
MARTINKÓ ANDRÁS 

„MAGYAR" VÁRTÓL MAGYARVÁRIG 

Egy cím, egy eszme,, egy évszám és több félreértés genezise 

Vörösmartynak Magyarvár című töredéke a Koszorú 1828. évfolyamában jelent meg 
(161—171. 1.) Csaba aláírással. Kétségtelenül egy nagyobbra tervezett mű töredéke: Vörös
marty Munkáinak 1833. évi kiadásában már ott is a szerzői megjegyzés: „Töredék", s hasonló
képpen Minden Munkáinak 1845—48-as kiadásában (sőt ez utóbbiban a költő — vagy Bajza 
és Toldy mint a kiadás két gondozója — familiáris közvetlenséggel azt is odaírta: „Több nin
csen"). Ez eddig rendben is van. Nincs viszont rendben, sőt immár több mint száz éve sorozatos 
félreértésekhez és különös, olykor szinte érthetetlen irodalomtörténeti s irodalomkritikai 
következtetésekhez vezetett két másik körülmény. Áz egyik az, hogy az 1845—48-as Minden 
Munkákban a cím alatt zárójelben 1830. évszám áll, Vörösmarty életében, a Bajza és Toldy 
gondozta kiadásban! Melyikük felejthette el, hogy a mtinka — lényegében teljesen azonos 
szöveggel — már 1828-ban megjelent? Vagy esetleg tudatos a postdatálás?. . . Mármost 
minden későbbi kiadás, beleértve a Gyulai kiadásaiban megjelent Összes Munkákat is, az 
1845—48-as kiadásra támaszkodott, s az 1830. év — mint a megjelenés, sőt keletkezés éve — 
továbbhagyományozódott a legújabb Vörösmarty kiadásokig és tanulmányokig. Ez az évszám 
— ha elfogadjuk — érthető módon arra ösztönzi, szinte kényszeríti a kutatót, hogy a Magyar
várt az 1830-as év Vörösmartyjának fejlődésképébe illessze bele, eszmeileg, művészileg A Rom
mal, A két szomszédvárral, sőt a Csongor és Tündével rokonítsa. És így is történt. 

De térjünk vissza a — ténylegesen — első megjelenéshez. A Koszorúban a cím után 
csillag áll, s ez a lap alján a következő, Vörösmartytól származó megjegyzésre utal: „»Magyar« 
vár' romjai még most is látszanak Kuma' vize partján." E megjegyzés célja világos: Vörös
marty arra akar utalni, hogy Magyarvár nem fikció, nem kitalált helynév, hanem történeti 
és földrajzi valóság. Valójában nem is Magyarvár, hanem „Magyar" vár, azaz egy romjaiban 
ma is meglevő Magyar nevű vár a történet színhelye. — Ez a megjegyzés nincs meg már az 
1833-as Munkákban sem, s nincs azóta egyetlen kiadásban sem! Természetes megint, hogy 
a Magyarvárral foglalkozó tanulmányok sem tartották számon a *alatti megjegyzést, s Magyar 
vár maradt költői fikciónak.. . Holott a valóságban a cím és a lapalji jegyzet mögött állás
foglalás van. Állásfoglalás egy akkor már százéves, sok ország tudományára, sokféle műfajra 
kiterjedő, felmérhetetlenül szétágazó történet- és nyelvtudományi harcban, melyet hazai és 
világhírű külföldi tudósok meg utazók, írók és dilettánsok, fantaszták, misztifikátorok foly
tattak a magyar nép és nyelv eredete, őstörténete, világtörténelmi szerepe kérdésében. Ennek 
a harcnak egyik központi, sokszor döntő fontosságú kérdése éppen Magyar vár léte, helye, alapí
tóinak kiléte s a magyarság történetével való kapcsolata volt. Ügy vélem, megéri a fáradságot 
annak vizsgálata: hogyan született meg Vörösmartyban a * alatti jegyzetben kifejezett állás
foglalás, hogyan jelentkezik a vele kapcsolatos történelmi felfogás a Vörösmarty-oeuvre-ben. 
Megkívánjuk azonban jegyezni: célunk nem az, hogy a Magyaj; vár problémával egybe
kapcsolódott történeti, etnikai, nyelvtudományi kérdésekben a tudományos igazságot mond
juk ki, — számunkra a feladat csupán az, hogy nyomon kövessük a név és eszme felbukkaná
sát, elterjedését és Vörösmartyhoz vezető útját. 
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A cím 

Magyarországon legelsőnek — a később részletesen tárgyalt Turkolly Sámuel értesítését 
most mellőzve — Bél Mátyás kap és ad hírt egy kaukázusi várromról, melyet a helyi hagyo
mány a magyarok egykori székhelyének tart. Bél levelezésben áll a magyar származású, magát 
magyarnak valló (bár magyarul egy szót sem tudó) S. Th. Bayerrel, aki 1724-től a szentpéter
vári akadémián dolgozik, együtt annyi más (részben majd e helyt is említendő) külföldi tudós
sal, kiket a felvilágosult orosz cárok és cárnők (Nagy Péter, I. és II. Katalin) hívnak az országba.1 

Bél és Bayer a magyar őshaza, a magyar nyelv hovatartozása kérdésében leveleznek 1726— 
1732 között. E levelezést Bél Mátyás közzétette Adparatus ad Históriám Hungáriáé (Posonii, 
1735) című munkájában (408—415). Bayer a később még említendő Gustave Gaerber (Gärber, 
Gerberius) és Joh. Gmelin helyszíni tapasztalataira hivatkozva azt írja: „A Kaukázus tövéhez 
közel, északra, nem nagyon messze aTanaisztóI, egy hatalmas, kőből épült város romjait fedez
ték fel. Minden arrafelé való tartományi parancsnok úgy nyilatkozott Gaerbernek, hogy ez 
a Mazarok városa és székhelye".2 Továbi, már részletesebb tudósítások kerülnek Magyar
országra a vár(rom)ról az említett Gaerber által, aki 1726—27-ben járt azon a vidéken, s akinek 
még mielőtt e kérdésre is kiterjedő műve (Nachrichten über die zwischen den Kaspischen Meere, 
Astrachan und dem Flusse Ekur befindlichen Völker und Landschaften 1728) megjelent volna,3 

széltében terjeszti felfogását, le is rajzolja a várromot. Bár б csak annyit mond, hogy a Kumába 
ömlő Byruma (Bujvola, Bajvola) mellett régi, tekintélyes városra valló romok vannak, neve 
Madschar, „s a magyar királyság alapítói innen származnak". 

Madschar ~ Madshar azonban rövidesen Magyar lesz a hazai történeti művekben. 
Főleg annak révén, hogy időközben Torkos József kiadja4 eredeti latin nyelven és fordításban 
Turkolly Sámuel, Oroszországba vetődött s ott katonává lett hazánkfiának Asztrahánból 
1724. ápr. 2-i kelettel szikszói atyafiaihoz írt levelét. Turkolly többek között beszámol arról, 
hogy ráakadt a régi „Magyarok lakó hellyekre", majd azt közli: „A Magyarok királlyá pedig 
lakott Kuma nevű folyó víz mellett, kinek Palotái jol lehet rongyosak, de mais fen állanak, és 
azon falu hellyet itt való Pogánny nyelven hívják Magyarnak."* E levél (illetőleg levelek) 
kapcsán ugyan sok kérdés me,rül fel: mért oly későn tették közzé (már Gaerber híradásának 
ismeretében), honnan erednek a komoly eltérések az egyes változatokban, hogy került Torkos 
Józsefhez? Bonyolítja a dolgot, hogy az „egyik" levelet — a Schediasma. . .-ra nem is hivat
kozva — Molnár János is közzéteszi 1783-ban (Magyar Könyvház III. Szakasz 284—291), azt 
mondva: „Erdélybe közié azt velem 1782-ben N. Т. P. Orosz Sigmond a'K. Iskolák Provinciáli
sok." Molnár két levélről tud, a másiknak a közlését is ígéri, de a jelzett későbbi Szakaszban 
(178. könyv) nyoma sincs. Itt a levél kelte 1757. [!] ápr. 18, Astrabot [!], aláírás: Turkuli 
Mihály [!]. Bár később Sándor István is közli a magyar levél egy „mássát" (az addig ismert 

1 L. ВОЕ, KÁLMÁN: Orosz tudományos és irodalmi vonatkozások a magyar nyelvű hír
lapirodalomban (1780—1824). Tanulmányok a magyar—orosz irodalmi kapcsolatok köréből. 
1962. I. k. 

2 Ad radices fere Caucasi, septentrionem versus, non ita longe a Tanai, rudera ingentis 
vrbis lapideae reperta sunt. Hanc vrbem et sédem Mazarorum, finitimi omnes Generales 
Chiliarchae, Gerbero ediderunt. BÉL i. m. 415. 

3 S . MÜLLER: Sammlungen zur Russischen Geschichte. IV. к. 21 kk. 
4 Schediasma Geographico-Historicum Hungaros Intra, et imprimis extra Hungáriám 

Per Universum, qua terra nostrapatet, orberri habitabilem . . . Megj. a Calendarium Jaurinense-
ban 1747, névtelenül, de a szerző kilétéről az MTA Kvtár példányába írt bejegyzés már 1749-) 
bői értesít. 

5 OSzK Fol. Hung. 298. — Nem akarunk itt kitérni arra, mennyiben hiteles a levél, 
melynek megvan egy másolata 1725. [!] Apr. 14 [!]-i kelettel, benne a rom neve Magár, az 
aláírás: Turkully Samuel (OSzK Fol. Hung. 668), továbbá ugyanezen, de latin nyelvű levél 
állítólagos fordítása (bizonyos Stephanus Halyos-tól „in Schola Chólos Unitariorum", mely
nek dátuma 1725. ápr. 2., aláírása: Turkoly Sámuel (OSzK Fol. Hung. 583). 
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variánsok feltüntetésével s Turkollyra vonatkozó életrajzi adatokkal), s Molnár János közlését 
hamisításnak nevezi,6 a későbbi magyar közlések, hivatkozások (pl. Keresztúri József, Horváth 
Ádám, Budai Ézsaiás) Molnár Jánost követik, sőt valószínűleg őt követi a Vörösmarty szem
pontjából legfontosabb Virág Benedek és Horvát István is. 

Pray György természetesen nem. 6 Gaerberre, illetőleg Bélre, meg a Schedisma.. .-ra 
támaszkodva, első ízben a Dissertatio historico-criticae.. .-ben (Vindobonae, 1775) tér ki először 
Szikszói Turkollyra (szerinte a levél kelte 1720. ápr. 2.), kinek levelét latinul idézi, s a „királyi 
palotáról" szólva „quamque pagani üli barbára lingua Hunagarum vocant", 1. jegyzet alatt 
hozzáfűzi: „Id est, Madschar, quod nos mollius enunciamus Magyar" („Azaz Madzsar, amit 
mi lágyabban Magyar-пак ejtünk"), később már Gärberiusnak is azt adja a szájába, hogy 
a várost „a lakosok Magyar-пак hívják", igaz, másutt azt, hogy „a szomszédos népek Mad-
scharnak nevezik"7 Katona István — szemmel láthatóan Prayt idézve, e jegyzetet már egye
nesen beleolvasztja Turkolly szövegébe: „ . . .rudera palatii, quod incolae Hungarum, seu 
Magyar vocant."8 

Nem követhetjük minden részletében a Madscharról, illetőleg Magyarról egyre sűrűbben 
adott híreket (melyeket a Magyar Könyvház sietve regisztrál), csak megjegyezzük, hogy a 
XVIII. század második felének minden híres orosz—német—francia kaukázusi utazója (S. G. 
Gmelin, Güldenstädt, Büsching, Pallas, stb.) és történet- meg földrajzírója megemlékezik 
a romról, próbálja eredetét, célját megfejteni, beszámol egyre romosabb állapotáról. Azt is 
elmondhatjuk, hogy ekkor а beszámolók nagyobb része a romokat a magyarokkal kapcsolja 
össze. Büsching például így vélekedik Madscharról: „az e névvel jelzett romok Astrachan orosz 
tartományban napjainkig láthatók a Cuma folyó partján. Ez a város pedig nevét a Magyarok
tól vette, akik egyideig Perzsia szomszédságában lakoztak."9 — A város neve rövidesen a nagy 
térképeken is feltűnik: így Rizzi Zannoni 1774-ben metszett s 1777-ben Velencében kiadott 
térképe (Carte de la partié septentrionale de I'Empire ottomane) 2. szelvényén a Kuma és 
a Bayvala összefolyásánál & jel van (név nélkül) s ez a megjegyzés: VTlle détruite desMagyars 
d'oü les Hongrois sönt sortis. Egy 1785-ben ugyancsak Velencében megjelent térképnek 
(Atlante novissimo illustrato...) egyik szelvényén (La Tartaria Indipendente) Madjar város 
rajta van, noha nála fontosabb települések nincsenek feltüntetve.10 

Valamennyi „Magyar"-ról szóló hír, leírás közül a J. von Klaprothé váltotta ki a leg
nagyobb visszhangot, A híres tudós Reise in den Kaukasus und nach Georgien unternommen in 
den Jahren 1807 und 1808. . . I. (1812), II. (1814 Halle und Berlin) с művében foglalkozik 
a kérdéssel (főleg az I. к. 21. fejezetében). Leírja a helyszínt, a romokat („sind jetzt fast ganz 
zerstört": 402); tisztázza, hogy a Kuma mentén több Madshar(i) is van. A legnagyobb vitát 
azonban — nálunk — az a szentségtörő állítása váltotta ki, hogy Madsharnak semmi köze 
a magyarokhoz („So lieszen manche Schrifsteller die rohen Horden der Madjaren, aus 
den an der Kuma gelegenen Trümmern von Madshar hervorgehen": uo.). Adja az 
eddigi felfogások történetét, bírálja azokat, melyek a várat a magyarokkal kapcsolták össze, 
dicséri azokat (így J. E. Fischert, Güldenstädtet, Pallast stb.), akik nem magyar, hanem 

«Sokféle. Hetedik Parab. 1801. 146. 
7 Dissertatio historico-criticae . . . III. 32—35. 
8 História eritica primorum Hungáriáé Ducum. Pestini, 1778. 53 
9 Latinul idézi F. THOMAS: Conjecturae de origine, prima sede et lingua Hungarorum 

I—III. Budae, 1805—1806. 
10 Itt jegyezzük meg, hogy BENDEFY LÁSZLÓ, aki egész könyvet szentelt „Magyar" vár 

történetének (A magyarság kaukázusi őshazája. Bp., 1942) és több könyvet a kaukázusi 
őshaza elméletének, két korábbi feltüntetést is említ (i. m. 406.). — Bendefy igen részletesen 
beszámol Magyar vár felfedezésének XVIII. századi történetéről, de elsősorban a külföldi 
művekkel foglalkozik, s nem tér ki a kérdésnek a magyar történetírásban elfoglalt helyére. 
Az ő célja természetesen más: ő a kaukázusi magyarság s benne Magyar egész állítólagos tör-
énetét akarja megírni.) 
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perzsa, arab, nogáj tatár eredetűnek — s többnyire temetkezési építményeknek — tartják.11 

Klaprothnak az a véleménye, hogy a madshar ótatár szó, s jelentése: kőépület: „In jeden 
Fallen kann man bei diesen Namen nicht an Ungarn oder M a d j a r e n denken" (421). 

Persze a korabeli magyar büszkeséget, mely Magyar létében, eredetében s általában 
a kaukázusi őshaza feltételezésében erős érvet talált a finnugor rokonságnak viszolyogva 
fogadott elmélete ellen, nem lehetett ilyen egyszerűen elhallgattatni. Keresztúri József már 
1814-ben — egyelőre latinul — leírja a Magyar vár kifejezést is. Láttuk, hogy már Praynál 
szerepel vrbs Magyar, civitas Magyar, Keresztúri tovább megy egy lépéssel, ő — Turkollyal 
kapcsolatban — ismételten a Magyar arx kifejezést használja.12 Természetesen elutasít minden 
nem magyar értelmezést, legfőbb érvei Turkolyius és a „clarissimus" Gaerberius (26), akik 
a várost a magyarokhoz tartozónak állították. Keresztúrival egy időben hasonló felfogást vall 
Horváth Ádám is (A' Magyarok Magóg Pátriarchától fogva I. István királyig. Pesten, 1817. 
4. 1. 4 с jegyz.), kinek elsősorban Bél Mátyás Prodromusa a forrása. De általában most már 
nincs magyar (ős) történeti munka, mely ne hasonló értelemben térne ki — és ne térne ki — 
Magyar vár kérdésére.13 Vörösmartyhoz és a Magyarvárhoz egyre közelebb jutva a Magyar 
vár problémának és elnevezésnek két magyar lelőhelyét mégis meg kell említenünk. Dankovsz-
ky Gergely két munkácskában is (Hungáriáé Gentis avitum cognomen, origó genuina, sedesque 
priscae. .. Posonii, 1825; A 'magyar nemzet maradéki az ősi lakóhelyekben. Pozsonyban, 1826) 
fantasztikus etimológiákkal „cáfolja" Klaprothot, Madshart természetesen Magyarnak olvassa. 
Még nála is fontpsabb Horvát István (Rajzolatok a' magyar nemzet legrégibb történeteiből. Pesten, 
1825), aki már 4—5 Magyarvárt (így, magyarosan és egybeírva) is felfedez Arábiában, Kis-
Ázsiában, Perzsiában, Palesztinábar. Természetesen ismeri Klaprothot, de nála százszor 
ismeretlenebb forrásokat is, például: „A' Liber Conformitatum vitae S. Francisici ad vitám 
Jesu Christi nevű Könyvben foglalt Barát Klastrom Lajstromban, melly 1385. felé készült, 
a Kaukasusi Madscharvár (edit. Bonon, 1590. fol. min. fol. 164. col. 2.) »Locus de Mager« név 
alatt jő elő" stb. (48, 49). 

Van-e, illetőleg volt-e hát csakugyan Magyar vár? És ha igen, valóban a magyarok ala
pították-e egyik őshazájuk fővárosául? Élnek-e ma (ti. az 1820-as években) is magyar — magya
rul beszélő — maradványok, rokonok hazánkon kívül? Ezek voltak a sorsdöntő kérdések, 
s korán megértette a magyar tudomány és az egész közvélemény, hogy bizonyos megválaszolá
suk céljára helyszíni ellenőrzés, kutatás, szóval egy utazás: egy magyarnak odautazása leg
megfelelőbb. Budai Ézsaiás így ad hangot a nemzet bizalmatlanságának a magyarul nem tudó 
utazók, tudósok tudósításaival szemben: II. Katalin „Birodalmának minden részeibe Tudós 
embereket küldött ki, kik azokban mind a'főid természetét és annak ajándékit, mind a'bennek 
lakó Nemzeteket gondosan írnák le. De nagy szerentsétlenségére a' Magyar Nemzetnek, azon 
kiküldött Tudós Emberek között tsak egy sem volt, a' ki Magyarul tudott volna" (i. m. 70—71). 
Valósággal nemzeti követeléssé vált az az óhaj, hogy utazzék oda valaki magyar, s rövidesen 
történtek is próbálkozások. Ezekről is meg kell emlékeznünk, mert Vörösmarty részben nagy 
figyelemmel kísérte e vállalkozásokat, részben meg az utazók eredménye igen lényegesen hozzá
járult a Magyarvár-eszme s általában a költő történetszemléletének alakulásához. . . 

Bár már Turkolly Sámuel azt írta: „ollyan ország pedig, az hol Magyarul beszélnének 
több nintsen a mi Magyarországunknál", a rákövetkező száz esztendő óriási energiát fordított 

11 Molnár János már 1783-ban „megfelel" Güldenstädtnek: „ki tudja, ha a' Magyarok 
után nem következtek-e' oda Mahomet cselédi?". Magyar Könyvház IV. Szakasz, 11 — 12. 

12 Vö. pl. „ . . . rude Magyar arcis a Turkolyio prope Cumam fluvium inveta . . . , , Disser-
tationes historico-criticae . . .Pestini, 1814. с kötetben De sedibus Hungarorum Asiaticis, et 
migrationibus.. . с tanulmány, 16 (számozás mindig elölről kezdődik). 

13 Vö. pl. J. CHRIST. ENGEL: Geschichte des Ung. Reichs und seines Nebenlandes I. 
Halle, 1797. 296. vagy BUDAI ÉZSAIÁS: Magyar Ország Históriája . . . (2. jav. kiad.) Debreczen, 
1811. 48. 
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ennek cáfolására vagy legalábbis annak igazolására, hogy Turkolly azért nem értette az oda
valósi magyarokat, mert a két nyelv nagyon elváltozott egymástól. Kiásnak minden adatot 
az „Ázsiában" maradt magyarokról, de leginkább kapnak az olyan híreken, hogy a múltban 
vagy — még inkább — a jelenben valaki beszélt is a másik haza maradékaival. Még olyan 
kiváló tudós is, mint Pray Görgy, képes ilyeneket írni: „Bizonyos dokumentumok alapján ki 
tudnám mutatni, hogy manapság is vannak a föld azon tájékán népek, melyek bár talán a 
miénktől már sokban eltérve, magyar nyelven beszélnek."14 Amikor J. I. Desericius De initiis 
ac majoribus Hungarorum с művében (I. Budae, 1748. 170—176) kiadja az ún. vatikáni kéz
iratot, azaz Julianusnak a Vatikánban IX. Gergely pápa számára tett jelentéséről Ricardus 
barát által készített feljegyzést, — egyre-másra tesznek közzé híreket hasonló találkozókról és 
beszélgetésekről.15 Mindez azonban kevés: valakinek oda kell utaznia. Sándor István csak 
készül az útra (1. Sokféle III. 1795. 108—127), Jakcsics Gergely 1804-ben neki is vág. A kaland
kereső, fantáziadús Jakcsics Szentpétervárt megismerkedik Orlay János odaszakadt s nagy pá
lyát futott hazánkfiával, annak szolgálatába áll, és vele együtt el is jut a Kaukázusba. Rá még 
visszatérünk, kövessük most az első jelentős utazónak: Körösi Csorna Sándornak szándékát. 
Az б útjának értelmét a Tud. Gyűjt, szerkesztőségi cikke 1825-ben (Hiteles kútfőkből merített 
tudósítás Körösi Sándor eránt) így foglalja össze: „Az idegen Tudósok, kik ezen vidékeket (ti. 
Belső-Ázsiát) más tzélból keresztül kosul megjárták, és a. nálunk keletiben levő véleményekkel 
nem voltak esmeretesek, és ezért tzélunkra keveset, vagy majd semmit hoztak magokkal" (1.4). 
Körösi Csorna, aki Pray tanítványa s a göttingai egyetem neveltje, nem mentes persze kora 
őstörténeti és nyelvtudományi előítéleteitől, föltétlenül hallott a kaukázusi őshaza elméletéről 
és Madsar-Magyarról. Ő ugyan keletebbre, Bokhara vidékén (a mai Üzbegisztán területén) 
keresi ekkor „Elejink legrégibb hazáiét", de a vándorlások útvonala tekintetében elfogadja 
kora fantasztikus feltételezéseit: 1821. márc. 1-én Teheránban írt végrendeletében azt mondja: 
„én az eddig valókból tökélletesen meg vagyok győződve, hogy a' mi Elejink ezen Vidékről 
szállottak le mint cultus nemzetek a'Krisztus előtt több századokkal," innen Perzsiába, Ará
biába, sőt esetleg Abyssyniába mentek, aztán Syria, Assyria, Armenia,Georgia,Russia és Európa 
az útirány (uo. 10). Ebbe az útvonalba — mint egyik állomás — beleillik a kaukázusi megtele
pülés is. 

Hosszú ideig azonban érdemi értesítés nem érkezik sem Jakcsicstól, sem Körösi Csorná
tól, — sőt az utóbbit 1824—25-ben már elveszettnek hiszik. Akkor indul útnak az, kinek vállal
kozása Vörösmarty képzeletét leginkább megragadja, az egykori egyetemi társ és jó barát: 
Maróthy István. Ő 1824 augusztusában indul el, s az ebből az alkalomból írt Búcsú bizonyítja, 
hogy Vörösmarty tudja az utazás célját és irányát: 

Caspium, és te nagyobb tenger, légy addig is üdvöz, 
Üdvöz légy Kurgur, s te Üzbéki drága vidék. 

Maróthy ír rövidesen rokonainak, később külön Vörösmartyéknak, de az üzenetek tartalmáról 
semmit sem tudunk. Vörösmarty azonban szerelmi boldogtalansága legmélyebb pontján (ami
kor Perczel Etelka férjhezmenési szándékáról beszélnek) Maróthyra emlékezik: „Mily boldog 
Maróty! Mért nem tanultam én az ő mesterségét [M. orvos volt, — nyilván Orlay példájára], 
nyelveit: elmennék a jegekhez, hogy fagyaszszanak meg, el a Kaukázushoz, hogy temessen el 
engem" (Stettnernek 1825. aug. 27.). 

"Cert is documentis ostendere possim, esse liodieque in ea orbis regioné populos qui 
Hungarico idiomate, etsi fortasse a nostro jam multum diverso utantur. Annales veteres 
Hunnorum, Avarum et Hungarorum . . . Vindobonae, 1761. I. 315. 

15 Vö. pl. PKAY: Annales . . . I. 315—319., Dissertationes... II. 37—38.; MOLNÁR J.: 
Magyar Könyvház VII. 329. stb.; Legfőképpen pedig D. CORNTOES: Commentatis de reli-
gione veterum Hungarorum . Bécs, 1791. Vö. még BENDEFY LÁSZLÓ i. m. 
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Aztán Jakcsics Gergely jelentkezik: 1824-ben rövid időre hazatér (majd még ugyanazon 
évben visszaindul a Kaukázusba s ott is hal meg). „Eredményeiről" — különös módon — 
Perecsényi Nagy László ad hírt a Felsőm. Minerva 1825. évfolyamában (I. május, 203) Két 
nevezetes Hazafiaknak Napkeleti Utazásokról címen. Az egyik nevezetes hazafi, Jakcsics 
azzal a hatalmas szenzációval lepi meg a nemzetet, hogy eljutott a „Kókás"ba, más néven 
Kaukázusba, „a régi Magyar hon földre", s ott egy Irredi nevű murzával magyarul beszélgetett; 
ott ugyanis „több mint hét millió ember, a' Mohamedánusokkal, Persákkal, Mógolokkal és 
más nemzetekkel [ke]verve, magyarul beszél" (204—206). A másik utazó Tiszt. Szabó Nazárius, 
kőrösbányai gvardián, ő meg a nagy mogullal beszélt magyarul, mert ott: Perzsiában, Arábiá
ban, Indiában még sokan tudnak magyarul (206—207). Perecsényi Nagy nem tartozik a nehezen 
hivő emberek közé, különösen e téren, de ez már neki is túl szép: „Elvárjuk ezen tudósítások 
hitelességét Körösi Sándor hazajövetelével" (206). 

Nem várja viszont Dankovszky Gergely, „a' K. pozsonyi Akadémiában a' görög nyelv
nek tanítója", aki e „bizonyítékok" birtokában újult erővel támad neki Schlőzernek és Klap-
rothnak (Hungáriáé genus avitum cognomen, origó genuina, sedesque priscae. . . Posonii, 1825, 
főleg A' magyar nemzet' maradékai az ősi lakóhelyekben. Pozsonyban, 1826). A már Otrokocsi 
Foris óta „kifinomult" etimologizálással játszi könnyedséggel értelmezi magyarnak Klaproth 
adatait, bebizonyítja, hogy Juiianus a Kuma mellett találta meg magyar véreinket, kik ma is 
ott élnek Avar néven (mert a főváros: Vár), ezek városa volt „Madschar (Magyar)". —Vörös
marty Perecsényi cikkét, Dankovszky könyveit föltétlenül olvasta,16 s akkori szemlélete meg 
Horvát István friss hatása alapján valamelyes hitelt adhatott neki. Megerősíthette akkor 
kialakuló — s rövid ideig tartó — pánmagyar szemléletében, s ihletet adhatott neki ama 
„nagyobb epos" megkísérlésére. Magyar vár gondolata mindenesetre ekkor már valóságos 
nemzeti ügy. Az időközben meghalt Jakcsics s az útjáról letért és elhallgatott Körösi Csorna fel
adatára új utazó vállalkozik: Besse János, aki — két évi előkészület után s az ország jelentős 
támogatásával — 1829-ben indul útjára, és nem véletlen, hogy Radványi József „Nagyméltó
ságú Erdődy Gróf Páílfy Fidél Vöröskő örökös Ura" stb. nevenapjára írt köszöntőjében (Budán 
a' K. K- Universzitás betűivel 1829) így kapcsolja össze a gróf üdvözlését és a Besséhez címzett 
jókívánságokat: 

Szívemelő lángal hirdesse-ki hős Kapitányunk 
Besse, magas czélú utazónk, kedveltje Hazánknak 
Kaukázus ősz bérczén lakozó Avaroknak óhajtott 
Vérinknak: hogy imitt foly még a' Szittyái verség, 
Él Pálffynk, s' ez okért Ethelének büszke folyója 
Zengje nevét, 's oktassa reá vad Kaukázus ormát; 
Erre tanítsa Avar népjét, 's a Szittyái Magyarvárt." 

Hagyjuk — egyelőre — utazóinkat. Az mindenesetre tény, hogy 1829-ben egy jelenték
telen magasztalnok szájából Magyarvár — bizonyára Vörösmartytól függetlenül — egész 
természetesen hangzik el. Most láthatjuk, mi az értelme a Magyarvár első közlése alkalmából 
adott jegyzetnek, a „Magyar" vár írásmódnak. A cím genezisének ily hosszú, változatos útja 
után még inkább feltűnő, hogy a Magyarvár tárgyalása során erre a kérdésre még csak utalni 

16 Dankovszky 1826-os munkája egybekötve jelent meg Horvát Istvánnak Nagy Lajos 
és Hunyadi Mátyás híres magyar királyoknak védelmeztetések a'nemzeti nyelv ügyében c. 
könyvével. — Nem olvasta, vagy ha olvasta, nem hitte viszont „Y" (Fejér György) recenzió
ját Dankovszky e művéről (Tud. Gyűjt. 1825. II. 97—121). Fejér elítéli Dankovszky etimolo
gizálásait, nem hiszi azt sem, hogy a magyarok ősi lakhelye a Kaukázus lett volna; igaz, Fejér 
az általa és mások által később sokat hánytorgatott „Lebedias" helyét keresi. 
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sem szoktak. Pedig — ha mástól nem is — Toldytól lehetett hallani némi utalást. Már Vörös
marty Minden Munkáinak 1847-i (egykötetes) kiadása bevezetőjében (VII. 1.) így szól a műről: 
Vörösmarty „Még 1827 óta forgatott egy második nagy epost elméjében, melly a' nemzetet 
régi lakjában, Magyarv árit, mutatná fel . . ." És még negyven év múlva ismint történelmi
földrajzi realitásról beszél a „magyari romok"-ról a Kaukázus vidékén17 (ha egyébként ekkor 
már kegyetlenül kikel is Jakcsics Gergely, Szabó Nazár ellen, sőt Besséről is tartózkodva 
nyilatkozik: 318—319).Toldy után akad még egy rövid utalás a Magyarvár és a Kuma menti 
„Magyar" közti kapcsolatra,18 Riedl Frigyes viszont — egyikükre sem hivatkozva — mint 
nóvumot veti fel a kérdést, helyesen tárgyalja a címnek a korabeli történeti érdeklődés fő 
tárgyával (a magyar nép és nyelv eredetével) való összefüggését, a kérdéssel foglalkozó hatal
mas — általunk is éppen csak érintett — irodalmából azonban mindössze egyetlen, 1839-ben 
(!) megjelent munkára utal (Kiss Bálint: Magyar régiségek. Pesten, 1839), nyilván ez volt a fő 
gondolatébresztő. Megemlíti Riedl, hogy Kiss B. könyvében egy térképen Magyarvár fel is 
van tüntetve, e könyv azonban — jórészt kompiláció — természetesen nem szolgálhatott 
forrásul Vörösmarty számára sem a cím kiválasztásában, sem a töredékben megnyilvánuló 
történetszemléletben.19 1942-ben egy, címében igen sokat ígérő cikk (majd különlenyomat) 
jelenik meg: Szerőczei Gyula: A kumamenti magyarság Vörösmarty költészetében (Néprokonsági 
dolgozatok 23.), a mindössze 12 lapos cikk azonban sovány eredménnyel zárul, mindössze 
Horvát István és Fessler hatására tér ki, Vörösmarty művei közül is csak A Délszfgetet s 
A Romot említi meg a Magyarvár mellett (holott a Hábador és Az áldozat is idetartozik), 
„történeti" anyagában főleg Bendefy László munkáira támaszkodik. 

Eszme és szemlélet 

Vörösmarty nem csupa n egy címet kapott a százéves vitától és az irodalmi feldolgozá -
soktól, hanem történelmi eszméket, történelemszemléletet is. Hogy ezt részleteiben is feltárhas
suk, vessünk egy pillantást a Magyarvár cselekményére és színhelyére. A műből a következő 
történelmi helyzet bontakozik ki: a Kuma menti Magyarvárban vagyunk, a vár már omladozik, 
s népe fölött is az enyészet árnya borong. Orod fia, Dalma uralkodik itt, ki hajós csatákban 
vett részt, járt a perzsáknál, a rómaiakkal négyszer harcolt, sőt ő ölte meg Verrest. Szülei, 
nemzetsége meghalt, húga Zarándnál él Tarkövön. Egy közeli, Koppány nevű térségben Kevi 
az úr, a környező völgyekben a magyarral rokon és szövetséges jász nép él. Megjelenik Dalma 
fegyvernöke és társa, a „dévaj Igar", kinek nemzetségét Dalma védte meg „letarlott hegy
lakán", míg az a harci mezőn járt. Igar szétnézett az országban, a kisebb fejedelmeknél, járt 
az erdős Ügödön s Engadiban, hol „fejrázó Kende" az úr. Ennek leánya Elvő. Igar értesült róla, 
hogy Etel mellett rokonainknak harcba kell szállniok, s arról is, hogy a napnyugatra lakó örmé
nyek Engadi ellen készülnek. Dalma unja a tétlen veszteglést, a lassú pusztulás képét, le akar 
szállni fellegvárából, meg akarja nézni „előszült Hősink lakhelyeit". Közben fellép a színre 
Arta, a bujdosó pártus fejedelem, kinek elpusztult birodalma, családja, csak leánya, Szűbál 
maradt meg. A töredék befejező része azt mondja el, hogy rabolja el két hegyi rabló apjától 
Szűbált, hogyan menekül ki kezük közül a leány. 

A színhely nyilvánvalóan a forrásokban szereplő Madsar-Mágyar, a Kuma partján. 
A Kuma (Kúma) a Kaukázus északi lejtőjén ered, nagyjából nyugat-keleti irányban halad 
s a Káspi tengerbe ömlik. Legfontosabb mellékfolyója a Bajvola (Byvola-Bumola), a kettő-

17 A magyar nemzeti irodalom története. Rövid előadás. 4. kiad. 1878. 317. 
18 ESZTERGÁK LÁSZLÓ: Vörösmarty epikus dalairól. Főv. Lap. 1892. 187. sz. 
"Vörösmarty Mihály élete és művei. (Egyetemi előadások jegyz.) Bp. (1937). M. 

írod. Ritk. XXXVII. sz. 92. 



összefolyásánál van Madsar. A Kuma már itt, a síkságra lépve holt ágakra esik, elmocsarasodik, 
— Magyar vár már csak ezért sem lehet olyan magas ormokon nyugvó fellegvár, sasfészek, 
ahogy Vörösmarty festi. A költő különben sem nézhette meg pontosan a helyszínt térképen: 
Arméniát például Magyartól napnyugatra helyezi, ismételten mint közeli tengerről szól a Baku 
(bizonyára Káspi) tengerről, mely sok jászt és „térföldi" lakót temetett el stb. Úgy tűnik, 
Vörösmarty valamiképpen keletebbre helyezi Dalma várát, mint ahol Magyar van, ettől nyu
gatra van nemcsak Arménia, hanem a Terek folyó is, — holott ez a valóságban majdnem pár
huzamos a Kumával. Még inkább keletre mutat a pártusok elhelyezése: pusztulásuk az Aral-
tónál megy végbe, apa és leánya a sivatagban bujdosik, de aztán Arta fejedelem a Kumán 
hajózik lefelé, a két rabló viszont Szűbált a Koros vize mellett ragadja el, a Koros pedig Tiflisz 
közelében folyik. Azaz Vörösmartyt inkább csak a helyszín couleur locale-ja ragadta meg, 
korántsem igyekezett földrajzi hitelességre. De az is lehet, hogy forrásai nyomán nem tudott 
eligazodni, ezekben ugyanis egyrészt négy-öt néven is szerepel — mondjuk — ugyanaz a folyó, 
vagy ugyanazon néven szerepel két különböző s egymástól elég távol eső táj, település, lakhely. 
Az őstörténeti munkákban kábítóan bizonytalan geográfiával szerepel a Volga és az Ural 
folyó, az Ural és Altáj hegység, Jugria, Lebédia, Scythia, Baskiria Arménia, Georgia stb. stb. 
Az őshaza ilyetén lokalizálására egyetlen (de korántsem egyedülálló) példának hadd idézzük 
Budai Ézsaiást: „Ebből [ti. Abulgazi híradásából] az is megtetszik, hol volt a' Magyarok Hazá
ja, minekelőtte erre a földre kiköltöztek. Volt t.i. az a' Tanais (vagy Don) folyóvizénn túl, 
a Caspium tenger felett, a Volga (vagy Etel) és Ural (v. Jaich) vizeknél; és így vagy a mai 
Astrachánban, a' mint ezt lehet gyanítani egy ott levő régi város maradványaiból, mely most 
is Mad'sarnak azaz Magyarnak hívattatik, vagy a'felett Baskiriában. Ide mutatnak a' legrégibb 
Hazai Historikusok is" (I. m. 34. §. 61). 

Hogy mikor játszódik a történet? Ez még sokkal nehezebb kérdés. Ha az „utósó pártus 
király" és a parthus birodalom bukását vesszük alapul, a töredék cselekményének ideje évre 
meghatározható: i. sz. 226, ekkor dönti meg Artaxerxes Ardesir perzsa király a mai Irán terü
letén levő parthus hatalmat. Akkor viszont a Dalma által megölt Verres nem azonos az i. e. I. 
században élt hírhedt szicíliai praetorral, — bár az az ítélet elől valóban keletre szökik, s ott 
ölik meg Antonius katonái. Feltűnő az is, hogy Vörösmarty a Magyarvárban nem nevezi meg 
Arta ellenségeit (A Romban majd igen !), itt az örmény a legfőbb ellenség, noha a költő olvas
hatott arfól, hogy egyes vélemények szerint a kaukázusi Magyart is a perzsák döntik meg. 
Elképzelhető azonban az is, hogy Vörösmarty ekkor még a parthusoknak valamely korábbi, 
a rómaiaktól elszenvedett súlyos vereségére gondol, ami után azonban még következett fénykor 
(i. e. I—II. sz. pl. a két Mithridatész). . . Talán valami kapaszkodót nyújt Vörösmartynak az 
a felfogása, hogy Magyarvár fénykora „ezred előtt, kétezredévnek előtte" volt, a töredékbeli 
hanyatlás kora így a VIII—IX. századra lenne datálható, — és ez megegyezik Az áldozat cselek
ményének időpontjával. De viszont ekkor hol van már Verres és hol a pártusok? Hacsak. . . 
pártuson nem valami más, magyarral rokon népet kell érteni. 

Fontos mozzanat ugyanis, hogy a pártus itt (és A Romban is), ha nem is magyar, a 
magyarnak szövetségese, barátja, talán rokona. Mindez igen régi történeti hagyomány, s alap
jában Justinianusnak az a megállapítása áll, hogy a parthusok szkíta nép. Otrokocsi Foris alap
ján így idézi Desericius (Dezericzky): „Parthi . . .Scytharum exules fuere: hoc etiam ipsorum 
vocabulo manifestatur, nam Scytico sermone Parthi, exules dicuntur" s ezt később többen 
(Stephanus Byzantinus, Jornandes) így fejtik meg: „Vocata autem sic fűit, propter fugám: 
Nam Scythae fugitivos vocant Parthos"20 

20 „A parthusok szkíta szökevények (pártütők) voltak: ez az ő elnevezésükből is kitű
nik, szkíta nyelven ugyanis parthus annyi mint szökevény. — Az elnevezés a szökésből eredt: a 
szkíták ugyanis a szökevényeket parthusoknak hívják." DESERICIIXS: De initiisac majoribas... 
II. r. Exegeticon de Scythis, Amazonibus, Hunnis atque Mogaris. Budae, 1753. 38—39. 
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Nos, az a többes tárgyeset: Parthos — ismerős a magyar fülnek s rövidesen vitathatatlanul 
Pártos lesz 'exules" 'fugitivos' értelemben. Ahogy Horváth Ádám mondja: „elűzött, vagy 
elpártolt Pártos Hunnusok."21 Következésképpen a pártus-szittya, hun, így rokon, ős, a pártus 
történelem a magyar történelem. Horvát István ki is mondja: „én a' PÁRTUS SZITYA Nemzet 
Maradékainak tartom a' Magyarokat, s különösen Georgiából [!] vezetem ki Árpádot" (i. m. 
63). De már őelőtte is nagyon sokan állnak ki a parthus-magyar azonosság mellett. Szúdi 
István cikkének (Tud. Gyűjt. 1822. VIII) már a címe is beszédes: Régi magyar Eleinknek egy 
része, nem neveztetett e' Párthusoknak — a felelet természetesen igenlő. Szabó József szerint is 
„A' Magyarok az előidőkben Parthusok vagy Pártosok voltak" (Tud. Gyűjt. 1825. X. 46), 
Maga Fejér György („Y") — ekkor — egyenesen azt vallja, hogy a legősibb haza Parthia volt, 
s fővárosa Teherán (Tud. Gyűjt. 1825. VI. 55). 

Nem tudni, Vörösmarty milyen messzire akart menni a magyar (szkita, hun avar stb.) 
— parthus azonosításban, de a „nagyobb epos"-hoz készített vázlatok tanúsága szerint az 
első koncepcióban a pártus király lett volna a főhős, aki minden jel szerint magyar ős is lett 
volna. A Parthus >Parthos< Pártos etimológiát Vörösmarty már korábban is ismeri és elfo
gadja: egy 1819-ből származó Horatius-fordításának egyik változatában ez áll: 

Fiad, Barátom 

lovon vitézül űzzön ádáz 
Pártosokat rezegő dsidával. 

A másik változatban Párthosokat olvasható. Az 1828 első feléből való Túri' nőjében a pártos 
szó 'elpártolt, hűtlen' jelentésben szerepel.22 

* 

Bár a töredékből nem világos, hány magyar fejedelem uralkodik, hány „magyar" nép
csoport él a Kaukázus — Don — Volga — Káspi-tenger — Azovi-tó — Aral-tó — Ural-folyó 
által határolt területen, nem világos az sem, van-e és hol van egy központi szerepű állam, — az 
nyilvánvaló, hogy Vörösmarty szerint a magyarok ekkor két, esetlég három egymástól elválasz
tott fő területen élnek: Magyar vár környékén, az Etel mellett és Engadiban. Az egész Magyar
vár-vita központi kérdésére — hogy ti. honnan ered a magyarság, hogyan került különféle 
ázsiai lakóhelyeire, milyen nyelvű s etnikumú — Vörösmarty tehát (itt) nem ad feleletet. Mégis 
Dalma súlyából, hatalmi helyzetéből, abból, hogy ő tartja számon az Etel melletti és Engadibeli 
magyarság sorsát, az látszik valószínűnek, hogy a Kaukázus az ősibb haza, s a magyarság másik 
két csoportja innen vonult lakóhelyére. ••.'.•• -.;,•"•' • ,; 

Nem célunk itt — még korszakunk tudományos felfogása szerint s e m — részletekbe 
menően tárgyalni ezt a kérdést, még kevésbé belenyúlni a modern őstörténeti kutatásoknak 
mindmáig elevenen zajló és szúrós: darázsfészkébe,23 csupán utalunk a fontosabb XVIH. 
századi és XIX. század eleji álláspontokra. A középkori biblikus "történetszemlélet minden 
nemzetet Noé fiaitól vezet le, ezt teszik a magyar krónikások és a XVIII,.századi -^nagyobb
részt egyházi, papi foglalkozású — történészek is. E szemlélet számára az első jeleritősebb ős
haza az ókori forrásokban, hazai krónikákban emlegetett Scythia. Ennek-pontos helyére vonat-

21 BÉL M.: Adparatus . . . 413; DESERICIUS i. rm 38; Horváth Ä.: A' Magyar. . .25, 36; 
HOEVÁT ISTVÁX: Rajzolatok . . . 59—68 stb. 

22 Vörösmarty Mihály Ossz. M. Kisebb költemények I. Akad. Kiadd, i960.-137—138, 
546. Kisebb költ. II. 22. : . » л ; * - r *s **%\it < " 

23 L/ erre nézve A magyar őstörténet kérdései. Szerk. LIGETI t,A r̂o$i. 1942«; G Y Ő B ^ Y 
GYÖRGY: Krónikásaink és a magyar őstörténet. Bp<, 1948. ;, • ;•-; ; >:: : dv !-; '; 
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kozólag meglehetősen bizonytalanok és ellentmondók a felfogások, de általában a babiloni 
nyelvzavar után észak felé vezetik (esetleg Egyiptom, Abesszínia, India felé tett „kisebb kitérők
kel") Magóg ivadékait, s Scythiát az Örményország, Perzsia, a Káspi-tenger és Don által hatá
rolt területre képzelik. Turkolly Sámuel távol a hazától is erre a lokalizációra emlékezik vissza 
(a kalendáriumokból!). És a Gaerber—Turkolly jelezte Madshar-Magyar jól beleillik ebbe 
a topográfiába. — Ez az elképzelés nehezebben egyeztethető egy másik lokalizálással, mely 
határozottabb formában (bár korántsem egyértelműen) a Magyar vár eszmében oly fontos 
szerepet játszó S. Th. Bayernál jelentkezik.24 6 — szembeszállva egyben a magyar—hun— 
szittya rokonsággal — a magyarok őshazáját a Volga középső folyása köré helyezi az urus, 
olák és baskir nép szomszédságába. (Később Bayer elképzelhetőnek tartja a kaukázusi őshazát 
is, sőt — mint láttuk — б hívja fel a figyelmet Gaerberre és Madscharra, sőt már vita folyik 
köztük a finnugor rokonságról is,—egyiküket sem győzve meg.) A Volga melletti őshaza elmé
letét rövidesen két rendkívül fontos, egymást támogató és a későbbiekben szentírásként foga
dott forrásmunka erősíti meg: Anonymus Gestája (Schwandtner: Scriptores Rerum Hung. I. 
1746) és Ricardus barátnak már említett feljegyzése Julianus útjáról, melyet — mint mond
tuk — Desericius adott ki 1748-ban. 

Anonymus ugyan szintén Scythiából vezeti ki a magyarokat, de sem előző vándorlási 
vonalukról nem beszél (bár Magog, Scythia első királya Jafet fia, így a biblikus vonal tételez
hető fel), sem pedig Scythia („maxima terra") helyéről nem nyilatkozik. Többet mond Scythia 
azon részéről, „quae Dentumoger dicitur", erről közli, hogy „kelet felé" van, s „az északi 
részektől a fekete tengerig" s a Tanaisig terjed. A magyarok eredetileg „a Volgán túl" Ázsiában 
laktak (Cap. I.). Ez persze nehezen egyeztethető össze a Jafettől való leszármazással. Nem tud 
Anonymus a Bíborbanszületett híradásáról sem (De adminisirando imperio 38. fej.), melyben 
arról tudósít, hogy a lebediai magyarság a besenyő támadás következtében (885.) kettészakadt, 
egy része nyugatra indult, más része a Kaukázuson túlra, Perzsiába költözött. Anonymus tehát 
nem igazolja a kaukázusi őshazát s benne egy magyar Madsart. Amikor pedig a Ricardus-
jelentés útvonalát rekonstruálták, nagyjából (de korántsem pontosan) az Anonymus által jel
zett Volgán túli őshaza helyén kötöttek ki; hasonlóképpen a Volga környékén „esik meg" 
sok, az „ázsiai magyarokkal" való újabb találkozás. Mindezek alapján vallja Katona István 
1778-ban,25 Anonymusra hivatkozva, hogy az őshaza Kazán és Permia területén, a Káma folyó 
környékén, a Volgán túl volt. 

Anonymus gestájával szinte pontosan egyidőben (1747.) teszi közzé — mint láttuk — 
Tarkos József Turkolly Sámuel levelét, ekkor kezdenek széles körben elterjedni a Magyar várról 
szóló híradások. Anonymus és Julianus itinerariuma pedig nem vezet a Kaukázus felé. Nagy 
lendületet kap tehát újból az Armeniából való kivándorlás, a Szíriában, Arábiában, Indiában 
való bolyongás elmélete. Ám ez az elmélet sem tud feleletet adni a hun, török, avar — mint 
magyar ősök — kétségtelen belső-ázsiai, sőt kínai eredetére és útvonalára. Ez utóbbi útirányt 
veti fel á kor egyik legnagyobb jelentőségű munkája, melynek hatása alól a fiatal — s az emlí
tett rokonokhoz körömszakadtáig ragaszkodó — magyar történetírás nem tudja magát kivonni: 
Deguignes Histoire generale des Huns, des Turcs, des Mongols et des autres Tartares occidentaux 
(I—V. Paris, 1756) с művéről van szó. De itt újból csak felvetődik a kérdés: Kína, Belső-
Ázsia felől merre vándoroltak a hunok (magyarok)? mikor s hol lettek szkítákká? hogy kerülnek 
a Meotisz környékére s még inkább a Kaukázusba? A megoldással a Deguignes-t igen nagyra 
becsülő Pray úgy próbálkozik (a már-már denunciáló Dezericzkyvel szemben is), hogy a Káspi-
tenger, az Ural-folyó s a Volga által határolt területre írja rá: „Turcorum seu Hungarorum 
vetus sedes", azaz a törökök avagy magyarok ősi lakhelye (Annales... 1759. és 1761. 319), 

24 De origine et priscis sedibus Scytharum. 3. könyv. Comentarii Acad. Scient. Imperialis 
Petropolitanae. III. k. 1728. Vö. még magyar Könyvház II. (1783.) 66-67 . 

25 História eritica primorum Hungáriáé Ducum. 52. 
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Magyar várt, a kaukázusi népeknek egy ottani magyar hazára valló emlékeit azonban akkor 
már nem lehet mellőzni, ahogy Porphirogennetoszt sem. Pray erre felvesz egy második őshazát 
is — a Kaukázusban: „Turcorum seu Hungarorum pars quae partém Persiae coluit et otto-
manicum Imp. fundavit" (a törökök avagy magyarok egy része, mely Perzsia egyik részét 
lakta és az ottomán birod. megalapítója volt. I. m. 314). 

De ezzel sincs vége a bonyodalmaknak. A magyarság finnugor származására vonatkozó 
korábbi, szórványos és nem nagyon meggyőző nyilatkozatok (Fogel M., Commenius, Eccard, 
Leibnitz, Rudbeck, Lomonoszqv, Graeber stb.) egyrészt most egybefoglalva jelennek meg 
— s így kétségkívül súlyuk van —,26 másrészt pedig egy magyar és pap: Sajnovics János foglal 
mellette állást Demonstratio]äban (1770). Végül pedig az oroszországi s más (főleg német) tudó
sok, utazók (Strahlenberg, Pallas, Schlőzer stb.) egyre több konkrét nyelvi anyaggal támasztják 
alá a magyar és (egyes) finnugor nyelvek rokonságát. E rokonság mellett szólnak az ez idő 
tájt kiadott orosz krónikáknak, évkönyveknek a magyarokra vonatkoztatható adatai is. És 
egyre gyakrabban emlegetik a Nyugat-Szibéria vagy az európai Oroszország északi részére 
lokalizált Juhriát — Jugriát a magyarok őshazájául. (Bél Mátyás úgy tudja — Adparatus.. . 
413 —, hogy már Péter cár is ezt mondta volna a Lengyelországban tartózkodó Rákóczinak.) 
Bár az efféle feltevések ellen a magyar tudomány s még inkább a közvélemény erősen tiltako
zik, lassan ezzel is szembe kell nézni. Akkor azonban természetesen vetődik fel a kérdés: merre 
s honnan vezetett az út Scythiába? Délről fel Jugriába vagy onnan délnek? 

Az egyes elméletek közti ellentmondások nyilvánvalóak. A biblikus származáselmélet 
nem fogadhatja el Jugrát, de nem a Belső-Ázsiából való kijövetelt sem. Jugriával meglehetősen 
szemben áll a Deguignes-t követő felfogás is. A finnugor rokonság hirdetői viszont nehezen 
tudják a magyarokat levinni a Kaukázusba, Magyar várba, Perzsiába, már csak azért sem, mert 
sokáig inkább csak az északi finnugorokkal és a szamojédekkel való rokonság állt az előtérben. 
Nem véletlen, hogy általában a finnugor elmélet hazai és főleg külföldi képviselői tagadják 
a legszenvedélyesebben Madsar magyar eredetét s bárminemű kapcsolatát a magyarsággal. 
Természetesen tagadják — tagadniok kell — a magyaroknak a hunokkal, avarokkal, türkökkel, 
jászokkal, pártusokkal való mindenféle rokoni kapcsolatát is. 

A „megoldást" két úton kísérli meg a magyar nyelv- és történettudomány. Az egyik 
a pánmagyar szemlélet: ennek értelmében — miért is ne? — a finnugor népek is beleférnek 
a világmagyarságba, az uralkodó, jellegadó népelem továbbra is a világhódító szkíta, hun, 
török, avar. Pray már 1775-ben azt jelenti ki: „Finnek [=finugorok], hunok, avarok és magya
rok számomra egyazon törzsből fakadtak."27 Ezt a megbékülő univerzalitást tükrözi a szép
irodalomban Dugonics, Perecsényi Nagy, Etédi Sós, a nyelvtudományban pedig főleg Gyar-
mathy Sámuel, aki Affinitás.. .-ában elismeri ugyan a finn (lapp)-magyar rokonságot, de 
ugyanakkor a magyar nyelvet még számtalan más (zsidó, tatár, szláv stb.) nyelvvel is rokonítja. 
Amikor azonban Schlőzerék — lenéző, barbárnak minősítő hangsúllyal — csak finnussá degra
dálják a magyart, megfosztják világhódító rokonságától, hallani sem akarnak a Kaukázusról 
és Magyarról,28 a nemzeti felháborodás egyöntetűen tör fel. A kisebb-nagyobb munkák (Thomas 
Ferdinánd, Keresztúri J. Aloyz, Horváth Ádám, Dankovszky Gergely és persze Horvát István) 
mellett elég csak mutatóba idéznünk és csak egyetlen folyóirat, a Tud. Gyűjt. 5—б évéből: 
Kovács Sámuel: Л 'Magyarokról 's Törökökről (1822. VI.), Horvát Endre: A 'Magyar Nemzet 
nem Finn származatú (1823. II.), Rumy Károly: Madzsar, vagy Magyar Tserkassziában a 'Magya
rok böltsője (1823. VI: ez Freygang 1817-i útleírásának ismertetése), Derecskéi Fodor Gábor: 

26 DÉSERICIÜS i. m. I. k. Parergon с fejezet 95. kk., Pray: Annales . . . I. 319—320., 
TOBKOS JÓZSEF: Schediasma i . . IV. § stb. : • 

27 „Finni, Hunni, Avares et Hungari eadem mihi ortu gens fiút". Dissert. 1. Vö. még; 
J . A. KERESZTUBI: Dissert. hist. crit. Pest, 1814. De Hungarorum origine с fej. 8—18. > 

28 L..pl. Abkunft von Magyaren. Presburg, 1827. .•;--
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A' Magyarok Ősi Eredete (1825, IX.), Szabó József: Értekező észrevételek a' Magyarok' Eredetéről 
(1825. IV, X. ), Y.(Fejér György): A' Magyarok'régi lakóhelyeiről(1825. IX.) stb. — Egyre-
másra hangot kap — tulajdonképpen Révai alapján — az a felfogás, hogy a finnusok csak 
összekeveredtek a hun—szkíta—avar—türk—magyar (esetleg tatár—mongol—kínai) néppel. 
Horvát István így nyilatkozik erről: a „Kunok Lapponiába és Estoniába is által tétettek.. . 
Innend lehet megfejteni azokat^a'mik a' Lappiandi, Fim.landi, Esthlandi Nyelvekben egyeznek 
a' Magyar Nyelvvel, nem pedig azt következtetni, a' mit heába kiáltozott Schlozer, és utána 
sok majom Magyar, hogy a' Magyarok Finnus Nemzetségből eredtek."29 

Ezzel együtt jár a magyarságnak a világtörténelmet alakító nagy népekkel való rokon
sága vagy azonossága eszméjének hatalmas és boszorkányos ügyességű tudományos apparátus
sal való kimutatása. E módszernek legnagyobb hatású képviselői Horváth Ádám és Horvát 
István, de olyan elődökről sem feledkezhetünk meg, mint Dezericzky, Thomas Ferdinánd, 
Keresztúri J. Aloyz, sőt visszamehetünk akár Otrokocsi Forisig és Bél Mátyásig is. Keresztúri 
meg is adja e módszer kulcsát: igazolni kell — még hozzá elsősorban nyelvi, „etimológiai 
érvekkel" —, hogy más és más néven a világtörténelemben mindenkor és mindenütt magyarok 
szerepelnek, s akkor a többi már gyerekjáték (De hungarorum origine... .12—14). Dezericzky 
korántsem sorolja fel a teljes listának még csak töredékét sem, amikor azt mondja (latinul 
persze): „mi hunnok, a szkíták leszármazottjai nem tartjuk kétségesnek, hogy a tatárok, mosz-
kuszok, polónusok, gótok, dákok, és germánok, de még a szlávok is a szkíták rokonai, atyafiai 
voltak, következésképpen a mieink is" (Exegeticon... 41). Horváth Ádám hasonló értelemben 
jelenti ki, hogy amit az onogur, agererias, úr, kazár, paczinák, turcus stb. stb. nemzetekről mon
danak a források, „az mind a' mi Eleinkre, őseinkre tartozik", vagy: „Scythák [s velük persze 
hunok, avarok magyarok stb.], Massagéták, Utigurok, Kutigurok... mind egy nemzet" 
(i. m. 33, 137).29a 

A „megoldás" másik útja: geográfiai tájékozatlanság vagy akár egy kis misztifikáció 
árán is földrajzilag közel hozni az egyes, őshazaként vitatott területeket. így — Jugriát minden
képpen kizárva — akár több őshaza is fennállhat egymástól kisebb-nagyobb távolságra. E hazá
kat — időrendi sorrendben — Fessler I. A. nagy hatású történeti munkájának (Die Geschichten 
der Ungern una ihrer Landsassen) I. r. I. k. (1815) egy térképén így sorolja fel: 1. haza az 
Altáji hegység vidéke; 2. az Ural hegység két oldala s a Volga középső folyása; 3. A Dnyeper
torkolat két oldalán Etelköz (hová Lebediából mentek a magyarok). — Aztán (nem nevezve 
,,Wohnsitz"-nek) a Dontól délkeletre, a Kuma két partján laknak a „Kumanische Magyaren". 
Fessler a magyarokat „a nagy finn néptörzs egyik ágának" mondja (175), de előbb Ázsiában 
laktak (türk és hun néven is!). Elődeik (a türkök) az Irtis vidékéről vonultak délnyugat felé, 
a Káspi-tenger keleti és északi partjaihoz (217—218). E magyarokat a besenyők (626 előtt) 
kettévágva, egyik ágát leszorítják a Kuma mellé, a másikat fel a Volga és az Ural mentén 
Magna Bulgária „mögé", ahol a későbbi Orenburg és Ufa tartományban finn és baskír hordák 
közé kerültek. Innen terjeszkedtek északra, a Káma és Pecsora vidékére és Jugriába is (225— 
228). Később a Kuma menti magyarság egy része vonul Lebediába !30 

Kissé részletesebben szóltunk Fessler őshazaelméletéről, de egyrészt ez az első kísérlet, 
hogy minden ősi lakóhelyet számba vegyen s elhelyezzen, másrészt mert Vörösmarty felfogása 
a lebediai-etelközi magyarságnak a Kuma menti Magyarországod/ való kivonulásra s általában 
a kaukázusi lakóhely központi szerepére vonatkozóan feltehetően Fesslerből táplálkozott. 

29 Rajzolatok . . . 43; 1. még HORVÁTH Á.: i. m. 26, 82, 285. stb. KEBESZTTJKI: De 
sed ibus . . . 20. stb. 

29a A „történettudományban" a magyarság univerzális — Amerikára is kiterjedő — 
kiterjesztésének legszélsőségesebb képviselője Szombathi János. Vö. Á Perubéli Amerikai 
lakosoknak nyelvekről в eredetekről. Mind. Gyűjt., 1789. I. Begyed 49.; Az indiai Mogorokrol, 
avagy Magyarokról. Uo. V. negyed 43. . 

30 Hasonlóképpen SZÚDI ISTVÁN: Tud. Gyűjt. 1822. VIII. 48, Y: Uo. 1825. VI. 44. 
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Gyulai Pál szerint Vörösmarty az Eger megírása előtt kapta meg Fesslert Kisfaludy Károlytól.31 

Az a törekvés azonban, hogy az V—IX. századi magyarokat úgy helyezzék el a földabroszon, 
hogy minden őshazának helye legyen, s hogy összeegyeztessék Anönymust, Julianust, Konsz-
tantinoszt, a krónikákat és Turkollyt, másoknál is megtalálható. Ehhez az szükséges, hogy 
valamivel délebbre helyezzék Magna. Hungáriát (Baskiriát), másrészt, hogy kelet, északkelet 
felé a Káspi-tenger és az Aral-tó közti és fölötti területre, sőt attól keletebbre is, délnek pedig 
Perzsiáig és azon túl kiterjesszék a magyarok lehe'tséges lakóhelyét.32Dankovszkynak így semmi 
nehézségébe nem kerül, Hogy Julianusszal Dél-Oroszörszágban, nem messze a Kuma-folyótól 
találtassa meg a visszamaradt magyarokat (még a falu nevét is „kideríti"). Külön figyelmet 
érdemel Sándor István, aki Jugriát is be akarja vonni az őshazák közé: Szerinte Turkolly „igen 
elbízta magát [=túl nagy hitelt adott egyes értesüléseknek]. Mintha bizony á Káspai tengeren 
túl vagy pedig a Jeges Tenger felé Jugria táján nem találkozhatnának szint úgy Kun vagy is 
Magyar vérű Népek" (Sokf. 7. Darab. 1801. 160). 

Vörösmartynak a Magyarvárban (s más műveiben) megtalálható ekkori történetszem
lélete világosan mutatja az őshazáknak ilyenféle földrajzi közelítését, de egyben a magyarok 
lakta terület kiszélesítését. Azonban mindig а kaukázusi őshaza központi szerepének kíhangsúlyo-
zásával. így jár-kel Dalma és Igar Perzsiától az Ételig, mindenütt otthon, rokonok között, 
a szerte eső fejedelemségeknek azonban — úgy látszik ~-r- Magyar vár az ura. Ez a felfogás 
azonban nem lehet régebbi keletű 1825-nél (esetleg 1824-nél, amikor Maróthy beszélhetett neki 
a kaukázusi központi magyar őshazáról). A kérdésbe alaposan csak a Horvát Istvánnal való 
megismerkedés (1824) után merülhetett el. A Zalán futásából teljesen hiányzik a Magyar várral, 
a kaukázusi őshazával, a pánmagyar rokonításokkal kapcsolatos minden utalás. Ismeri ugyan 
ez utóbbi kérdésnek „szépirodalmi" jelentkezését — Dugonicsot és társait •—, de e műveket 
ekkor nyilván művészi alkotásokként, a fantázia termékeiként olvassa. Történetszemléletében 
szigorúan ragaszkodik Anonymushoz s az őt szinte szolgaian követő Virág Benedekhez. — 
Amikor a Zalánban a legrégibb ismert hazáról, az „ősök honná"-róI esik szó, mindig a „Volgán 
túl"-t, a „Volga vízén túl"-t emlegeti a költő: ott lakott Ármány, emlékezik rá a táltos, sőt 
Hajna is (I. 259—260, I, 487, I. 508, II. 318—319); Izárral is „Etel árján túl" történik egy 
kaland (VII. 313), és Széplak is Etel mellett volt (VII. 326—327). A vándorlás iránya «~ Anony
mushoz hasonlóan — elmosódott, csak annyit tudunk, hogy a Meotisz mellett jártak vagy 
laktak (vö. „Üti" Lehelt, kit „utaztában szült anyja Meotisz' habjainál": I. 484), ugyancsak 
Meotiszra utal, hogy Huba tengeren is csatázott (I. 697, VII. 709—796), szó esik aztán a Tanais 
(Don) és Denep (Dnyeper) folyókról. 

Bizonyos utalások azonban már ekkor túlmutatnak Anonymuson: így annak ismételt 
hangsúlyozása, hogy a magyarság egy része „otthon Maradott az előbbi lakon", köztük Zala, 
Álmos nőtestvére is (II. 626—627). Sőt erről Zalán is tud, hiszen azzal fenyegeti Árpádot, 
hogy „nem marad, a' ki Társai romlását hírül vigye Volga vizéhez" (I. 278—279, 284). Van 
tehát egy másik haza, de ez nem a Kaukázus, ez utóbbi csak úgy fordul elő, hogy ott lakík „az 
agg szelek atyja" (I. 484), s ez annál feltűnőbb, mert Aranyos-Rákosi Székelynél Haddúr 
a Kaukázusban lakik. Túlmutat Anonymuson az is, hogy színre lép egy olyárt sokat emlegetett 
s a magyarral rokonnak tartott nép, mint akutigur, mely vad-és kegyetlen ugyan (VI. 66 kk.), 
de a magyar ősökkel együtt vannak a túlvilágon („Jobbodat a kutigúr árnyékok is áldva 
fogadják": II. 456). Ugyanakkor 1825-ben Vörösmarty még nem tud a magyar—(bolgár) török 
rokonságról, vagy esetleg tud róla, de nem fogadja el. Hogy az a Húron (s „fene népe Huron-

31 Vörösmarty életrajza. Gyulai Pál Vál. Művei. II. Szépirod. Könyvk., 1956. 3 0 3 : 
32Az összeegyeztetésre, az ellentmondások feloldását célzó kísérletekre 1. pl. KATONA 

ISTVÁN: Hist. crit. Hungáriáé primorum Ducum. 1778. 53; DESEBTCITTS: i. m. 200—206; 
PRAY: Dissert. 1775. II. 35—36; BUDAI ÉZSAIÁS: i. m. 58—63; KERESZTÚRI: De sedibús . . . 
3; VIRÁG BENEDEK: Magyar századok. Budán, 1808. 4; DERECSKÉI FODOR GÁBOR: Tud. 
Gyűjt. 1825. IX. 21-24 . stb. 
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nak"), mely ellen Ügek harcol, miféle nép, nem tudni, de vezérük olyan, „mint örmény bojtos 
oroszlán" (VI. 226 kk.). 

A Magyarvárban ezzel szemben — mint láttuk — két, illetőleg talán három ősi lakhely 
is van. Közben és körös-körül azonban magyar vagy magyarral rokon törzsek laknak: 

„És valamerre megyünk, rokonok' szíve, honná fogad be." 
Щ E magyar vagy rokon nép között központi szerepet kaptak volna a jászok. Bár a filisz-

teus—jász azonosítás, a jász—magyar rokonítás megtalálható már Ranzanusnál, Bélnél,33 Vörös
marty esetében ez kétségkívül Horvát István hatása, aki a Rajzolatokban is, rövidesen idézendő 
1821-i cikkében is nemcsak a jász—magyar azonosságot hirdeti, hanem eljászosítja az egész vi
lágot is. Hogy Vörösmarty pontosan milyen „jász" népre gondol, azt nem lehet tudni. A törté
netileg is szamba jöhető népek közül elsősorban a szarmata alánokra gondolhatunk, mint akik
nek két csoportja is — a jazigok és az oszétek — eljutottak a Kaukázusba (oszét — ekkori szó
használatban: uz — töredékek ma is élnek ott). Mindkét nép joggal nevezhető jásznak. Horvát 
Istvánnál azonban sok más nép is a jász gyűjtőfogalom alá esik: a szarmata, szkíta, pártüs, méd 
rokona vagy csupán más elnevezése a jásznak (Tud. Gyűjt. 1829. VIII. 48—49). 

. . . A Magyarvár tehát töredék voltában is tükrözi az új történetszemléletet, de még 
inkább tükrözik azok a — ma is kéziratban levő — feljegyzések, melyeket Vörösmarty 1825 
vége és 1827 első fele között készíthetett, s Jegyzések címen foglalt egybe.34 A feljegyzésanyag 
nyelvészeti (főleg szógyekerésző) szóhalmazokat, olvasmányokból (főleg Klaprothból és a 
görög-római történetből) vett személy és földrajzi neveket meg eseményvázlatokat tartalmaz 
minden tervszerű következés nélkül, belekeverve egészen idegen természetű anyagokat (pl. 
házi gyógyszerreceptet, új betű-javaslatokat). A legfontosabb azonban bennük az, hogy 
minduntalan felbukkan egy összefüggő eposz tervvázlata — túlnyomórészt még prózában, 
bár egy-egy sor már hexameterbe van öntve. A Jegyzések elkülönítés nélkül tartalmaz olyan 
vázelemeket, melyekkel a Hábadorban (eredeti címén: Homonna' völgye), A Délszigetben, 
a Magyarvárban, sőt az 1840-i Az áldozatban találkozunk. Joggal következtethetünk arra, hogy 
ezek a művek egy felrobbant nagy eposzi terv forgácsai. A nagy vajúdásról maga Vörösmarty 
is vall 1826. jan. 26-án legbizalmasabb barátjának, Stettner (Zádor) Györgynek: „Szeretnék egy 
nagyobb eposba fogni, s már nagyon forrnak gondolatjaim." (Sajnos, később sem 6, sem Stettner 
nem tér vissza az ügyre, még az sem bizonyos, hogy amikor 1827 első felében Vörösmarty 
Fábián Gábornak és Stettnernek, Toldy pedig Kazinczynak — 1827. márc. 22-i levelében — 
egy „új eposz"-ról beszél, még mindig ez az eposz van-e az előtérben.) Valóban forrnak Vörös
marty gondolatjai, „belekap" a Hábadorba, melynek „történeti" ideje, alakjai, névanyaga, 
sőt sok tartalmi mozzanata is jellegében egyezik a MagyarvárévaX és Az áldozatéval. 

Az tehát kétségtelen, hogy Vörösmarty ekkor — 1826-ban —egy, a Zalánt terjedelmében 
is felülmúló eposzt35 tervez, de a terjedelemnél is fontosabb, hogy térben és időben messzebbre 
nyúlót, világtörténelmibb jellegű eposzt akar írni, melyben a történettudománynak újabb 
— elsősorban Magyar várral kapcsolatban felvetődött — „eredményeit" is felhasználta volna. 
Toldy jól tudja — a 47-es kiadás előszavát idéztük is már—, hogy a tervezett eposz „az ős
magyarok á z s i a i nemzeti életét fogta [volna] költőileg megalakítani".36 Többet is ennél: 
a Jegyzések és folytatásai arról tanúskodnak, hogy Vörösmarty nemcsak Magyar vár környé-
két, az „őshaza" földrajzi, települési viszonyait tanulmányozza, hanem az egész ókori történe-

33 DESEEICIÜS i, m. I. cap. VIII. 77. b. jegyz. 
34 MTA Kézirattár Cikkek, bírálatok, jegyzetek elnevezésű kolligátum I. k.-ben, K. 

713. jelzet, I. 37 /r—41/ v. — 1826-ra mutat a Jegyzések írásvezetése, helyesírása s az a tény, 
hogy sok 1827-re datált vagy datálható jegyzet a Jegyzések után következik, aztán A Dél
sziget első vázlata stb. 

35 Erre Toldy is, Gyulai is céloz, az utóbbi szerint: „Terjedelmes mű veszett el benne, 
«gy úgynevezett romantikai eposz, mely alkalmasint sikerültebb lett volna a Zalán futásá
nál." Vörösmarty Ö. M. 1863. IV. 295. 

36 A magy. nemz. irod. tört. Rövid előadás. 18672. II. 46. • 
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tet, sőt távoli világrészek történetét is (vö. pl. id. kézirat I. 66—67, II. 62, 66 stb.). Azaz a 
magyar történetbe belekerült volna a pártusok s általuk a rómaiak, perzsák, örmények s talán 
— Perecsényi Nagy s Etédi Sós módjára — távoli világrészek története is. A főhős, a Jegyzések 
koncepciójában, „Az utósó Pártos király" vagy annak fia lett volna, természetesen ugyan
olyan magyar ős, mint Dalma vagy éppen Álmos. Nem látható pontosan, hogyan, de helyet 
kapott volna a műben — a Nestor-krónikák nyomán — az orosz s a benne jelentős helyet foglaló 
,,palóc" történet sok mozzanata is.37 

Az itt kibontakozó szemlélet fő élesztője és táplálója Vörösmarty esetében kétségtelenül 
Horvát István volt. Kettejük kapcsolatának elmélyülése 1825 második felétől követhető nyo
mon. Egyrészt Horvát a Rajzolatok.. .-hoz a frissiben megjelent Zalán futásából választ mottót, 
másrészt Vörösmarty szinte lángolva olvassa Horvát művét. 1825. dec. 12-én így ír Stettnernek: 
„Hogy Horvát István rendkívül való ember, már régen tudod, s hogy munkái is rendkívül valók, 
nem fogod csodálni." Ez alkalommal a magyar—filiszteus (jász) azonosságnak Horváttól 
felmelegített és világméretűre kiterjesztett gondolata lelkesíti fel Vörösmartyt.38 Ezzel kapcso
latos a finnugor rokonsággal s annak egyik legerőszakosabb hirdetőjével, A. L. von Schlőzerrel 
való diadalmas szembefordulása: „Nem vagy hát finnus és a nagyszájú Schlöezerek, Schwart-
nerek39 hallgathatnak." — Az új történelemszemlélet egyik fontos eleme tehát, hogy nem egy 
jelentéktelen, az északi tundrákra szorult, barbár népcsoport tagjai vagyunk (említettük már, 
hogy a finnugor népek közül ekkor főleg az északiakat ismerték), hanem a jászok, szittyák 
maradékai, — persze a hunokkal, avarokkal, „lófejűekkel", palócokkal, pártusokkal stb. stb. 
együtt (Horvát: Rajzolatok... 7,10, de már Bél: Prodromus... 60 i s ) . . . A magyarság fogalmá
nak kiterjesztése igen érdekes és igen jellemző következményekkel jár a Zalán futása későbbi 
kiadásaiban. Az első kiadásban (1825) a bolgár (török) rokonság kérdése még fel sem merül, az 
1833-ikiban azonban nemcsak a bolgár hősök neve magyarosodik meg, hanem a magyar—bolgár 
harc a testvérharc képét ölti. Ennek Árpád is,Viddin is tudatában van, Árpád s vezérei szemé
ben a bolgárok nyelvét, nemzetiségét vesztett, elárult nemzet.40 

Vörösmarty azonban nem volt egykönyvű ember: egész sereg más munkát is elolvasott 
tervezett nagy eposzához. A Jegyzésekben található etimológiák, magyarítások„eszmélkedések 
egy része további forrásokra, elsősorban Horvát Ádámra, Dankovszky Gergelyre meg Klap-
rothra utal. így például az Orod név Horvát István etiomológiája: ti. annyi mint Arad s azonos 
a „filiszteus" Herodianummal, a Tarkői viszont Szabó Józseftől származik (Tud. Gyűjt. 1825. 
IV. 91), s nem más, mint a Turkoi „helyes" olvasata (Turkoi > Turköi > Tarkői), olyan vélemé
nyek pedig, hogy az Araxes szóban a magyar Arasz szó rejtőzik, közkeletű felfogás e korban. 
Ahogy közkeletű az a felfogás is, hogy az idegen krónikások, de a magyarok — köztük Ano
nymus is—romlott, rosszul hallott és rosszul értelmezett nyelvi formákat adnak: jogos tehát az 
„eredeti, romlatlan" magyar alakot és értelmet rekonstruálni.41 

37 A XIX. század első felének (benne Vörösmartynak) palóc érdeklődésében döntő 
szerepe van az újonnan feltárt orosz—palóc kapcsolatnak. 

38 Vö. Rajzolatok... 10, később A' Jászokról, mint Magyar Nyelvű Népről és Nyila
sokról. Tud. Gyűjt. 1829. VII—VIII. 

39 Az itt emlegetett Schwartner Márton, a híres statisztikus Introductio ín rem Diplo-
maticam . . . Budae, 1802. с művének éppen ekkor megjelent 2. kiadása váltott ki nagy felhá
borodást a finnugorellenes és pánmagyar táborban. 

40 A kérdést részletesen 1. Vörösmarty Mihály Összes Művei 4. Nagyobb epikai művek 
I. Akad. Kiadó, 1963. 386. 

41 E vonatkozásban azonban nagy is a kísértés. KLAPROTH pl. a Kaukázus hely- és tör
téneti névanyagából — mit sem sejtve a magyar érdeklődésről — ilyen alakokat ad: Char-
. wasche, Tschani, Belakan, Eresch, Turszo, Koszoro stb. (I. m. II. k. 21, 27—28, 55, 133, 
283), a Kaukasische Sprachen с. függelékben pedig ilyen hun neveket talál a vidéken: Attila, 
Bleda, oder Budach, Ellák, Almus, Leél, Zolta, Geysa, Sarolta (12). Nem csoda hát, ha Hor
vát I. — felejtve Klaproth egyéb negatív nyilatkozatait — így kiált fel: „Ezernyi köszönet a' 
nagy tudományú Klaprothnak buzgó fáradozásaiért". Rajzolatok . . . 64. 
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A hasonló nyelvi rekonstrukciók között ezúttal persze Magyarvár neve a legfontosabb. 
A nevet a Jegyzésekben írta le először Vörösmarty, de eléggé ötletszerűen, még nem látszik 
belőle a vár központi szerepe egy későbbi műben. Az azonban, hogy a cselekmény helyszínét 
már ekkor is a Kaukázusba helyezte, az a rá vonatkozó jegyzetanyagból már itt nyilvánvaló. 
A továbbiakban pedig egyre nagyobb számban és egyre konkrétabban villannak fel a Magyar 
várat és а Magyarvár töredéket érintő motívumok. Az egész tervezeten végigkísért egy kő-
emlékké vált sas vagy oroszlán motívuma, illetőleg általában valami hatalmas kőemlék. 
Vörösmarty nyilván a Madsharban-Magyarban található (több utazótól síremlékeknek tartott) 
kőmaradványok eredetét akarja mondailag magyarázni. A töredék végső formájából már lát
ható az egymásnak eső két rabló, szerepel Zaránd, — bár alakja itt sötétebb („Eliza megron
tója", „romlott lelkű"), s az Elizát — a pártus király lányát — védő vitéz karjától pusztul el. 
(Mindez majd Az áldozatban nyer kidolgozást.) Egy pillanatra elénk villan a pártus király leánya 
a jósnőnél, s felvillan a megoldás is: a királylány „egy hű dalnok párja lesz", a király pedig 
meghal „örömben", „dicsősége olvasásán [bizonyára a kőoszlopon olvassa] záródnak szemei". 
Leánya — ki, mint látjuk, itt még a szentimentális Eliza nevet viseli a későbbi Szűbál helyett — 
bizonyára egy Dalma típusú „hű dalnok" párja lett volna. 

Mint látható: a nagy eposzi tervet és konkrétan a Magyarvárt vajmi kevés szál fűzi 
— A Rom kivételével — a későbbi eposzokhoz. Vörösmarty szándéka ekkor а honfoglaló ősök 
dicsőségének a múltba, visszafelé való meghosszabbítása s térben igen jelentős kiterjesztése. 
A Jegyzések erről is világosan vallanak: „Meg ne sokaljátok, ti kik ügyeltek rám, hogy azon 
korról énekelek, mely már nincs többé, ím az én szemem nem örülhet a' napnak, sem a bujdosó 
holdnak, a' messze lakó leányról emlékezetéről, csak a' régiségben gyönyörködöm. Talán egy 
hajadon leányka, ki már érzi a' szerelem' hatalmát [világos utalás az 1825. aug.-tól 1826 végéig 
elhúzódó szerelmi válságra], vagy ifjú kedvesem fogja olvasni, s' képzeletével megjárja e' 
vidékeket, vagy egy ősz hazafi, ki már sírja szélén áll, így szólván ím még ne[m] feledkeztek el 
mindnyájan az ősök' nagyságáról, és én még örülhetek, midőn siromba kell szállnom." 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Vörösmarty a reformmozgalomnak a jövő, 
a cselekvés felé mutató vonalából a múltba akar visszahúzódni. A múlt itt is „példa": Dalma 
az ernyedtség, tétlenség ellenében — sőt a szerelmi szubjektív szféra ellenében is — a cselekvést, 
a nemzeti erők összefogását hirdeti. Vörösmarty a jövőt idéző hittel fordul a múltba, ha konkrét 
részleteiben álomba, illúziókba, ködbe kapaszkodó hit is ez. De valamibe kapaszkodik, hogy 
felemelkedhessen. A legnagyobb illúzió nem is Magyar vár, hanem sokkal inkább a pánmagyar 
történetszemlélet: egy világméretűre tágított magyar haza és magyar nemzet lett volna a nagy 
eposz legelsőrendű ihletője. Az áldozat — mint folytatás — arra enged következtetni, hogy 
a nagy tett — a nagy bukás után —- a kivándorlás, az új haza keresése, megtalálása és meg
szerzése lett volna: a Zalán futása előzményének utólagos megteremtése. 

Évszám és fordulat 

Az persze egy percig sem vitás, hogy a Magyarvár n e m 1830-ból való. Sőt az is valószínű, 
hogy kidolgozása nem tehető későbbre 1826 második vagy 1827 első felénél. Hogy az évszám 
körüli félreértés még érthetetlenebb legyen, hivatkozzunk Toldy Ferencre, aki — mint már 
idéztük is — ismételten megírta, közölte, hogy Vörösmarty egy második nagy „epopoea" tervét 
1827 óta forgatta már elméjében (ahogy ismételten utal Toldy Magyar várra, „a nemzet régi 
lakjá"-ra a Kuma partján).42Toldy mindössze egy évet téved, hiszen — láttuk — Vörösmarty 
már 1826 januárjában „forgatta elméjében" egy nagyobb eposz tervét. Toldy persze arról is 
tud, hogy a tervezett eposz egy töredéke, a Magyarvár megjelent a Koszorú 1828. évf.-ban,. 

42 L.Vörösmarty Mihály Minden Munkái, 1847. VII. 1.; A magyar költ. kézikönyve 
II. 1857. 531; A magy. nemz. irod. tört. Rövid előadás. 2. kiad. 1867. II. 46. stb. 
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— mégis belenyugszik a Minden Munkák 1845—48. kiadásban szereplő 1830-as évszámba, és 
költészeti kézikönyvében (sőt már az'1847-es Vörösmarty-kiadás előszavában is) Magyar
várról a fentieket elmondva, azzal folytatja, hogy „Ugyanakkor 1830. [!] készült még. . . Rom". 
Hasonló önellentmondásokat tartalmaznak Gyulai közlései. Egyrészt Vörösmarty-életrajzában 
(id. kiadás 301.) helyesen utal az ihlető, indító motívumokra: „Vörösmartyban Horvát munkái 
és beszédei epikai terveket ébresztettek. E történelmi álmodozásokból átvett és alakított min
den olyat, mi képzelmére hatott, s egy nagy eposz tervét érlelte elméjében, melynek tárgya az 
őshaza lett volna." Utal is a Stettnerhez írt levélre (1827-et mondva 1826 helyett), de az Összes 
Munkák 1863—64-i kiadásában (IV. k. 296) mégis ezt írja: „E töredék egy nagyobb mű eleje, 
melyet később a költő se nem folytatott, se be nem végzett, 1830-ban írta" [!], „Először Munkái 
közt [ti. 1833-ban] jelent meg." Gyulai pedig mindenkinél jobban tudta, ír is róla, hogy Horvát 
Istvánnak kétségkívül döntő hatása 1830-ban már semmivé foszlott; a két férfi viszonya éppen 
ekkor romlik meg, s nemcsak az Aurora-pör miatt, hanem tudományos szemléletük különböző 
irányú változása miatt is.—Egyébként Gyulai az Összes Munkák 1884—85-i kiadásában már 
azt mondja, hogy Vörösmarty a Magyarvárt „1828-ban írta" (II. k. 488)» 

Sokkal egyértelműbb a két kiváló Vörösmarty-ismerőnek az eposzi terv folytatására 
vonatkozó közlése. Bár Gyulai 1863—64-ben úgy beszél a Magyarvárról, illetőleg a nagy eposz 
tervéről, mint amelyet „a költő se nem folytatott, se be nem végzett" (IV. k. 295), az Összes 
Munkák 1884—85-ben —Toldyval egyetértve — oly tervként említi, melyen —Toldy szavai
val — Vörösmarty „1829-ben és 1830-ban dolgozott is" (A. m. költ. kézikönyve. 1857. II. 531). — 
Egyéb adatok hiányában arra gondolhatunk, hogy Toldy és Gyulai A Romban látja a folytatást. 
E mű 183í-ben jelent meg (Aurora), de már a Minden Munkák 1845—48-ban 1830-ra van datál
va. (1828 elején keletkezhetett). A Rom azonban nem folytatása a Magyarvárnak, inkább azt 
jelzi: mivé lett az egész Magyar vár-eszme s történetszemlélet két-három esztendő alatt. Puszta 
környezeti hangulattá és egy filozófiai mondanivaló meg egy szabadságharcot álmodás mese
szerű burkává: fikcióvá. Ott vagyunk ugyan a „csendes Araltónál", de már kiesve a világ
történelmi igényű őstörténetből, sőt kiesve minden konkrétumból is, „Félre világ robogásaitól, 
egy puszta lak' ormán", a szinte kozmikus pusztulás, elhagyatottság, szomorúság világában. 
A Rom m o n d a n i v a l ó j á b a n egyenesen tagadása a Magyarvár-eszmének. (Ez persze 
nem azonos a Magyarvár töredék eszméjével: a töredék már maga is eltávolodás a Jegyzésekben 
előtűnő koncepciótól, többet mutat a hanyatlás, a tétlen veszteglés, a nyugtalan cselekyésvágy 
eszmeiségéből, mint a világtörténelmi szerepet játszott, Kaukázus környéki pártus magyarok 
dicsőségéből.) De A Rom „csak" mondanivalójában, világnézetében tagadás, külső kellékeiben, 
történetszemléletének kihámozható konkrétumaiban rokon a Magyarvárral. ,,A' hírben ragyo
gott Országok' háza (mely „leomlék") például etimológiájában s vele szemléletében Horvát 
Istvántól ered. Szó sincs itt ugyanis „ország"-róI, hanem arról, hogy „a' Pártus a' Nagy Arszág 
fejedelmétől Királyait állandóan Arszág vagy Ország (Arsac) néven hívta", azaz Ország a. m. 
Pártus király. (Rajzolatok... 68. Ezt a „tippet" szintén Klaproth adta Horvátnak, б emlegeti 
Arsak georgiai királyt olyan „magyar" nevek között, mint Koszoro, Guththa, Gaján stb. I. m. 
II. k. 133.) 

A Rom székhelye az Aral-tó közelében levő pusztaságban, sivatagban van, — ott, ahol 
a Magyarvár-beli utósó pártus király elbukott és bujdosott, s mintha az omladozó kőhalmok is 
Magyarvár romjai volnának. Vörösmarty a harmadik álomképben az itt élő népet egyenesen 
a pártusok maradékának nevezi: 

Illy népet látott, a' pártus népnek utóját 
Látta; de rajtok perzsa királyt és perzsa hatalmat. 

így az „ifjú kalandor" is, aki „jött egy távoli honni vidékről", mintha az elbukott magyar
pártus honból kerülne oda — meghalni, majd az álmokban életcélt keresni magának s népének: 
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felemelkedni. Ezt a népet az ifjú ekkor már saját népének nevezi, s a földet mint „Őseinek földét" 
tekinti. Harcának (azaz álmainak) bukása után, ahogy 

tova ment a' messzi világba 
A' hírben ragyogott fejedelmek' végivadéka, 
Nőtlen, hontalanul, fényes birodalma elesve, 

bizony nagyon is az országát, feleségét vesztett pártus fejedelem képét idézi. Aki azonban 
álomképében éppen úgy „társat idéze segédül" szabadságharcához, ahogy Dalma a Magyar
várban a jászokat és más rokonokat akarja hadba szólítani. 

De, mondom, ezek külső kellékek s a konkretizálás halvány igényének megnyilatkozá
sai. . . Ilyen vonatkozásban Vörösmartyt a Magyarvár-eszme kétségkívül tovább is foglalkoz
tatja. Erre utal 1829 őszén írt két költeménye, mely — látszólag szervetlenül — vonatkozásokat 
tartalmaz a kaukázusi őshazára s a pártusokra. így a Hedvigben (megj. az 1830-i Aurorában, 
megírása tehát 1829 ősze előttre esik) ezt olvashatjuk: 

a' leányszív 
Ége, mint a pártusok vetése, 
Mellybe Sámson' karja űze lángot. 

A pártusok emlegetésén kívül a vers azzal is a régi történeti ideológiáról árulkodik, hogy a 
filiszteusokat egynek veszi a pártusokkal (Sámson ti. a filiszteusokkal harcolt) azáltal, hogy 
— még mindig Horvát tanítását követve — filiszteus-jász, a jászok pedig a pártusokkal (és 
még sok más nemzettel) „hajdan is szinte egy nyelvű nemzetet tettek, mint ma egy nyelvű 
nemzetet tesznek" (Rajzolatok... 7). Horvátnál Josue is a pártusok ellen harcol, s „Hogy 
Arad, Orod (Heródes) az utolsó Sidó fejedelem Pártus Szitya volt, az elég érintenem" (uo. 20). 
Vörösmartynak Vukovics' emlékezete с költeményében (1829. szept. 9-e után) viszont ilyen 
utalás van: 

Életed a' vízként nem vala puszta folyam. 
Míg nyugaton fenn áll a' Кита-vidéki magyar vér, 

'S hármas bérezi fölött ősneve írva leend, 
Tán eljő kora, hol szabadabb lesz lenni magyarnak, 

'S százados álmaiból nemzetisége kitör. 

A költői-eszmei magatartás meglepően (illetőleg nem is meglepően) azonos A /?om-belivel: 
a költő továbbra is alkalmazza azt a történeti kelléket, hogy az itteni magyar nép a Kúma 
vidéki magyarság leszármazottja, más őshazáról már szó sem esik, de e keretben a szabadság, 
a százados álomból való kitörés eszméje mellett tesz vallomást. 

A költői alkotás mélyén továbbra is így továbbélő külső mozzanatok számontartása 
mellett fontosabb kérdés az: lényegében miért fordított hátat Vörösmarty az oly lelkesedéssel 
üdvözölt, annyi energiával tanulmányozott és elsajátított Magyarvár-eszmének. A kérdésre, me
lyet Teslér László is feltett a költőnek, Vörösmarty kitérően, semmi esetre sem a teljes magyará
zatot adva, válaszolt. Teslér tud Vörösmarty nagy eposzi tervéről, talán arról is, hogy a költő 
később is elő-elővet'te a tervet, s 1830. szept. 28-án (Horváth Endre Árpádjának Auróra-beli 
mutatványáról szólva) felveti a kérdést: „Én úgy gondolnám, hogy Te is egy nagy eposzban 
dolgozol. Rég kértelek már s Te mindeddig hozzám e felől mélyen hallgattál. Mikor fogsz meg
szólamlani?" Vörösmarty rövidesen „megszólamlik" egy keltezés nélküli levélben: „Gyanítod, 
hogy nagy eposon dolgozom, nem barátom, ahhoz nem illy bujdosó élet kell mint az enyém volt." 
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Vörösmarty tehát szubjektív, egzisztenciális, magánéleti okokkal magyarázza, miért 
nem folytatja (vagy kezdi el) a „nagy epos" írását. Bizonyos azonban, hogy ez csak harmad
rendű ok. 1826—27-tel összehasonlítva, a költő anyagi, egzisztenciális helyzete már szinte 
konszolidáltnak mondható, élete nem „bujdosó élet". — A terv félretevését Toldy (s nyomán 
Gyulai) a történeti-mondái anyag hiányával magyarázza.43 Ha azonban ismerjük a Magyarvár 
genezisét s történetszemléleti alapjait, ez az ok aligha lehet az igazi, hiszen Vörösmarty ekkori 
szemléletében az egész világirodalom mondái-történeti anyagát használhatta volna. Gyulai 
valószínűleg jobban rátapint a lényegre, amikor arról beszél, hogy „a közszellem változása 
1830 körül alkalmasint szintén befolyt", ti. a reformmozgalmak a múlt helyett egyre inkább a 
jelen és jövő felé fordítják a figyelmet (id. h.). Persze Gyulai 1830-ból indul ki, az ő észrevételé
vel sem kapunk feleletet arra: miért nem folytatja a munkát Vörösmarty 1827—29-ben? 

E vonatkozásban — az említetteken kívül s azokkal együtt — röviden (hiszen ismert 
tényekről van szó) több más körülményt is megemlíthetünk. Az egyik: Vörösmarty költészeté
ben a szerelemközpontúság, tehát a szubjektív szféra helyébe egy közéleti, közösségi érdeklődés 
előtérbe kerülése. Utalhatunk Vörösmartynak 1827. aug. 23-i levelére, mely az évekig gyötrő 
reménytelen, kínzó szerelem elesitulásának jelzése. A Magyarvár is igen erős hangsúllyal szól 
a nő és szerelem másodrendű szerepéről a „hír"-rel, a cselekvéssel, nemzeti értékű tettel szem
ben („Tettek után török", „nekem nem csillagom a lány" stb.), valamint egy „végső napjaival 
vesződő nemzet" megmentéséről. — Egy másik körülmény az előidőkkel foglalkozó eposzi mű
faj korszerűtlenné válása. A Zalán futása kielégítette a nemzeti követelményt és igényt, utána 
az eposz már nem tartozott az irodalmi élet eleven szükségletei közé. Magának Vörösmartynak 
epikusi (s drámaírói) fejlődése is mutatja, hogy egyrészt a nemzeti honvédő, függetlenségi 
harcok kerülnek az érdeklődés központjába (Eger), másrészt egy realistább pszichológiai, 
jellemábrázoló igény, valamint a történelemnek már-már társadalmi értelmű kritikája foglal
koztatja (Széplak, A két szomszédvár), s végül a filozófiai kérdésfeltevés kap erősebb hangot 
(A Délsziget, A Rom). Mindennek ábrázolására a realisztikus kisepika és próza, legkivált 
pedig — ekkor — a dráma látszik legalkalmasabbnak. Figyelemre méltó, hogy Vörösmarty 
a Magyarvár-eszmével is először (s majd utoljára is) a drámai formában tesz kísérletet 
(Hábador, Az áldozat). Teslér azt nem veszi észre, hogy Vörösmarty 1830-ban lezárta epikusi 
pályáját, — Toldy valamivel később észreveszi a műfaj váltás korszerű tartalmát: 1839-ben, 
Szontághgal folytatott vitájában a Magyarvár félbehagyását egyenesen azzal magyarázza, 
hogy az eposz „nem az, mit a kor előkelőleg kíván", hanem a dráma az. Felhozza Garaynak 
a drámához való fordulását, Czuczor Hunyadijának abbahagyását, — de nem szól arról, hogy 
Vörösmarty a Magyarvárt éppen ez évben drámai formában folytatja (Figyelmező, 1839. 345., 
349. szelet). 

Van azonban mindezek mellett egy további körülmény is, mely csak a Magyarvár 
genezisének ismeretében válik döntő jelentőségűvé. Ez pedig a „Magyar" vár s a Kaukázusban 
még élő magyarok kérdésének újabb — és kijózanítóan lehangoló — megvilágítása... És most 
térjünk vissza Jakcsics Gergelyhez és Dankovszkyhoz. Az általuk hirdetett eszmék, „adatok" 
ellen végül is szót emel a tudomány nevében Jerney János, a későbbi híres utazó (Madsarba 
is elment), kit Vörösmarty is, Maróthy is ismert és sokra becsült. Jerney Világosítás, Asiában 
a' Kaukaszus hegyén lakozó Avarok' és Kunságiak nyelvének magyartalansága [nem magyar 
volta] eránt..... Szegeden, 1829. с füzetében nem általában a kaukázusi őshaza s a Magyar vár 
kérdése iránti érdeklődést ítéli el: tudja, hogy vannak „Több közönséges és magános Tudósítá
sok, különböző évekről", hogy vágy és aggodalom uralkodik országszerte az ázsiai magyarokról 
elterjedt „némely homályos tudósítások" miatt. Bár lenne valaki, mondja, aki hitelesen tudó
sítana, „ha valljon találtatik-e ott valójában nyelvünket beszélő Népség". Az orosz—török 

43 TOLDY: A magy. nemz. irod. tört. Rövid előad., 1867. 2. kiad. II. k. 46; A magy. 
költ. kézikönyve II. 1857. 531; GYULAI: Vörösmarty életrajza, id. kiadás 301. 
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háború során merülnek fel nevek, „melly nemzeti nevek hallására... újólag fel éledt Ázsiában.' 
hátra maradt rokonaink' ki keresésének vetélkedve való óhajtása (5—8).44 De lerántja a leplet 
Jakcsics (szerinte Leiter) Gergelyről s Szabó Nazáriusról („nem egyéb mesénél"), meg Darí-
kovszkyról és akinek Dankovszky munkáját ajánlotta: Erdélyi Józsefről (ennek Sprache der 
Stammverwandten der Hungarn in Kaukázus in 490 Wörtern dargestellt und mit hungarischen 
vergleichen. Pozsony, 1826. с. munkájáról). Jerney Orlay Jánosnak még halála (1828) előtt írt 
leveleire hivatkozva bizonyítja, hogy Jakcsics valótlant állít, Dankovszky és Erdélyi pedig 
tudománytalanok, puszta nyelvi hasonlóságok alapján ítélnek (15); nagy megbecsüléssel szól 
viszont Klaprothról és Pallasról, egyetért velük abban, hogy Madschar nem azonos Magyarral 
(18). „Túl vagyunk már azon, hogy a' Török Nemzet' Magyar származásáról 's atyafiságáról 
csak kérdést tennénk.. ."; „egész napkeletet azért Magyarok régi hazájának, népeit magyar 
maradékoknak állítani tűrhetetlen, de egyszersmind nevetséges vakmerőség volna" (19). 

„Tűrhetetlen", „nevetséges", kemény szavak ezek akkor. A Hazai s' Külföldi Tudósítá
sok 1829. IL 6. sz.-ában, Jerney könyvét ismertetve, tartózkodólag meg is jegyzi: „Várjuk 
el Besse Űr' nyomozásait." Ezzel Jerney is egyetért — Bessét később sem vette Jakcsicsékkal 
egy kalap alá —, könyve végén, már értesülvén Besse elindulásáról, ő is azt mondja: „Adjon 
a' Magyarok Istene neki elég erőt a' nagy dolog' szerencsés ki vitelére" (30).— Besse „nyomo
zására" nem kell sokat várni. Az akkor Vörösmarty [!] szerkesztette Tud. Gyűjt. 1829. X. 
kötetében (101—118) már olvashatjuk is Ó Gyallai Bese János Úr első Jelentése Kawkaz hegyek 
vidékéről Konstantinogorsk-búl vagy is a' Meleg-Ferdőkből, Augustus holnapnak 8-dik Napján 
1829. (E jelentést még négy másik követi: Tud. Gyűjt. 1829. X., két jelentés. 1830. II, VIII.) 
Besse jelentése azonban inkább csak óhajokat és feltevéseket tartalmaz. Azt ugyan megerősíti, 
hogy Magyar (máshol Magyari) város van, helyesebben volt, mert most már „csak nyomdoka 
sincs valami régi épületnek", ásogat is, de érdemlegeset nem talál, mert a régiségek „Peters-
burgba és Moszkvába elvitettek", részben a lakosság széthordta, beépítette házaiba. Azt 
azonban Besse állítja, hogy egyes hegyi törzsek „magukat még mai napig is Magyaroknak 
vallják és a' többi szomszéd nemzetektől... Magyaroknak tartatnak", ám hozzáteszi: „ne 
reméljük, hogy nyelvünket a' hátra maradt Magyarok között fel találjuk".45 Azt is vallja, 
hogy Magyar(i)t az ottaniak a magyarok alapításának tartják: e magyar nemzet az egész világra 
szétszóródott, „Perzsiában, Indiában még Abyssiniában (?) elterjedett", de azért józanul nézve 
,,az Azow Tenger Napkeleti-partjától fogva Kubány folyó vizén keresztül a Kawkaz hegyei 
között egész Caspium és Fekete tengerig kell Eleinknek régi lakó helyét és kiterjedett uralko
dását keresnünk" (i. h. X. k. 112—113). 

Besse János jelentései — átmenetileg — mintegy a hattyúdalát jelentik a Magyarvár — 
eszmének (ekkor már a romok helyén épült település neve is Szventa Kreszta) s ezzel együtt 
a világméretű — s lényegében magyarul beszélő — magyar rokonságnak. Ezzel kapcsolatos: 
a finnugor rokonság eszméjének egyre erősebb térhódítása (bár ezt Vörösmarty talán élete 
végéig sem fogadta el), azzal pedig a kaukázusi őshaza, Magyar vár s az egykori magyar világ
birodalom gondolata nehezen egyeztethető össze. Jerney e vonatkozásban is legalább óvatosság
ra intette Vörösmartyt, kijelentvén: „Sajnovicsal egy értelemben lévő egész Tudós Sereg' nyo
mós bé bizonyításai szerint ingadozhatatlanul hisszük nyelvünknek a' Finnuséval nemű nemű 
közelebbi rokonságát a' nélkül, hogy eredetünket azoktól hoznánk le, vagy Árpád elmaradott 
felekezetének lenni megengednők" (i. m. 20). Maga Vörösmarty 1830-ban már szintén restel
kedik a magyar tudományosság bizonyos provinciális nacionalista jellege miatt,46 — ez a 

44 E kérdésre 1. még Haszn. Mul. 1828. II. 52 381. 
45 Pedig a Haszn. Mul. 1829. II. 6. sz. még mindig olyan híreket közöl, „a' Kaspium 

tenger mellyékéről", Asztrakánból, hogy ott Rencz József utazó a magyarokkal rokon nyelvet 
beszélő népet talált; Rencz, természetesen, beszélt is velük. 

46 Vö. a Portugáliai Henrik származása körüli vitát Vörösmarty M. Ossz. Művei Kisebb 
költ. II. 502-504, 537-538. 
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körülmény meg a történet- és nyelvtudománynak újabb eredményei kétségkívül azon okok 
közé számítandók, melyek közrejátszottak abban, hogy a Magyarvár töredékben maradt. 
Aligha valószínű, hogy Vörösmarty 1829—30-ban is dolgozott volna rajta. Abbahagyta, és 
meg is tagadta. Mi ugyanis hajlandók vagyunk azt is feltételezni, hogy a Koszorú-beli jegyzet 
elmaradása a Munkák 1833-ban, a műnek 1830-ra datálása a Minden Munkák 1845—48-ban — 
tudatos és szándékos. Vörösmarty előbb a konkrét történeti utalás hitelét akarja egy pusztán 
mondai-mesei világba helyezéssel csökkenteni, a munkát a konkrét történelmi-földrajzi helyzet
től absztrahálni s A Romhoz és A Délszigethez közelíteni. Majd — 1830-as évszámmal—mintegy 
kiemeli a Magyarvárt az 1826—27-es évek tudománytalan történeti koncepciójából, s a nemzet
séghalált tárgyaló, meg a költői fantasztikum világába vezető más termékek közé so
rolja be. 
Dekonkretizálja s elidőtleníti... Egy időre, mert lesz még a Magyarvár gondolatnak rene
szánsza. 

Addig is említsük meg, hogy a Magyarvár történetszemlélete nyomon követhető a kor
szak két nagyobb honfoglalási eposzában is. Horváth Endre Árpádja (1831) India határaitól 
vezeti ki a magyar-török népet, kettéválásukkal alakul ki a pártus és szittya nemzet. Az előbbi 
a Kuma partján állapodott meg, б építette a híres Magyar várat. Később „Mahomet vad 
népe" leigázta a pártus magyarokat, egy kis töredékük azonban Kióvnál csatlakozott a szittya 
magyarokhoz: ezek a kunok (II. könyv). — Debreczeni Mártonnak ez idő tájt írt, de csak 
1854-ben megjelent 16 énekes eposza, A kióvi csata, mely egyéb vonatkozásban is erősen 
Vörösmarty hatását mutatja, szintén felhasználja a Magyarvár-motívumot („Ott hói a Biru-
mába szakadnak Kuma vizének Tajtékzó habzási, „Magyar" névvel vagyon egy vár"), sőt 
nála Árpád lakja a várat (III. én.). 

A mi számunkra azonban fontosabb körülmény, hogy Vörösmaty Az áldozatban újra 
visszatér a kaukázusi őshaza helyszínére és felfogásához, — noha Magyarvárnak a nevét nem 
mondja ki. Ügy látszik, Vörösmarty — mint később majd Jerney János is — a Kuma menti 
Magyarországot most kissé északabbra helyezi, valamivel közelebb „Az elhagyott Volgának 
partihoz", hová Előd vezér „vitézlő tette visszahangzik". Más szóval Vörösmarty elfogadja 
azt az elméletet, hogy a Volga menti őshaza a korábbi, onnan vonult a magyarság — vagy 
annak egyik része — a Kuma mellé. A kaukázusi haza azonban jelentősebb amannál: onnan 
indul el Álmos vezetésével a kivándorláspárti magyar rész, az „ellenzék" pedig ott marad 
vissza Kelendi uralma alatt. Három magyar haza van tehát: az Etel menti, a kaukázusi és 
a nyugatra vándorló magyarság zömének mindenkori lakóhelye (Lebedia, Etelköz, a mai haza), 
a két első azonban itt is, mint a Magyarvárban, meglehetősen közel esik egymáshoz, majdnem 
egynek tekinthető. Az Etel menti haza azonban itt már sokat veszít súlyából (a Zalán futásában 
még az volt az egyedüli őshaza), csak néhány halvány emlék, célzás utal rá. Annál sűrűbben 
és konkrét földrajzi megjelölésekkel fordul elő a kaukázusi haza. Különösen sűrűn emlékezik 
rá — a szülőföldnek kijáró nosztalgiával — Szabolcs, Előd vezér fia és szerelme, a Zaránddal 
megszökött (a kivándorlókat követő) Zenő. Szabolcs, Zenő nyomában és a Zaránd elleni bosz-
szútól hajtva, szintén e kivándorló csoporthoz csatlakozik, s például az I. felv.-ban így em
lékezik elhagyott kaukázusi hazájukra: 

S bérc, szikla, erdő, tó, völgy és patak 
Nekem barátim, testvéreim valának. 
Ha zúgni haliam messze a vidéket, 
Megmondhatám: itt KÚm a harsog el; 
Ott szilaj Tereknek árja zúg, 
Ott Elborusnak mennydörgése szól 
S ez illatokban fördött szelletet : 
Rózsák hazája küldi dél felől. 
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Mi lehet most már a magyarázata annak, hogy Vörösmarty 1840-ben (illetőleg bizonyára 
már 1838—39-ben) visszatér a tíz évvel előbb elhárított szemlélethez? Mert hogy az eszme újra 
foglalkoztatja, azt nemcsak Az áldozat mutatja, hanem néhány, e korból származó kisebb költe
mény is. így például az Emléksorok címen összefoglalt gondolatokban a múlt'tisztelete, az 
emlékek őrzése újból szokatlanul erős hangsúlyt kap, a Borhűtőkre két sorában pedig megint 
felvillan a pártusok reminiszcenciája.47 A felvetett kérdésre a magyarázat csak az lehet, hogy 
1838—39-től kezdve újult erővel csap fel a harc a magyar őshaza (elsősorban „Lebedias"), 
a magyarok különféle elnevezései, a magyar—török rokonság körül, velük összefüggésben újra 
az érdeklődés központjába kerül a kaukázusi őshaza és „Magyar" vár kérdése is. Időközben 
a finnugor rokonság gondolata annyira teret nyert, hogy az előzőknél komolyabban kell szá
molni vele, — az őshaza lokalizációjának problémája szempontjából azt jelenti ez, hogy szá
molni kell egy oroszországi elsődleges őshazával is. Ez utóbbi körülménynek nem elhanyagol
ható kicsengése lesz a következő vitákban. 

E viták legfőbb viadorai: a már koros, de annál harciasabb Fejér György (aki olykor 
akarata ellenére is Horvát István szemléletébe és hangnemébe téved), a váratlanul sűrű harcok
ba bocsátkozó Jerney János, valamint Kállay Ferenc. A viták főleg az akadémia Tudomány-
tár-ában meg a Tud. Gyűjt, lapjain folynak, — Vörösmartynak tehát föltétlenül tudnia kellett 
róluk, a kérdés különben is mindig erősen érdekelte. A vita a század első negyedének tudomá
nyos felfogásához képest föltétlenül magasabb szinten, józanabbul, némileg kompromisszumok 
alapján folyt,— Horvát István elképzeléseinek már nemigen felelt meg, nevével ritkábban 
találkozhatunk. — A csatabárdot Fejér György ássa ki (De peregrinis nominibus magyarorum. 
Pesthini, 1837),48 de 1839-ben már Jerney is nyilatkozik az őshaza kérdésében (Tud. tár. 1839. 
Ж1. 369): a Káspi-tenger nyugati partvidékén — tehát a Kaukázus vidékén — véli a Perzsiába 
költözött magyarok lakóhelyét, vagyis az egyik őshazát. J. Hammer viszont —erősen támadva 
Dankovszkyt — a Volgán túl, a vjatkai tartományban látja az őshaza helyét, — amivel meg 
Fejér György nem ért egyet.49 — Ugyancsak 1839-ben jelenik meg Kiss Bálintnak (Riedl 
„felfedezése" kapcsán) már emlegetett munkája (Magyar régiségek), mely hagyományos 
szemléleténél és kompiláció voltánál fogva természetesen vet fel sok, már ismételten megvita
tott kérdést, — köztük Magyar vár kérdését is.50 E hagyományos szemlélet továbbra is egy
ségben tekinti a magyar, hun, avar, török történelmet, a frissebb, modernebb felfogás azonban 
már elutasítja ezt a pánmagyar szemléletet, így tagadó választ ad többek között Jerney is 
arra a címül felvetett kérdésre: Igaz-e, hogy a' Turkománok és Törökök magyar ivadékok (Tud. 
Gyűjt. 1839. X. 53). 

Sokkal fontosabb — és a kor politikáját közelebbről érintő — kérdés merül fel a finnugor 
rokonság kapcsán. Ha ugyanis — mint azt a század elején még Schlőzer is elismerte — a finn
ugor népek: a magyarok és rokonaik Oroszország jelentős részét benépesítették, s ott komoly 
hatalmi tényezőt jelentettek, ebből a nacionalizmus hevületében az is következhetik, hogy 
Oroszország a magyar nép alkotása, — de az orosz nacionalizmus szemszögéből nézve az is, 
hogy a magyarok eredetileg oroszok voltak. Mindkét felfogásnak vannak szenvedélyesen 
elvakult hirdetői. Az előbbiek közé tartozik természetesen Horvát István, az utóbbiak között 
pedig olyan hangok is hallatszanak, hogy Attila, sőt Álmos és Árpád is oroszok voltak.51 

Válaszul a magyarok visszapörlik vélt vagy valódi őseiket (legfőbb bizonyítékul újra előveszik 

47 Vörösmarty M. Ossz. Műv. Kisebb költ. III. 1962. 7—9. 
48 Válaszol rá KÁLLAY FERENC Tud. tár 1840.1. 281, szerinte az őshaza északon Jugria, 

innen vonultak őseink az Urál középső és déli részére (348—349). 
49 L. Reflexiones in scriptores rerum veterum hungaricarum historico-criticae, Budae, 

1839. 
50 Recenziója FEJÉR GYÖRGYÍŐI Tud. Gyűjt. 1839. V. 71—109: ez főleg Lebedias prob

lémájával foglalkozik. Kiss BÁLINT válasza Tud. Gyűjt. 1840. IV. 95. 
51 L. pl. Athenaeum, 1841. I. 336. 
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Julianust), még az egyébként józan Jerney sem tud egészen határozott nemmel válaszolni arra 
a maga által felvetett kérdésre: Való-e, hogy az orosz birodalom' alapítói magyarok voltak? 
(Tud. tár 1840. 227—245, 259—270), bár egy igenlő választ képtelenségnek tartana. 

Efféle szélsőségektől eltekintve, abban igaza van Kállay Ferencnek, hogy „Üj pálya 
nyílt tehát tudományos vitatkozásokra" (Tud. tár 1840.1. 70). És Vörösmarty szempontjából 
most ez a lényeges: a megpezsdülő vitaszellem minden fattyúhajtásai ellenére bizonyára fel
keltette érdeklődését, s korábbi vonzalma szűrőjén át megerősödve kerülhettek ki egyes, 
a Magyarvárral rokon nézetek. Annál is inkább, mert a vitában egyre jobban kijegecesedik 
egy „Magyar" vár központ. Ennek fő tényezője az, hogy 1838-ban megjelenik franciául Besse 
János úti beszámolója,52 mely komoly nemzetközi sikert, elismerést vált ki. Vele Madsar-
Magyar kérdése újból a tudományos probléma rangjára emelkedik. Valóban, 1841-ben Baer 
és von Helmessen szentpétervári tudósoknak Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches 
und der angränzender Länder Asiens с munkája már újból külön fejezetet szentel a kérdésnek: 
Eine Abbildung der Ruinen von Madschar (IV. k. 55—96). Ezzel kapcsolatban írja meg Jerney 
János. А' Кита melléki magyar városról с. tanulmányát (Tud. tár 1843. XIII. 7—27, 67—85), 
melyben sok tekintetben revideálja korábbi merev álláspontját (vö. „Hogy a madzsar=magyar 
vitatni nem szükség": 11. 1. 2. jegyz.), megbecsüléssel ugyan, de ellentmond Klaprothnak, 
s-„a' mi Küma melleti MadzsaranA:"-ról beszél (25—27), a kételkedőkkel szemben pedig Tur-
kolly tanúságát állítja szembe. Határozottan kijelenti azt is, hogy Madzsar egykor a magyaroké 
volt, bár némi földrajzi nagyvonalúság van abban, ahogy lokalizálja: ti. a besenyő nyomás 
előtt a Volga és Jaik (Ural) folyók körül volt a magyar nép lakóhelye, „éppen ott, hol Magyari 
fekszik"53 

. . .Mindez azonban már Az áldozat megjelenése után van. Ahogy azonban Jerney az 
adatok újabb mérlegelése s a vitákból kibontakozó anyag alapján eljutott álláspontjának fent 
vázolt módosításához, ugyanúgy Vörösmarty esetében is természetes, hogy újból megerősödik 
benne a kaukázusi őshazába s Madshar „Magyar" voltába vetett hit. A pánmagyar szemlélet
nek korábban megfigyelhető eszméit azonban ekkor már elvetette: a Kuma menti Magyar
országban csak magyarok élnek, ők kelnek útra, hogy elvégezzék az új hon megalapításának 
nagy művét. Tóth Dezső azt mondja Az áldozatról, hogy visszaesés a Vörösmarty által már 
elért drámaírói szinthez, mondanivalóhoz és jellemzéshez képest.54 Abszolút értelemben véve, 
ez természetesen igaz; ha azonban azt nézzük, hogy Vörösmarty ekkor kora legjobb tudományos 
eredményeinek tekintetbevételével tér vissza a kaukázusi őshaza eszméjéhez, hogy a mű nem 
menekülés, kitérés, hanem törekvés a nemzetiség kérdésének korszerű ábrázolására, ha elfogad
juk, hogy a Zalán futása és a Magyarvár közti történeti időt a költő a legmodernebb és leg
korszerűbb szándékkal akarja irodalmilag (drámai formában !) elénk vetíteni, akkor — az 
eredménytől függetlenül — szubjektív szándékában a mű előre lépés vagy legalábbis figyelmet 
érdemlő, elgondolkoztató kísérlet. 

52 Voyage en Crimée, au Cavcase, en Géorgie, en Armini mineure et á Constantinople 
en 1829 et 1830. Paris, 1838. — Hely és év nélkül magyarul is megjelent egy beszámoló О Gyal-
lai Besse Jánosnak Tudósításai Kaukaszus mellékéről. Talán ennek hatására bukkan fel a 
Kuma vidéke, Nagy és Kis Magyar problémája Fejér Györgynél is: Aborigines et incunabulae 
Magyarorum et Gentium cognotarum, Populi pontici, Pontus. Budae, 1840. VI. rész. L. Tud. 
Gyűjt. 1841. II*. 120. 

53 Sőt tud a Jeretanny—Jerotomir magyar fejedelemhez írt 1329-i pápai levélről is! (85). 
54 Vörösmarty Mihály. Akad. Kiadó, Bp., 1959. (írod. tört. Kvtár 1. sz.) 258. 
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Андраш Мартинко 
ОТ КРЕПОСТИ «МАДЖАР» ДО МАДЬЯРВАРА 

Автор, уточняя год составления и выхода из печати эпического фрагмента Вёрёш-
марти «Мадьярвар» (по-венгерски «венгерская крепость»), доказывает, что название дан
ного произведения не является поэтической выдумкой, но результатом международной 
научной дискуссии, представившей собой чрезвычайный интерес в 18 в. и в начале 19 
века за рубежом — разумеется, в первую очередь в России — как и в Венгрии для язы
кознания, этнографии и исторических наук. На Куме, на северных склонах Кавказа дей
ствительно существовала крепость, которая называлась, точнее, руины этой крепости в 
начале 18 века. О ее существовании венгерская наука уведомлена на основе отчетов 
великих путешественников, посетивших Россию, географов и языковедов, но в числе 
первых лиц рассказывает и венгр, Шамуэль Турколли, который попал в Россию и там 
стал солдатом. Сущность дискуссии не заключалась в существовании крепости или же 
ее руин, но в вопросе о ее основателей, бывших жителей. Венгерское национальное чув
ство конечно одобрил то положение, согласно которому эти руины — венгерского проис
хождения, несмотря на то, что предположение пра отчизны на Кавказе вызвало довольно 
возмутнении в сложившихся до тех пор теориях в связи с происхождением, языком и 
праотчизной венгерского народа. Это мешало даже и новой (1770) угрофинской теории. 
Однако к концу 18 века, путем смирения, сплавления различных взглядов, — и простого 
отказа от известных соображений — как и искусственным созданием якобы «сродства» 
венгров с целым рядом различных народностей (со скифцами, парфянами, ясами, ава
рами, турками и т. п.), с расширением венгерского родства на весь мир, данный вопрос 
получил свое «решение». Маджар стал односмысленно Мадьяром. В конце 1826 года 
Вёрешмарти освоил вышеизложенное историческое воззрение. Он желал сделать кре
пость Мадьярвар центром всемирного эпоса. В то ее время исследования со стороны вен
герских ученых на месте не оправдали указанных смелых предположений. Таким образом, 
Вёрешмарти отказывался от проблематики завоевания родины и от ретрогрессивной идеи 
прародины венгров. Однако в 1839—40 годах и в России и в Венгрии обновился интерес 
к этому вопросу, и Мадьярвар, крепость венгров, получила новую перспективу в новом 
подъема национальной идеи. Таким образом понятно, что Вёрешмарти в своей истори
ческой драме Жертва возвращается к историческому воззрению, символизирумому 
Мадьярваром, крепостью венгров. 
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