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Jerney János portréja 

 
 Az olaszoknak bel canto énekeseik vannak, a 
spanyoloknak torreádorjaik, a skótoknak pedig 
dudásaik. A magyaroknak őshazakutatóik vannak. 
 A történelemben megszámlálhatatlanul sokan 
hagyták el egy szép napon családjukat és bará-
taikat, hogy útnak induljanak, mint a régi ke-
resztes lovagok, őseik nyomába. Hátizsákkal, ván-
dorbottal, gyakran pénz nélkül saját illúzióik nyo-
mába eredtek, ábrándokat kergettek, egy lehetet-
len álmot üldöztek. Mindannyian Kelet felé indul-
tak, mert mindig azt hajtogatták nekik, hogy on-
nan jött Árpád és a többi vezér. De utána? Hová 
menjenek? Egyikük Mongóliába akart menni a 
hunok feltételezett ősei nyomdokain, a másik a 
Kaukázus hegyeit mászta meg, a harmadik Kis-
Ázsia hegyeit és síkságait járta, a negyedik Me-
zopotámia sivatagait járta be. Erejük véges volt, 
forrásaik elapadtak, mint az olvadó hó a napon, de 
a képzelőerejük soha nem fogyott el. Hány meg 
hány országot neveztek már meg nemzetük bölcső-
jének a kimerült és fanatikus utazók! Az ukrajnai 
síkságoktól Tibet hegyeiig, a mitikus turániaktól a 
mitikus sumérokig az egész titokzatos és távoli 
Keletet bejárták, a felhőkben pedig elvesztek leg-
merészebb álmaik. 

 Az őshazakutatók furcsa vándorlásának a 
kezdő lökést Kőrösi Csoma Sándor adta meg 
1819-ben.1 Példáját hamarosan sokan követték. 
Jaksics Gergely Szibéria végtelen síkságain ván-
dorolt. Bessei János Károly a Kaukázusban ma-
gyarul beszélő népeket vélt felfedezni.2 Merész 
etimológiai eszmefuttatásai és akrobatikus követ-
keztetései elhitették vele, hogy népének bölcsőjét 
fedezte fel. Regulay Antal Finnországba utazott, 
és tudományos munkáival hamarosan megtámad-
hatatlanul bizonyította a finnugor népek nyelvro-
konságát. De bizonyításait az értelmiségi elit nagy 
része visszautasította, zavarta őket az elmélete. A 
romantika korát írtuk, a magyaroknak előkelő és 
titokzatos távol-keleti ősökre volt szükségük. 
Fittyet hánytak a finnek és a karéliaiak „barbár” 
nyelvére, Attila unokái akartak lenni? A magya-
rok bölcsője nem északon, hanem keleten van, 
válaszoltak az örök őshazakutatók, akik kigúnyol-
ták a finnugorkutatók állítólagos bizonyításait. 
Jerney János is azon fáradhatatlan kilométerfalók 
közé tartozott, akik abban hittek, amit gondoltak, 
és nem fogadták el, amit láttak. 

 
A Kiskunság szülötte 
 

 Jerney János 1800. március 12-én született a 
Szegedtől hét kilométerre fekvő, kiskunsági Do-
rozsmán, Jerney József földbirtokos és felesége, 
Kiss Barbara harmadik gyermekeként. A Jerney 
család II. Mátyástól kapta a nemességet, és a 
százötven éves török hódoltság miatt sivataggá vált 
Alföldön az állattenyésztéssel foglalkozva fokoza-
tosan meggazdagodtak.  
 Dorozsmán és Szegeden végzett elemi iskolai 
tanulmányai után János 1815-ben Pestre ment, 
hogy irodalmi tanulmányokat folytasson. Ott hal-
lott először népe eredetének bosszantó kérdései-
ről. A nemzeti öntudatra ébredés időszakában a 
diákok és a tanárok is azon gondolkodtak, hogy 
                                                 
1 Lásd Bernard Le Calloc’h, „Un philologue héroϊque, 
Alexandre Csoma de Kőrös”, Bulletin, 1984. december 
2 Lásd Bernard Le Calloc’h, „Jean Charles de Besse, 
l’éternel voyageur”, Bulletin, 1993. november 
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mit jelent „magyarnak lenni”. Egyhangúlag el-
utasították annak a gondolatát, hogy a szinte tel-
jesen ismeretlen votjákok, mordvinok és csere-
miszek lehetnek a rokonaik. A finnugor kutatók 
érveinek meggyőző értékét elutasították, kórusban 
tiltakoztak: egy egészséges embernek eszébe sem 
juthat az a furcsa gondolat, hogy lehet valami ro-
konság az orosz birodalom finnugor népeivel. 
Sajnovics János és Gyarmathi Sámuel csorbát ej-
tettek a nemzeti büszkeségen, elítélték és kinevet-
ték őket. Ah! Még csak az kéne, hogy Szent István 
és Szent László népe, a civilizált Európa hihe-
tetlen barbárokkal szemben védőbástyája ugyan-
ahhoz a csoporthoz tartozzon, mint ezek az északi 
favágók! 
 Verseket kezdett írni, amelyek közül néhány 
ránk is maradt, de a földrajz és a történelem ér-
dekelte a legjobban. Az apja, aki úgy gondolta, 
hogy biztonságosan a helyébe lép majd, azt kép-
zelte, hogy hamarosan átveszi tőle a gazdaságot, 
és a jószágokkal fog foglalkozni. 1818-ban a hosz-
szú nyári vakáció során azonban reményei szerte-
foszlottak. Elvitte a fiát a legelőre, hogy az meg-
csodálhassa szarvasmarháit, disznóit és lovait. 
János ásított az unalomtól, könyvet húzott elő a 
zsebéből, és miközben apja az állatokat dicsérte, 
belemerült az olvasásba. Ezt látva az apja feldúl-
tan hazament, azt gondolta, hogy elárulta őt átko-
zott ivadéka, akit semmi komoly dolog nem ér-
dekel, és írók ostobaságait bújja ahelyett, hogy az 
állattenyésztés csodás világával foglalkozna. Ha-
ragjában elfajzott fiát egyedül hagyta a mezőn, és 
ordítozva tért vissza a tanyára. Sor került a nagy 
szakításra. 
 De valamiből meg kellett élni. Az apai segít-
ség nem volt elhanyagolható, és valamilyen mó-
don mégiscsak meg kellett alázkodni. Mégpedig 
úgy, hogy egy időre felhagyott történelmi tanulmá-
nyaival, és beiratkozott a pozsonyi jogi karra. Az 
apja dühe ugyan nem hagyott alább, de bele-
egyezett, abban reménykedett, hogy fia megundo-
rodva a jogi szőrszálhasogatástól, végül is a szép 
állattenyésztői mesterségnél fog kikötni. A jóem-
ber azonban mit sem sejtett arról, hogy két polgár-
jogi és büntetőjogi tankönyv magolása között ha-
szontalan kölyke a divatos történészek agyából ki-
pattant fércelményeket bújta. 
 Az igazat megvallva, az ártatlannak éppen 
nem mondható időtöltés ellenére a fiatalembernek 

elég ideje és tehetsége volt ahhoz, hogy letegye 
vizsgáit, és hamarosan jogi gyakorlatát végezte a 
Heves vármegyei prefektúrán, majd ügyvédbojtár 
lett a büntetőjogi bíróságon. Felesküdött törvény-
széki írnokként kezdett dolgozni a király ügyésze 
mellett. 1821. december 20-án kapta meg ügyvédi 
ruháját. A következő év elején beiratkozott a pesti 
bíróságra, végleg búcsút intett szegény apja tehe-
neinek, disznóinak és fészekaljának. 

 
Irányváltás 
 

 1822-től kezdve nemesi kutyabőre és szép, új 
bírói sapkája ellenére Jerney János irányt váltott. 
Az apai birtok állatait már elfelejtette, most maga 
mögött hagyta az aktagyártást is. Tanulási vágy fű-
tötte, ügyvédi ruháját eldobta, és elment a bécsi 
Keleti Akadémiára, hogy törökül tanulhasson. 
Amikor az apja megtudta, majdnem gutaütést ka-
pott. Egy őrültet nemzett, aki azt állítja, hogy be-
szél a nagy mamamusi nyelvén! Azt nem is tudta, 
hogy János keleti régészetet és arab irodalmat is 
hallgatott. Elkezdte olvasni a magyarok eredetével 
foglalkozó műveket. Szó szerint falta a témában 
szaktekintélynek számító Bél Mátyás, Pray 
György, Fessler Ignác és Jean-Baptiste Engel mű-
veit. Ráadásul belebolondult Horváth Istvánba, 
aki mindenhol magyarokat vélt felfedezni, és még 
azt is képes lett volna elhitetni, hogy a bibliai hé-
berek is lehetnek az őseink. Hogy még jobban 
megismerhesse az orientalista irodalmat, János 
franciául és németül is elkezdett tanulni. 
 Bár nem volt tudatában, de Jerneyt a kora 
fiatalságára jellemző lázas őskeresés fogta el, a re-
formkor fiatalságának jellemző vonása, azé a koré, 
amelynek során hosszú álom után Magyarország 
magához tért, és türelmetlenül akarta behozni az 
elvesztegetett időt és alkalmakat. A történelem 
iránt az évek során egyre erősebbé váló érdek-
lődése szenvedéllyé vált. A fenébe a törvény-
könyvekkel, a bíróságokkal és a bírókkal! A Kis-
kunságon töltötte gyermekkorát, elhatározta, hogy 
elmélyültebben tanulmányozza a régiónak nevet 
adó kunokat. Bécsből való hazatérése után, a ke-
leti nyelvektől és kultúráktól hemzsegő fejjel bo-
nyolult kutatásokba kezdett, a helyi levéltárakat 
bújta, régi könyveket olvasott, például Ranzano, 
Bonfini, Oláh Miklós, Desericzki, Kollár műveit, 
abban a csalóka hitben, hogy megtalálja a keresett 
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magyarázatokat. De nem járt sikerrel, ezért még 
messzebb ment az időben, és megismerkedett 
Guillaume de Rubrouck, Jean du Plan Carpin és 
Odorico de Pordenone műveivel. De a belőlük 
nyert kép olyan volt, mint egy homályos tükör. 
Amikor elmerült a nehéz olvasmányokban, elvesz-
tette a lába alatt a talajt. A 13. században, az ak-
koriban Magna Hungáriának nevezett, a mai 
Oroszországban található vidéket meglátogató Ju-
lianus barát története azonban arra ösztönözte, 
hogy folytassa kutatásait. Julianus találkozott ott 
magyarul beszélő emberekkel, bizonyára azért, 
mert a Magyarországot 896-ban elfoglaló hét tör-
zsön kívül voltak más törzsek is. 

 
Kirándulás a kunoknál 
 

 1824. június 3-án megjelent a Tudományos 
Gyűjtemény nevű folyóiratban egy felhívás, amely 
hirtelen alkalmat adott neki arra, hogy megcsil-
logtathassa tudását. A felhívás a következő témájú 
versenyről szólt: „A régi kun népnek ugyanaz volt 
a nyelve, mint a magyaroknak?” A kérdést olvas-
va Jerney majdnem kibújt a bőréből örömében. 
Ennél jobb témáról nem is álmodhatott volna. Fel-
készültsége révén mindenkinél több esélye volt 
arra, hogy megnyerje az első díjhoz ígért jutalmat. 
Ifjúkori hévvel telve indult a dicsőség meghódí-
tására. Már semmi más nem érdekelte, legkevésbé 
a kenyérkeresetét biztosító jogi procedúrák. Újabb 
olvasmányokat fedezett fel: Adelung, Klaproth, 
Schmidt, Wadding és Thunmann műveit olvasta. 
Palócföldön utazgatott, Magyarországnak azon a 
vidékén, amelynek őslakói a „plovetsesek” más 
néven a kunok voltak. Tatár nyelvtankönyvet vá-
sárolt, és megpróbálta lefordítani a kun miatyán-
kot, amelyből fennmaradt néhány példány Ma-
gyarországon. Éjt nappallá téve dolgozott, mintha 
a sikerétől függött volna országa sorsa. Jó látni ro-
mantikus lelkesedését, és igaza volt, hogy hagyta 
magát elragadtatni általa, mert 1825 októberének 
végén őt nyilvánították ki győztesnek. Horvát 
István, a verseny szülőatyja, akinek generációja 
legfőbb történészeként – természetesen megvolt a 
maga véleménye a kérdésről –, hivatalosan gra-
tulált neki, de a díjátadásra furcsa mód csak ki-
lenc évvel később 1834. június 5-én került sor. 
Szerencsére Jerney nem nagyon törődött a pénz-
zel. Az erkölcsi győzelem volt számára a fontos, és 

még csak meg sem haragudott Horvátra, amikor 
az, neve megemlítése nélkül, szó szerint átvette 
tőle gondolatait. Csodálatra méltóan nemes jellem 
volt. Utolsó leheletéig e pedáns és nevetséges pro-
fesszor elkötelezett híve maradt, aki azt képzelte 
magáról, hogy mindent tud: evangéliumként hir-
detett ostobaságai előtt ma döbbenten állunk.  
 Egy dolog azonban biztos: Jerney érdeme, 
hogy meghatározta a kun nyelv helyét a magyar 
nyelvhez képest, kimutatta teljesen türk voltát, és 
megállapította, hogy a magyarban fellelhető türk 
elemek csak átvételek. A két nyelv közös eredetét 
bizonygató régi szerzők, Otrokocsi Fóris Ferenc és 
Pray György érvelésével vitatkozva ő mutatta ki az 
összehasonlító nyelvészeten kívül a számára el-
érhető történelmi dokumentumok segítségével. 
Nagyon kevés ilyen levéltári dokumentum állt a 
rendelkezésére, mert a török hódítás alatti rongá-
lások miatt jóvátehetetlenül elvesztek. Viszont a 
szerencse a kutató mellé szegődött, mert először a 
szó tágabb értelmében vett szülőhazájának, a Kis-
kunságnak és a Nagykunságnak a levéltáraiban 
kezdett kutatni, állást kapott ugyanis a kiskun-
félegyházi büntető bíróságon. A város lakói bizo-
nyára nagyon kevés bűnt követtek el, hiszen ren-
geteg szabadideje maradt, amelyet természetesen 
teljes egészében történelmi kutatásainak szentelt. 
Jászberénytől Nagyszentmiklósig, Bajától Békés-
csabáig mindent átnézett, semmit sem bízott a vé-
letlenre, még Bécsbe is elment, mert néhány le-
véltárat a császári fővárosba költöztettek. Mint az 
ilyen esetekben sokszor előfordul, ahogy haladt a 
kutatásaiban, úgy nőtt a lelkesedése és a kutatási 
területe. Már nemcsak a kunok érdekelték. A já-
szok, a besenyők, a régi bolgárok, az onogurok, a 
kazárok eredetét is kutatni kezdte, minden olyan 
nép foglalkoztatta, amely hajdanán a magyarok 
bölcsőjét jelentő központi mag körül keringett. 

 
Az akadémia tagja 
 

 A Széchenyi István által 1825-ben alapított 
Magyar Tudományos Akadémia 1830-ben kezdte 
meg működését. A tudós társaság figyelmét na-
gyon hamar felkeltette Jerney munkássága, annál 
is inkább, mivel egy kifejezetten hazafias témával, 
a magyarok eredetével foglalkozott. Jules Klaproth 
Kaukázussal foglalkozó műveinek megismerése 
óta a fiatal jogász azon gondolkozott, hogy ebben a 
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hatalmas hegységben lehetnek-e olyan törzsek 
vagy olyan nép, amely még magyarul beszél, vagy 
egy vele közvetlen rokonságban álló nyelven. A 
feltevés nem volt annyira merész, mint amilyen-
nek manapság tűnik, mert tudva lévő volt, hogy 
avarok is éltek ott. Márpedig a magyar történelmi 
hagyományok szerint az avarokat, a hunokhoz ha-
sonlóan, a magyarok őseinek tekintették. Azt is 
gondolták, hogy egykoron a kunok is folytattak no-
mád életformát a Kaukázus peremvidékein. Meg-
annyi ok volt ez arra, ráadásul a romantika korát 
éltük, hogy feltételezni lehessen, hogy magyarul 
beszélő népekre lehet bukkanni valamelyik eldu-
gott völgyben, megéri tehát odamenni, és rájuk ta-
lálni. Megpróbálta bebizonyítani, hogy ha az ava-
rok vagy a kunok ősei még mindig a Kaukázusban 
élnek, akkor biztosan a magyarok rokonai. Hogy 
biztosat lehessen állítani, el kell utazni hozzájuk. 
 Ezért lassanként megszületett a levéltárakat 
bújó jogász fejében az a gondolat, hogy elutazik 
népe feltételezett forrásaihoz, és ő maga is őshaza-
kutatóvá válik, ami az ő korában teljesen bevett 
dolog volt. 
 Talán soha nem vált volna azzá, ha a körül-
mények folytán nem lett volna az új akadémia 
tagja, 1837-ben a Petrovich Frigyes halálával 
megüresedő helyre a történelmi bizottságba Czuc-
zor Györgyöt nevezték ki, ő pedig először levelező 
tag, majd 1838. szeptember 7-én a társaság ren-
des tagja lett. Nagyon örült neki, annál is inkább, 
mivel időközben Pestre költözött a belvárosba, a 
Molnár utca 163. alatt álló szép házba. Apja 
1833-ban bekövetkezett halála után a nővérei va-
lóságos összeesküvést szőttek ellene, mivel látták, 
hogy egyáltalán nem törődött a szarvasmarha-
tenyésztéssel, hatalmas jogi procedúrába kénysze-
rítették, amiből jogász létére sem tudott kikeve-
redni. Végül megnyerte a pereskedést, de sok ide-
je ráment, és az egyik sógora annyira megha-
ragudott rá győzelme miatt, hogy a legrosszabb rá-
galmakat és pletykákat terjesztette róla, ezért 
Pestre kellett menekülnie, végleg el kellett hagy-
nia szülőfaluját, Dorozsmát, ahol már olyan rossz 
volt a helyzet, hogy az emberek köveket hajigáltak 
utána. Ez az egyszerre nevetséges és szomorú há-
borúskodás volt az állattartók bosszúja a kutatóval 
szemben, aki a mészárszékek és vágóhidak helyett 
a bíróságokat és a levéltárakat választotta. Az ügy 
gyakran nem hagyta aludni, de dolgozni azért tu-

dott, és 1838. december 3-án vidáman, magabiz-
tosan és nyugodtan mondta el akadémiai szék-
foglaló beszédét „A magyarországi besenyőkről”, 
amelyet még ma is nagyon helytálló tanulmánynak 
tartanak. 

 
Az õshazakutató 
 

 Most, hogy útra készen állt, és kutatásai szá-
mos publikációban napvilágot láttak, ráébredt, 
hogy akkor tehetné fel a koronát, ha életművét 
úgy fejezné be, ha személyesen is ellátogatna 
azokra a helyekre, ahol a magyarok a honfoglalás 
előtt éltek. Természetesen szó sem lehetett arról, 
hogy északra menjen a finn népekhez. Ázsiába 
akart menni, mint Kőrösi Csoma Sándor, hogy fel-
fedezze népének bölcsőjét. Hol lehet ez az állító-
lagos bölcső? Senki sem tudta, sem Jerney, sem 
Kőrösi Csoma, sem más, legkevésbé a nevetséges 
Horvát István, aki mindenhol őshazát vélt felfe-
dezni. Ő is a hazafias körökben dúló járvány ál-
dozata lett, amely legalább annyi kárt okozott, 
mint a kolera. Bár házas volt, több gyermek atyja, 
nagy földbirtok ura – még mindig apja földjei és 
híres állatai ezek, amelyek úgy tapadtak a hátára, 
mint Nessus inge –, és bár már elmúlt negyven, 
ellenállhatatlan utazási vágy hajtotta. Értesült Kő-
rösi Csoma Sándor vállalkozásának kudarcáról, 
aki a hunok leszármazottainak keresésére indult a 
mongol sztyeppéken, de helyette a tibeti budd-
hista kánon háromszázhuszonöt zavaros kötetének 
kutatásánál kötött ki. Most rajta volt a sor. 
 1841. szeptember 3-án a korra jellemző feltű-
nően ünnepélyes gesztussal a megrökönyödött 
akadémiai hivatal asztalára háromezer csengő, jó 
forintot tett, avval a szándékkal, hogy finanszíroz-
za annak az utazását, aki elsőként elindul az ős-
haza megkeresésére. Aztán a kollégái megdöbbe-
nésére bejelentette, hogy ő maga lesz az első uta-
zó, aki elhatározta, hogy Kőrösi Csoma nyomdo-
kaiba lép. A furcsa mecénás pénzt adott tehát az 
akadémiának, hogy megszabadítsa jövőbeni ki-
adásaitól. Magad uram, ha nincsen szolgád, nem 
igaz? 
 Így is történt. Miután 1844. március 18-án 
elolvasott egy tanulmányt „A nagy mongol kánnak 
IV. Bélához címzett leveléről”, becsomagolt. Ápri-
lis 24-én elhagyta Pestet. Nem úgy utazott el, 
mint Kőrösi Csoma, akinek titokban kellett elme-
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nekülnie, hanem az akadémiai és a többi testület 
jókívánságaival kísérve, csomagokkal, pénzzel, 
élelemmel ellátva, cselédekkel, ajánlólevelekkel 
és érvényes császári és királyi útlevéllel. Egyéb-
ként, szegény Csomával ellentétben, aki gyalog 
kelt át a Kárpátokon, ő egy gőzössel hajózott le a 
Dunán egészen Galacig. Július 3-án Ogyesszába 
ért, ahonnan elküldte az akadémiának az első be-
számolóját. Lejegyezte, hogy Galac mellett, román 
földön felfedezett egy falut, amelynek a neve Vad 
ungur (magyar gázló), tehát a magyarok régi je-
lenlétéről árulkodik. Aztán Moldáviába ment, ahol 
sajnálattal állapította meg, hogy az elrománosodó 
őslakos magyar népcsoport, a csángók teljesen 
magukra maradtak.3 A gazzal és bozótokkal benőtt 
forrófalvai régi temetőben ásatásokat végzett. Ta-
lált két magyar nyelvű sírfeliratot. Egy harmadikat 
is talált, amelyen szkíta felirat volt, mint amilyen 
jegyeket kun-tatár pénzeken is látni lehet. A lasi 
melletti vidéken ősi sírdombokat is talált, ame-
lyek kun temetkezésekről árulkodtak. Aztán az 
1812-ben az orosz birodalomhoz csatolt Bessza-
rábiába ment, majd visszatért Ogyesszába. Ott el-
látogatott a helyi múzeumba, az ott található kő-
szobrokat a magyarok őseinek a vidéken való je-
lenléte bizonyítékának tekintette. 
 Taganrogból egy második lelkes beszámolót 
írt akadémiai kollégáinak: „Isten kárpótolta a fá-
radozásaimat, mer megtaláltam Lebédiát, a ma-
gyarok egyik legrégibb hazáját és ezer meg ezer 
kőszobrot. Hihetetlen” ! A Fekete-tenger partján 
fekvő nagy, természetes síkságról van szó, ahol 
akkoriban még hatalmas szarvasmarhacsordák le-
geltek, ami biztosan eszébe juttatta azokat az 
állatokat, amelyekre apja olyan büszke volt. Bi-
zánci forrásokból tudjuk, hogy a magyarok ősei, 
itt, a mai Alsó-Ukrajnában is tartózkodtak, miután 
egy évszázaddal korábban megérkeztek a Kubán 
által öntözött síkságokról. Lebédia volt annak az 
útnak az egyik állomása, amelyen a hét törzs el-
időzött, miután a Kaszpi-tenger nyugati felétől és 
a Kaukázus északi felétől elvándorolt, majd ez-
után az állomás után a Kárpát-medence felé vette 
az útját. Méreteik és csoportjuk tilalma miatt nem 
tudott szobrokat hozni, de azért sikerült két, haj-
danán a Dnyeper mellett fekvő sértetlen szobor-
fejet megszereznie. De még ezeket a fejeket is ne-

                                                 
3 Lásd Bernard Le Calloc’h, „Un people oublié, les Csán-
gó”, Bulletin, 1992. december 

héz volt szállítani. Mindegyik legalább egy mázsát 
nyomott, és a Pestre való szállításuk is nagyon ne-
héz feladat volt. Viszont el kellett ismernie, hogy 
semmi esélye nem volt arra, hogy ott valaha is 
magyarul beszélő népekkel találkozzon, még ha 
léteztek is ilyenek az elmúlt századokban, mert 
összeolvadtak a történelem sorscsapásai miatt 
melléjük szegődött nagyobb számú néppel. Ész-
szerűbbnek látta tehát, hogy azt indítványozza az 
akadémiának, hogy a jövőben az orosz birodalom 
déli részén végezzenek ásatásokat és sírfeltá-
rásokat, a Fekete- és az Azovi-tenger körül, kelet 
felé folytatva a munkát, a „pártusok országáig”. 
 A Don torkolatához érve elhatározta, hogy 
Kubán, a Kaukázus és Grúzia felé veszi az irányt, 
de végül Kercsiben kellett maradnia, az Azovi-
tenger partján. Arra használta az ottlétét, hogy ha-
jóra tette a két nehéz fejszobrot, amit kalandos kö-
rülmények között, egészen odáig szállított. Szep-
tember 12-én visszatért Iasiba, ahonnan újabb be-
számolóban közölte, hogy Moldáviába ment azért, 
hogy öt különböző helyen folytasson régészeti ása-
tásokat. Nem akarta bevallani, de a népe forrásai-
hoz vezető csodálatos utazás nem járt sikerrel, 
mint ahogy a többi őshazakutatóé sem, akik le-
hajtott fejjel indultak vagy indulnak el végül is 
egy káprázat keresésére. Nem járt sikerrel, de 
nem volt felesleges, hogy Jerney János beutazta 
Etelközt, Lebédiát egészen a kazár birodalom szé-
léig. Vitathatatlan tény, hogy a magyarok őseinek 
nyomain járt, és feltérképezte az akkoriban még 
szinte teljesen ismeretlen vidékeket. Viszont téve-
dett, amikor a kőszobrokat a magyarok őseinek tu-
lajdonította. Az útközben talált ősi sírhalmokhoz 
hasonlóan nem pontosan meghatározott türk né-
pek vándorlásának bizonyítékairól van szó. A ma-
gyarok ősei tényleg kapcsolatban álltak, sőt néha 
együtt is éltek Oroszország és Ukrajna déli síksá-
gain és sztyeppéin lakó türk népekkel, de semmi 
sem bizonyítja, hogy ők alkották ezeket az emlé-
keket. 

 
A csángóknál 
 

 Besszarábiába és Moldáviába való visszaté-
rése után Jerney elhatározta, hogy a két román 
tartományban szétszórtan élő magyar népcsoport, 
a csángók felfedezésére indul. Ez egyáltalán nem 
volt haszontalan terv, éppen ellenkezőleg! Bár a 
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csángók teljesen ugyanolyanok voltak, mint ma-
gyarországi és erdélyi társaik, mégis teljes elszi-
geteltségben éltek. Azt feltételezte, hogy a 9. szá-
zadi népvándorlás során odáig érkeztek egy vagy 
több törzs leszármazottai, de soha nem mentek to-
vább, még akkor sem, amikor a régi pogány no-
mádok európai típusú keresztény királyságokat 
alapítottak. A római katolikus hitre tértek át, és 
hűek maradtak hozzá, bár a moldvai ortodoxok 
között éltek, és a vallásuk és a nyelvük tette kü-
lönlegessé őket.  
 Nyilvánvaló, hogy a moldvai magyarok tanul-
mányozása által nem lehetett megtalálni, hogy 
hajdanán hol éltek a magyarok ősei, azt a helyet, 
amelyet Jerney és a többi őshazakutató „első ha-
zának” hívott. De a nekik szentelt hét hónapos 
kutatás nagyon hasznos munkának bizonyult. Em-
lékeztette honfitársait ennek az elfelejtett, magya-
rul beszélő és magyar népcsoportnak a létére. Be-
számolt arról, hogy mennyire szórványban élnek, 
ami szinte lehetetlenné teszi, hogy ellenálljanak 
az asszimilációs törekvéseknek. Hangsúlyozta, 
hogy szeretnének magyar papokat, és nem mindig 
külföldieket. Miért utaznak a magyar misszioná-
riusok a tengerentúlra vadembereket téríteni, ami-
kor a Kárpátok másik oldalán testvérüket szolgál-
va jobban tudnák szolgálni egyházukat? A pesti 
értelmiségi körökben elterjedt nézet hamis, ő azt 
állította, hogy a csángók nem Moldvába menekült 
székelyek,4 hanem a honfoglalás óta letelepedett 
őslakosok. Jerney a védelmükre kelt. Ugyanakkor 
etnológussá változott, tanulmányozta szokásaikat, 
lejegyezte idiomatikus kifejezéseiket, lerajzolta 
házaik alaprajzát, ünneplő ruhákat vásárolt, szá-
mos információt gyűjtött, és elmondhatta, hogy ő 
kutatta őket elsőként komolyan. Azért is sajnálta 
nagyon elszigeteltségüket, mert tudatában volt an-
nak, hogy sokkal fejlettebb és modernebb a mező-
gazdaságuk, mint a románoké. Ha segítene nekik 
az anyaország, akkor jobban megőrizhetnék nem-
zeti identitásukat, jobb helyük lenne a moldvai 
társadalomban, így viszont szinte ki vannak zárva 
belőle. 
 Magától értetődik, hogy tevékenységét hama-
rosan rossz szemmel nézték a helyi hatóságok. 
Szemére vetették, hogy beavatkozik a hercegség 
belügyeibe, és zavart kelt. Egy szép napon, né-
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hány barátja, aki jót akart neki, eltanácsolta attól, 
hogy kirándulni menjen, mert mint mondták, 
csapdába eshet és egy nem túl természetes módon 
bekövetkezett „baleset” áldozata lehet. Megértet-
te, hogy ideje hazatérnie. Máricus 18-án elhagyta 
Moldvát, és Erdélyen keresztül Pest felé indult, 
ahová április 23-án érkezett meg. Egy évet töltött 
távol. 
 Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy 
kísérlete kudarc volt, de eleve kudarcra is volt 
ítélve, mert sehol nincs „bölcső”. Ha messzebb 
ment volna, mondjuk a Kaukázuson túlra, akkor 
sem talált volna semmit, mert sehol nincs semmi, 
ha mégis van a világon egy hely, amelyet a ma-
gyar nemzeti bölcsőjének lehet tekinteni, akkor az 
csak az Urál és a Kaszpi-tenger közötti tájék le-
het, a határtalan, végtelen sztyeppék, ahol 
kétezer-ötszáz évvel ezelőtt az ugorok először cso-
portba tömörültek, miután elváltak tőlük az oszt-
jákok és a vogulok ősei. De akkoriban, a nemzeti 
romantika korában elfogadhatatlan volt a hazafiak 
számára finnugor elmélet. 
 Jerney János 1851-ben kiadta „A magyarok 
ősei keresése céljából tett Keleten való utazása” 
történetét. 1855. december 24-én halt meg agy-
vérzésben. 
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