ccum. 
p. CX., Relat. I. 187; MUNKÁCSI BERNÁT : Ethn. V. 165, MARQUART, 
Osteuropáische u. ostasiatische Streifzüge 55, 69, de vö. ellene 
DARKÓ JENŐ, A magyar vonatkozású népnevek a bizánci íróknál. 
NyÉrt. XXI, 6 :36 . 

2) Vö. SZABÓ KÁROLY, III. 120. 
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vero própius est,, ab Jura manasse Hungarorum nomen, cum 
nunc quoque Sclavorum lingua, qua nulla per universam Európám 
latius patet, Juri, vei prima syllaba nonnihil ut fit levigata, Vhri 
vocentur". 

Nyoma van annak is, hogy MIECHOV Tractatusát SZAMOSKÖZY 
ISTVÁN is forgatta. 1667-ben Leidenben jelent meg az erdélyi 
LAURENCIUS TOPPELTINUS ismert munkája; Origines et occasus 
Transylvanorum, amely a 33. lapon SZAMOSKÖZY elveszett vagy 
lappangó kéziratos munkájából: De originibus Hungaricis, amelyet 
CZWITTINGKR DÁVID (Specimen 52—3) még ismert, idézi a követ
kező sorokat: 

„In hanc rem Joannes Samoscius in Mss. Őrig. Hung. Nec 
de Hungarorum, ait, Asiatica Patria litem antehac quisquam, 
veluti de re minimé controversa, movere ausus est, praeter 
Matthiam Michovium, qui Critici persona indutus futili temeritate 
in Septentrionis nescio quas voragines gentis Vngaricae primordia 
intrusit". 

Maga TOPPELTINUS szintén nem nagyon lelkesedik MIECHOV és 
HERBERSTEIN elméletéért s inkább a magyarok ázsiai eredetét tartja 
valószínűnek: „Originis Hungarorum receptior opinio eorum est, 
qui ab Hunnis Scythica gente ipsos deducunt, profectis in Pan
noniam ab ea parte Scythiae, quae Juhra appellatur.. . Faber 
primus author huius assertionis perhibetur. Post istum Michovius 
Polonus, qui male colligit ipsam ex Turocio; Michovium et 
Sigismundum Baronem secutus est Aubanus Bohemus.. . Verior 
autem mini videtur sententia illorum, qui Asia oriundos arbitrantur 
Ungaros.."1) 

Felesleges volna mindazokat az adatokat felsorolni, amelyek 
azt bizonyítják, hogy a mi XVII. századi történetíróink, NADÁNYI, 
a Florus Hungaricus írója, BEHAMB, az Observationes Hungaricarum 
rerum szerzője s a többiek MIECHOV és HERBERSTEIN munkáját szor
galmasan forgatták. Csak kuriózumképen említem, hogy az ál
modozó OTROKOCSI FÓRIS FERENC MIECHOV Jugria-leírását olvasva 
keserű könnyeket hullat, mikor arról értesül, hogy a magyarok 
őshazája nem az a tejjel-mézzel folyó Kánaán, amilyennek a 
krónikások festették, hanem rideg északi ország, amelynek lakói 

x) GOMBOCZ: MNyv. IV. 328. 
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nyomorúságosan tengetik életüket. Ami pedig a magyar-ugor 
nyelvrokonság kérdését illeti, a következő helyes észrevételt 
teszi: „An verő Juhri hodie in Asiatica Juhra, eodem utuntur 
sermone, quő nos, praeter illa quae ex aliis hic consignavi, 
nihil de hac re compertum habeo. S i . . Dux Moscoviae mitteret 
aliquando subsidium . . regi Hungáriáé . . contra Turcas, et in 
medio ejus futuri essent aliqui e Regioné Juhra, et ex semine 
antiquissimorum Hungarorum, tunc hac de re apud Hungaros 
veros, Judicium certiüs fieri posset" (Origines Hung. I, 263—75).*) 

1730-ban jelenik meg STRAHLENBERG munkája: Das Nord u. 
Ostliche Theil von Europa und Asia, amely a finnugor nyel
veknek, köztük a magyarnak és az obi-ugor nyelveknek viszonyát 
már szóegyezésekkel is igyekszik megvilágítani. Ezzel a Jugria-
hagyomány beleolvad a tudományos magyar-ugor nyelvhasonlítás 
történetébe. 

* 
Természetesen nem áltatom magamat azzal, hogy a Jugria-

hagyománynak az az okmánytára, amelyet a megelőző lapokon 
közöltem, bármi tekintetben is teljes volna, különösen, ha a 
másodkézből vett, könyvből könyvbe vándorló adatokat is mind 
össze akarnók gyűjteni. A hagyomány története szempontjából 
úgyis csak azoknak a tudósításoknak van értékük, amelyek 
közvetlen orosz forrásból (oroszoktól v. Oroszországban megfor
dult európai utazóktól) származnak. Ilyeneknek tekinthetjük első 
sorban AENEAS SYLVIUS, részben BONFINI, RANSANUS, POMPONIÜS LAETUS, 
FRANCESCO TIEPOLO, MIECHOV, AVENTINUS, ROSENBERG és HERBERSTEIN 
tudósításait. 

Megállapíthatjuk mindenekelőtt, hogy a Jugria-hagyomány-
nak, amint az a felsorolt forrásokban visszatükröződik, két 
főtétele van: A jugorok a hunok és a magyarok ősei; Jugria 
az az őshaza, ahonnan a hunok és a magyarok Pannóniába 
vándoroltak; 2. a jugorok és a magyarok nyelve azonos vagy 
legalább közeli rokonságban van egymással. A források egyér
telmű vallomása alapján nem kételkedhetünk abban sem, hogy 
e tudósítások végeredményben mind Moszkvából származnak, 
ahol a Jugria-hagyomány a XV. sz. negyvenes éveitől kezdve 

) Vö. CSÜRY BÁLINT: MNyv. XXL 192. 
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(tehát évtizedekkel Jugria tulaj donképeni meghódítása előtt) 
egészen NAGY PÉTER idejéig élő hagyomány volt. 

1488 óta a nagyfejedelem felvette címei közé ezt is: Jugria 
fejedelme (velikij knjaz jugorskij) s nem érdektelen, hogy az 
1491-ben épült Kremlre az olasz építőmester, SOLARIO ezt vésette 
fel: „. . Dux Volodimeriae Moscovie NovogardieTiferiae Plescovie 
Veticie Ongarie Buolgarie. . . Turres Condere Fet. Statuit Petrus 
Antonides Solarius Mediolanensis Anno Nat. Domini 1491. K. 
Iulii". Tehát nem Jugriae, hanem Ongarie! (a feliratot a XVIII. 
sz. végén COXE angol utazó másolta le, Reise durch Polen, 
Bussla?id, Schweden, und Dánemark. Aus dem engl. J. PEZZL, I. 
196). Az a görög ügyvivő, akivel HERBERSTEIN első útja alkalmá
val Moszkvában tárgyalt, kijelentette, hogy a nagyhercegnek 
joga van Magyarországra, mert a hunok, akik majdnem egész 
Európát meghódították, Jugriából indultak ki, tehát az ő alatt
valói voltak. A holland VITBEN, aki a XVII. sz. elején járt Orosz
földön, megemlíti, hogy „Moszkvában azt hiszik, hogy a magya
rok Jugria és Permia népeitől származnak, mert szokásaik meg
egyeznek egymással" (Nord en Ost Tartarye, ed. alt. London, 
p. 776). BÉL MÁTYÁS írja NAGY PÉTER cárról: „Sünt, qui audierunt 
Petrum Russorum imperatorem Francisco Rákóczi principi, in 
Polonia tunc exuli, jocabundum affirmasse, Hungaros suae ditionis 
homines esse, eosque ex Juhriaprofugos" (Adparatus ad históriám 
Hungáriáé p. 102). Állítólag ugyancsak NAGY PÉTER Bécsben egy 
alkalommal „néhány magyar gavallért az ő szökevényeinek ne
vezett, mert őseiket országából kiköltözötteknek vélte*. (ZICHY 
JENŐ GR. III. Ázsiai utaz. VI. 21). 

Bármilyen valószínűtlennek tűnjék is fel az első pillanatra, 
mégis azt hiszem, hogy a moszkvai hagyomány végeredményben 
csakugyan a magyarok ós onogur-bolgárok jugriai tartózkodá
sának halovány emlékét őrizte meg. 

ZICHY ISTVÁN GR. magyar őstörténeti kutatásainak egyik leg
tetszetősebb eredménye az a feltevés, hogy a magyarság mint a 
finnugorságnak kezdettől fogva legkeletibb tagja először jut át az 
Urálon, az erdő- és stepperégió határára. Itt kezdődik az érint
kezés a bolgár-törökséggel, amely a halászó-vadászó ugor-magya
rokat megszervezi, megtanítja az állattenyésztésre és földmívelésre. 
Törők vezetés alatt jut le a magyarság a Kaukázus vidékére, 
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első történeti hazájába, s helyét az utána szivárgó vogul-osztják 
törzsek foglalják el. 

A jugra népnevet a finnugor népek közül csak a zűrjének 
ismerik: j§gra, jogra, jugra 'Ostjak, Wogule' WIED. ; a régi orosz 
jugra zűrjén jövevényszó. Nem volna tehát lehetetlen az a fel
tevés sem, hogy a jugriai bolgár-magyar exodus emlékét éppen 
egy rokon nép, a zűrjének őrizték volna meg, s a Jugria-ha-
gyomány tőlük jutott volna el a novgoridiakhoz, majd innen 
Moszkvába. Ilyenféle gondolatot már Pic is érint, midőn lehetőnek 
tartja, hogy „die stámme der Ceremissen u. Permier die erin-
nerung an ihre einstige zusammenhörigkeit mit der Ugra im 
XIII. jh. noch nicht vergessen habén" (Zur rumanisch-ungarischen 
Streitfrage, Leipzig [1886], 370). 

Mindamellett valószínűbbnek tartom, hogy az Urál-vidéki 
őshaza emlékét a Kaukázusból északra vándorló bolgár-magyar 
csoport, a későbbi Magna Bulgária és Magna Hungária lakói 
őrizték meg. Bulgár már a X. század óta az Urálvidéki keres
kedelemnek, első sorban a prémkereskedelenmek a központja 
volt, tehát állandó érintkezésben volt Jugriával s Jugria akkori 
lakóival. Midőn a fejlődő hatalmú Novgorod a XII.—XIII. sz. 
folyamán a zűrjén földet és Jugriát is gyarmataivá teszi, a 
prómkereskedelemmel együtt a Jugria-hagyomány is átköltözött 
Novgorodba, majd Novgorod bukása után Moszkvába. Természe
tesen tudatában vagyok annak, hogy ez a gondolatsor voltaképen 
feltevések láncolata, de e feltevések nélkül a XV. sz. első felében 
felbukkanó moszkvai Jugria-hagyománnyal szemben tanácstalanul 
állanánk. 

Végül újra felvetem azt a régi gondolatot, hogy a zürj. 
jugra, tagadhatatlan hangtani és alaktani nehézségek ellenére 
is (szókezdő / - ; az -a végzet zürj. denom. névszóképző?, vö. 
WIEDEMANN, Syrj. gramm. 45—6) nem a magyarok hangárus 
nevével azonos-e. Abban alig kételkedhetünk, hogy a magyarok 
szláv ogrinz neve ( ^ gör. "OyYpoi =- lat. Ungri) a magyarokra 
értett tör. on(o)gur népnév átvétele; már pedig a tör. *ongur 
szabályos zűrjén megfelelője *ugur ill. ugr- volna. 
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