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Szabadi Laura

„Hajszálgyökerek”
Magyarok a világban – legendák, kérdések, tények II.

És ha mégis legenda az egész? De hisz a kérdésnek épp legendabeli része foglalkoztat
a „való tényeknél” is jobban. A léleknek az a különös szomja, mely még legendát
fakaszt, hogy kielégüljön.
(…)
Mi azért jöttünk ide, mert hitünk szerint valamiféle árvákat, világgá sodródott test-
véreket akartunk fölkeresni.
Ők meg azért fogadnak szívesen bennünket, mert azt hiszik, létünk legrejtelmesebb
kérdését közelíthetik meg egy lépéssel: hogy honnan eredünk, kik vagyunk.
Így vegyük hát valóságnak, mégha legendás is, ezt a helyzetet, mely nem mindennapi
kísérletet kínál.

(Illyés 1971: 241)

Bevezető
A külföldi magyarság témakörét néhány kevésbé ismert, különleges csoporton

keresztül vizsgálom meg. Ilyen például az Afrikában élő magyarabok, a franciaor-
szági Régusse vagy a törökországi Maçarköy (Magyarfalva) lakóinak esete. A ki-
választott három csoport közös vonása, hogy a feltételezések szerint körülbelül 500
éve, a török időkben kerültek el, vagy vitték el őket erőszakkal Magyarországról;
egyikük sem beszéli a magyar nyelvet; asszimilációjuk előrehaladt és mégis hangoz-
tatják magyar kötődésüket. Tanulmányom előző részében a núbiai magyarabokkal
kapcsolatos forrásokat ismertettem, jelenlegi írásomban Régusse és Maçarköy ma-
gyar kötödéseit elemzem.

Dolgozatom célja annak bemutatása, hogy milyen érveket és ellenérveket lehet
kibontani a forrásanyagokból a magyarabok, a régusse-iek és a maçarköyiek magyar-
ságát illetően. Adatgyűjtő és rendszerező munkámnak nem feladata a vitás esetek
eldöntése; célom a legendák kialakulásának feltérképezése, az esetek minél sokol-
dalúbb megismerése, az érvek és ellenérvek teljes körű bemutatása, egy esetleges
további kutatás alapjainak lefektetése.
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Magyarok Provence-ban?
Illyés Gyula és Garamvölgyi Artúr

Illyés Gyula 1967-ben, a Népszabadság oldalain1  adott hírt az olvasóközönség-
nek a régusse-i magyar betelepülés legendás történetéről. Az elképzelés szerint a
török hódoltság idején egész magyar falvak kerültek a konstantinápolyi rabszolga-
vásárra. Ezzel egy időben belső háborúk és a járványok Provence-ban falvak egész
sorát tette néptelenné. A kiürült föld ura a Johannita Szék lett, mely a puszta fran-
cia vidéket az oszmán rabságból kiváltott magyar keresztényekkel tette újra lakot-
tá. A feltételezett magyar ősök érkezését 1533-ra datálják.

Az eredetet kutató Régusse-i Történelmi Bizottság mintegy 250 magyar család
nyomát vélte felfedezni az anyakönyvekben és a falu iratainak archívumában. Ezek-
ben az iratokban hátrafelé lapozva, a bejegyzések alapján bontották ki a mai fran-
cia családnevekből az eredeti, feltételezett magyar neveket.2

Illyés Gyula – átnézve az anyakönyveket – az egyik keresztelési bejegyzés alap-
ján azt föltételezi, hogy 1660-ban a faluban még voltak, akik magyarul beszéltek.
Ehhez kiegészítésként megjegyzi, hogy máshonnan származó adatok szerint a
Régusse-be települt magyarok három nemzedéken át kizárólag egymás között há-
zasodtak, valamint semmi nyoma annak, hogy az óhazával valaha is összeköttetés-
be kerültek volna. Illyés megemlíti, hogy a Régusse-be hozott magyarok megtartották
otthoni társadalmi rétegződésüket. Érdekes további adatnak tartja, hogy a közeli
város, Barjols máig is tímárjairól, franciául hongroyeur-nak (’magyarosok’) neve-
zett finombőr-cserzőiről híres.

Illyés Gyula cikksorozatának köszönhetően fellendült az érdeklődés a magya-
rok Provence-ban élő rokonai iránt. Mivel a költő többször is Garamvölgyi Artúr
nyomozására hivatkozott, az Élet és Tudomány olvasói kérésére megkereste a kül-
földön élő újságírót, aki bemutatta franciaországi kutatását és eredményeit (Garam-
völgyi 1968).

Garamvölgyi figyelmét egy 1966-ban megjelent francia ismeretterjesztő könyv
egyik megállapítása keltette fel (Belgrano 1966). A Var megye helységeinek törté-
nelmét, földrajzát, műemlékeit tárgyaló műben a következő mondat állt: „A XVI. szá-
zad végén, a vallásháborúk következtében, Régusse teljesen elnéptelenedett. Újra-
népesítésére magyarokat hívtak be” (idézi: Garamvölgyi 1968: 536).

1 Népszabadság, 1967. december 24. és 30., 1968. január 6-8. Kötetben: Illyés Gyula: Hajszálgyökerek, Bp.,
1971. 235-266.

2 Így a helyi kutatók szerint mai Fouque családnév az eredeti magyar Fokos név évszázadokon át tartó el-
franciásodása során alakult ki: Fokos > Foquos > Fouquos > Fouques > Fouque. Így lett a magyar Papp-
ból a francia Sappe. A régi iratokból így követték nyomon, hogyan lett a Béressi-ből Bressi, Pór-ból Porre,
Márton-ból Marton, Fábri-ból Fabrè.
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A nyomozás első lépéseként a magyar újságíró Belgranot kereste fel, aki elmondta,
hogy az információt Louis Henseling touloni történész egyik munkájából (Henseling
1935) vette át. Sajnos Henseling 1947-ben elhunyt, így Garamvölgyi csak egykori
munkatársával, a hagyatékot őrző, J. B. Gaignebet történelemprofesszorral tudott be-
szélni. A történész hagyatékában talált jegyzetekből kiderítette, hogy Henseling néhány
18. századi munkából3  szerzett tudomást a magyarok hajdani betelepüléséről, és a
felső-provence-i falvak adattáraiban kutatva további bizonyítékokra lelt.

Garamvölgyi ezután Régusse-be utazott, hogy saját maga is megvizsgálhassa
a falu iratait. Az 1553-tól fennálló irattárat tanulmányozva megfigyelte, hogy 1569
és 1574 között nincsenek anyakönyvi bejegyzések.4  Erre az ötévnyi „fehér foltra”
alapozva azt gondolta, hogy ebben az időben a belső vallás- és polgárháborúk, majd
a pestisjárvány következtében a község elnéptelenedett. 1574-ben az anyakönyvi
bejegyzések újra folytatódtak, s rögtön 11 születést jeleztek.

„Az új születési bejegyzések a »friss vérről« adnak hírt. Magyar nevek serege jelent
meg a pergameneken (közülük a legtöbb kezdettől fogva torzult alakban került lejegy-
zésre): Jánosi, Teleki, Kereti (Kereszti?), Vér, Piros, Fokos, Furkos, Papp, Bogár,
Boros (Bőrös?), Pór, Angyal, Szabó, Dormánd, Várhida, Vértes stb.” (Garamvölgyi
1968: 538)

Ezen a ponton Garamvölgyi szakértők segítségét kérte, s levelet írt a Magyar
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének. A történészek válaszát fi-
gyelembe véve dolgozta ki azt az elméletet, amelyet Illés Gyula is ismertetett.

A korabeli dokumentumok áttanulmányozása során Garamvölgyi a betelepülők
szakmai és szociális megoszlásáról is talált adatokat. Ezek szerint a betelepülők egy
része kisiparos volt, akik addig ismeretlen szakmákat honosítottak meg. Garamvölgyi
a régi iratok alapján több ilyen magyar eredetű iparos-dinasztiát rekonstruált.5  Vé-
leménye szerint a 16. századi magyar betelepülés a francia szókincsben is nyomot
hagyott. Olyan új kifejezések születtek, amelyek a magyarokhoz köthető szakmák-
kal kapcsolatosak. Így a ’magyar’-t jelentő hongrois szóból származtatja a hongrer
’lovat miskárol’, hongreur ’lómiskároló’ kifejezéseket. Ugyancsak a hongrois tőre
vezeti vissza a hongroyer ’timsóval bőrt cserez’, s ezzel összefüggésben a hongroirie
’bőrcserző műhely’ vagy ’bőrkereskedelem’, hongroyage ’bőrcserző művelet’ és a
hongroyeur ’bőrcserző kisiparos’ szavak.

3 Achard: Dictionnaire Historique et Géographique de Provence (Provence történelmi és földrajzi szótára);
Papon: Histoire generale de Provence. Paris, 1777–1786.

4 1569-ben megszakadnak a bejegyzések, majd ugyanazon a lapon, de már 1574-től folytatódnak.
5 Garamvölgyi tizenhét magyarok által űzött szakmát talált: kovács, pék, szabó, cipész, csizmadia, bocskor-

készítő, len-, kender- és gyapjúfésülő, takács, asztalos, kőműves, molnár, bognár, kádár, kötélverő, bőr-
cserző és lómiskároló.

„HAJSZÁLGYÖKEREK”
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A magyar eredet kutatására „Régusse-i Testvérfalu Kutató Bizottság” is alakult,
melynek tagjai6  magyar származásúaknak vallották magukat, s céljuk az volt, hogy
megtalálják azt a magyarországi falut, ahonnan őseik származtak.

Hegyi Klára cáfolata

Garamvölgyi Artúr levelei, majd a régusse-i magyarokról szóló tudósítások fel-
keltették a Tudományos Akadémia figyelmét is, így Franciaországba küldték Hegyi
Klára történészt, aki 1970-ben három hónapig kutatta a magyar telepítés tényét a
francia levéltárakban. Eredményeiről, valamint Garamvölgyi munkájának elemzé-
séről a Magyar Tudományban számolt be (Hegyi 1973).

Tanulmányában először is tisztázta a Történettudományi Intézet és Garamvölgyi
Artúr kapcsolatát. Elmondása szerint az újságíró felfedezéséről tudósító levelének
lényege az volt, hogy az anyakönyvek kétséget kizáróan bizonyítják, Régusse a 16.
század 70/80-as éveiben színtiszta magyar faluvá alakult, s az egykori telepesek le-
származottai meg szeretnék találni őseik magyarországi faluját. A Történettudomá-
nyi Intézet válasza elsősorban a tömeges, szervezett áttelepülés tévhitét oszlatta szét,
és annak a hipotézisét kínálta fel, hogy ha valóban magyarokat telepítettek, akkor a
konstantinápolyi rabszolgapiacról kerülhettek oda, és a közvetítő a Jeruzsálemi Szent
János Lovagrend lehetett. A válaszlevél ugyanakkor azt is hangsúlyozta, a kérdés
megoldásához a teljes helyi forrásanyag feldolgozásán túl, át kell nézni a Francia
Külügyminisztériumi Levéltár konstantinápolyi követjelentéseit és a johannita lovag-
rend levéltárának anyagát is. Garamvölgyi Artúr a történészek föltételezését később
már bizonyított megoldásként kezelte.

A magyar újságíró által magyar telepítésűnek megjelölt Draguignan környéki
falvakban7  gazdag helyi forrásanyag maradt fenn, általában a 16. század közepéig
(egyes falvakban a tízes-harmincas évekig).

Hegyi Klára megjegyzi, hogy az újságíró elsősorban anyakönyveket nézte vé-
gig, a többi forrást nem, vagy alig használta, így több hibát is vétett. Az anyaköny-
vek névanyagának feldolgozásában – a kusza kézírás, a még kialakulatlan helyes-
írás miatt és más forrásokkal való egyeztetés hiányában – Garamvölgyi munkájában
négy típushibát figyelt meg:

(1) Az egymáshoz hasonlóan írt e, a és o betűket olyan magánhangzóknak ol-
vasta, hogy azok megfeleljenek a feltételezett magyar név hangalakjának.

6 Norbert Fanquitire, Gabriel Sappe, Mireille Agnes iskolai igazgatónő, Marcel Jean
7 Baudinard, Bauduen, Artignosc, Moissac, Montmeyan, Régusse, Aups, Fox-Amphoux, Salernes, Sillnas,

La Verdière, Barjols, Brue-Auriac, Cotignac, Seillons, Bras.

SZABADI LAURA
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(2) Névmagyarázataiban nem volt tekintettel a francia hangtörténet szabályai-
ra, sem a francia, sem a magyar nyelv eltérő hangalakjaira és az azoknak megfele-
lő, eltérően leírt betűkapcsolatokra.

(3) Nem vette figyelembe azt, hogy a 16. században sok helyi családnévnek lé-
tezett hím- és nőnemű alakja, pl. Peyr/Peyresse, Fouquc/Fouquesse stb. A nőnemű
formákat régebbieknek feltételezte, és ebből következtetett az –oss végződést ma-
gukba foglaló magyar nevekre.

(4) Európa-szerte elterjedt keresztnevek francia alakját magyar eredetűnek vélte,
pl. André > András, Jaques > János, Johannesse > Jánossi stb.

Hegyi Klára számára a félreolvasások mellett már a nevek összetétele is gya-
nút keltett. Garamvölgyi a régusse-i 16–17. századi anyakönyvi bejegyzésekben 145
magyar családnevet talált,8  de ezek közül teljesen hiányoznak a 16. századi magyar
névadásra jellemző – testi tulajdonságokra utaló – nevek (Sánta, Balog), illetve na-
gyon kevés számú a foglalkozásokból eredő elnevezés. A korabeli névadási szoká-
sokra jellemző harmadik csoport, a helységnévből eredő családnevek ugyan nagy
számú csoportot képviselnek, de a történésznő szerint e helységek (Várszék, Arnót,9

Várdörög, Zsigód stb.) nagy része soha nem is létezett, vagy a 16. században más
alakjuk volt használatos (Várpalota, Sárospatak).

A névmegfejtések egy része magyar vagy magyarosan hangzó közszó, köztük
olyanok, amelyek Hegyi Klára szerint az adott évszázadban még nem léteztek. Emellett
megfigyelte, hogy a magyaroknak tulajdonított nevek más része ismert volt már a
megelőző évszázadokban is Provence-ben, vagy pedig régi franciaországi település-
nevekből származtak. Ilyen a Grambois, Arnaud, Sicaud, Varadier Dolle, Bagarris stb.
Nemcsak ezekben, de más forrásokban sem találta a magyar telepesek nyomát.
Garamvölgyi Artúr kutatásának egyik alaptézise abból indult ki, hogy a régusse-i anya-
könyvekben 1569–1574 között öt év szünetet talált, így ebből a falu elnéptelenedésé-
re következtetett. Egyéb forrásokban is megvizsgálta ezt az üres öt évet, s teljesen el-
térő eredményre jutott: a községi tanácsülési határozatok folyamatos falusi életet
mutatnak, és a királyi jegyző is több kötetet töltött meg a lakosság jogi ügyleteivel.
Hegyi Klára más dokumentumokban sem találta a magyar betelepítés nyomát.

Átnézte a provence-i történeti munkákat (elsősorban a 18. századi Papon és
Achard munkáit, melyeket Garamvölgyi forrásként megjelölt), de nem találta ma-

8 Hegyi Klára munkáját nagyban segítette, hogy Garamvölgyi ceruzával aláhúzta az általa magyarnak vélt
neveket.

9 Arnót valójában létezik, egy Árpád-korig visszanyúló történelemmel rendelkező, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében található kis falucska. Azt, hogy a 16. században a helység nevének pontosan mely formája volt
használatos, nem tudom (www.arnot.hu).

„HAJSZÁLGYÖKEREK”
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gyar telepesek nyomát. Kivétel Louis Henseling 1932-es munkája volt, amelyben
további forrás, illetve hivatkozás nélkül a következőket olvashatjuk:

„A 16. század végén spanyolok és génuaiak népesítették újjá Artignosc-ot, a magya-
rokat ugyanekkor hívták be, hogy felélesszék Régusse városát, amelyet a polgár- és
vallásháborúk hasonlóképpen megviseltek; a provanszi föld azonban úgy hatott rá-
juk, hogy ez az idegen hozzájárulás sem a helységnevekben, sem a nyelvben, sem a
szokásokban nem hagyott nyomot.” (Idézi: Hegyi 1973: 657)

Hegyi meggyőződése, hogy a magyar eredet csak Garamvölgyi Artúr lelkese-
déséből született meg, sőt maguk a régusse-iek is tőle hallottak először magyar ere-
detükről.

Az Élet és Tudomány 1973/45. számának Kedves Olvasók! című rovatában a
szerkesztőség Hegyi Klára tanulmányára hivatkozva két oldalas helyreigazítást kö-
zölt: „…a XVI. századi provence-i magyar betelepítéstől, mint egy talán kedves, de
a történelmi valóságnak nem megfelelő legendától el kell búcsúznunk.”

Garamvölgyi Artúr időközben elhunyt, így már nem tudott reagálni Hegyi Klára
eredményeire. A történész megállapításai azonban nem szegték kedvét a téma iránt
érdeklődőknek. A megjelent cikkek nyomán sok egyre többen foglalkoztak a „ma-
gyar telepesek” ügyével.10

Kiszely István

Kiszely István és felesége 1991 nyarán ment Régusse-be. Mivel a levéltárak és
könyvtárak zárva voltak, empirikus tapasztalatokat gyűjtöttek a lakosság magyarság-
tudatáról:

„A helyiek kedvesen, örömmel fogadtak, akárcsak egy honfitársukat. Megtudtuk,
hogy a magyar kapcsolat tudata jóval Garamvölgyi Artúr ittléte előttről él e terüle-
ten, mindenkiben igen régtől fogva.” (Hankó–Kiszely: é.n.)

A helyiekkel beszélgetve felvetődött egy régészeti ásatás – a 16. századi lakos-
ság temetőjének feltárásának – kérdése is. A mindent átfogó szakértői csoport által
végzett kutatás azonban máig sem valósult meg, de a magyar eredet legendája nem
halt el. Csókos Varga Györgyi (régebben Franciaországban, most Etyeken élő fes-
tőművésznő) kezdett el közben foglalkozni a magyar betelepítés ügyével: a falube-
liekkel együtt egy Régusse-ben létesítendő magyar ház – és egy szakember vezeté-
sével abban működő kutatóbázis – létrehozásán gondolkodva. Dr. Valter Ilona, az

10 Kiszely István és Pásztor Zoltán közlései szerint: A Kanadában élő Jean-Claude Grenier, Mireille Agnès,
a Toulonban élő H. Andrau (aki Magyarországon is járt), az Entrevau-ban élő magyar származású festő-
művésznő, Nagy Niké (akinek férje Michael Montanaro, a neves provanszál zenész) és M. René Herviaux,
aki a régusse-i turista iroda vezetője.

SZABADI LAURA
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Országos Műemléki Felügyelőség régésze 1989-ben támogatást kért az Etyeki Kép-
zőművész Csoport által Régusse-ben létesítendő magyar ház ügyében.11

A kilencvenes évek elején magyarországi kutatók ottléte idején, a franciaországi
lapok is sokat foglalkoztak Régusse „magyar” múltjával, különösen a Var Matin című
lap Régusse rovata. 12

Pásztor Zoltán

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem francia szakos hallgatója, Pásztor Zoltán13

1993 őszén a budapesti Francia Intézet ösztöndíjasaként két hónapot töltött Nizza,
Draguignan, Marseille könyvtárainak és levéltárainak tanulmányozásával, a „fran-
ciaországi magyarok” történetének kutatásával. Munkáját szakdolgozatában foglalta
össze (Pásztor 1995).

Kiinduló anyagként Illyés Gyula és Garamvölgyi munkáira, Régusse „magyar”
múltját megemlítő útikönyvekre, Henseling már többször idézett művére hivatkozik.
Bemutatja Hegyi Klára ellentmondó tanulmányát is. Munkája során azonban talált
egy régebbi, 19. századi forrást, amely a magyar betelepítésre is vonatkozhatott. A
dokumentum alapján több olyan esemény történt a faluban, mely elnéptelenedéshez
vezethetett: vallásháborúk, valamint különböző járványok. A múlt században élő pap
(Mireur) feljegyzéseire alapozva megállapítja, hogy a 16. század végén új telepesek
érkeztek a faluba.

„Mireur, ahogy írja, nagy rendetlenségbe találta a XVI. és XVII. században élt jegy-
zők írásait, így ő maga is kihagyott néhány évet. Tette ezt például az 1592–98-ig ter-
jedő időszakban. Különös fontosságúak számunkra ezek az évek, hiszen 1598-ban
jelennek meg az évkönyvben az »új betelepültek«, valamint azok, akik semmilyen
joggal és címmel nem rendelkeznek. Mindenesetre ezek az emberek (idegeneknek is
említi őket Mireur) felforgatták a falu eddigi életének menetét, hiszen elfoglalták az
elhagyott házakat, javakat, istállókat” (Pásztor 1995).

A fiatal kutató megemlíti, hogy ottjártakor már csak három családon belül élt
a magyar eredet hagyománya. (Illyés Gyula idején még 25 család tudott magyar
ősökről, de 25 év leforgása alatt ezek a régusse-i dinasztiák kihaltak.) A falu törté-
neti anyagaiban még egy érdekességre akadt: 1648-ban Jean Rigaud (franciául ki-
ejtve Rigó) jutalmat kapott a falu templomtornyának építéséért. Megjegyzi, hogy a

11 Dr. Valter Ilona: Javaslat az Etyeki Képzőművész Csoport által Régusse-ben (Franciaország, Provence)
létesítendő magyar ház ügyében (levél a Soros Alapítványnak).

12 Herviaux, Denis: Rhapsodie provencale, Var Matin, 1991. március 28, Uő: Régusse. A l’Est ien de nouveau.
Var Matin, 1992. július 24.; André Valere: Les Hongrois de Regusse: Une passionante conférence de Mlle
Agnès

13 Pásztor Zoltán jelenleg a Kossuth és a Petőfi Rádió munkatársa.
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torony a provanszál hagyományoktól eltérően olyan színes cserepekkel díszített,
melyek Magyarországon népszerűek. Dolgozatában nem jelenti ki a magyar bete-
lepítés tényét, a névmegfejtésekhez francia illetve magyar nyelvészek további ku-
tatását tartja fontosnak. „Mindenesetre a franciák álláspontja igen pozitív, hiszen a
faluban most épülő Történelmi Múzeum egy részét szívesen szentelnék úgymond a
magyar ügynek” (Pásztor 1995).

Kocsis Iván fotókiállítása

Kocsis Iván fotóművész14  1992-ben Franciaországba utazott, hogy felkutassa
a magyarok leszármazottait és az érdekes legendáról riportjellegű fotóalbumot ké-
szítsen. Tizenkét várost, azok környékét, a provence-i tájat és a magukat magyar
eredetűeknek valló embereket örökítette meg. A közel félezer fotóból 1999-ban ké-
szült kiállítás, de a könyv nem készült el.

A fotóművész alaposan tanulmányozta a témát, megismerte Garamvölgyi és Illyés
beszámolóját, de ugyanígy Hegyi Klára kutatását is. Régusse-ben tolmáccsal beszél-
getett a falubeliekkel, de az elhangzottakat hangszalagra vette.15  „Én nem amatőr ku-
tatóként, hanem fotósként utaztam Provence-ba, (…) de találtam olyan dolgokat, ame-
lyek arra utaltak, hogy nem szabad elvetni ezt az elméletet” (N. n. 1999).

Hajszálvékony gyökerek

A Régusse környéki magyarok hajdani betelepítésére sajnos kevés kutatás irá-
nyult. A törökök magyarországi rabszedése és a konstantinápolyi rabszolgavásár
történelmi tény, de mindez nem bizonyítja, hogy a Régusse-be és környékére így
kerültek volna magyarok vagy más csoportok. A johannita közvetítés lehet igaz, de
jelenleg csak egy hipotézis.16

A névanyag (Régusse) tanulmányozása francia és magyar történész, illetve nyel-
vész szakértők bevonásával érdekes eredményeket hozhatna. Az igazság valószínű-
leg Garamvölgyi Artúr és Hegyi Klára megállapítási között helyezkedhet el. Míg
Garamvölgyi egy kissé elfogultan vizsgálta a dokumentumokat, és elhamarkodot-
tan vont le következtetéseket, addig Hegyi Klára inkább az újságíró hibáinak feltá-
rásán fáradozott, mintsem a legenda bizonyításán.

14 Vácott született fotóművész, a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa; főtitkára a Magyar Diaporáma és
Multivízió Egyesületnek.

15 Az 5–6 órányi beszélgetés még szakértő fordításra, illetve feldolgozásra vár.
16 A Máltai Lovagokkal kapcsolatosan dr. Vajay Szabolcs (Svájcban élő, a johanniták történetével foglalko-

zó történészprofesszor) egy másik lehetséges változatot ismertetett: a johanniták az elfogott oszmán gá-
lyák keresztény-rabszolga evezőseit felszabadították, szolgálatukba fogadták, vagy birtokaikon (akár
Provence-ban) letelepítették. Akár így is kerülhettek Régusse környékére magyarok (Vajay Szabolcs le-
vele, 2003. november 8.).
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Egy komplex (régészeti, etnográfiai, nyelvészeti, történeti stb.) kutatás valószí-
nűleg minden kétséget kizáró eredményt hozhatna. Addig azonban azt a – további
bizonyítást nem igénylő – tényt kell elfogadni, hogy a régusse-iek egy része magyar
származásúnak vallja magát.

Magyar falu Törökországban? Maçarköy
Ispay Ferenc

Maçarköy17  létezéséről dr. Ispay Ferencnek18  az Élet és Tudományban írt be-
számolóiban olvashattunk először, s az ő nevéhez fűződik a falu felfedezése is (Ispay
1981, 1983).

A Törökországban utazgató Ispay figyelmét Vendel János19  hívta fel arra, hogy
valahol az országban létezik egy falu, melyet Maçarköynek, azaz ’Magyarfalvának’
hívnak. Ispay több éves keresgélés után sem bukkant a falura. Újabb évek teltek el,
míg ismét Törökországba, a Taurusz hegység közelébe jutott, és a környékbeli pász-
toroktól megtudta, hogy valóban létezik Maçarköy, de ma már Gebiznek nevezik.

A falu magyar eredetének hirdetőjétől, az idős Küçükatastól így hallotta a hely
történetét:20

„A mi őseink 420 évvel ezelőtt jöttek Magyarországról az isztambuli Gebze vidéké-
re. Ott letelepedtek, és falut alapítottak. Egy közeli cserkesz falu lakosságával nem
tudván megférni, a falut feladták, s az Isparta melletti Sorkum jajlára menekültek. A
helyet birtokukban vették, és téli szállást keresvén ide jöttek. Itt letelepedve elhatá-
rozták, hogy a helynek olyan nevet adnak, amely mindkét hazájukra emlékezteti őket.
Így lett a falu neve Gebiz Maçar.” (Ispay 1981: 1561)

Dr. Ispay Ferenc két napot töltött „Magyarfalván”, s a szájhagyományon kívül
egyéb bizonyítékokat is keresett a magyar eredetre: megvizsgálta a falu temetőjét,
ahol azt tapasztalta, hogy a sírkövek formája és díszítési elemei eltérnek a vidéken
megszokottól.

1982-ben még egyszer visszatért a faluba, és egy újabb beszámolót írt a lakók
életéről. Ebből megtudhattuk, hogy Maçarköy lakói a mohamedán vallást követik,
s őseik a pásztorkodó életmódot választották, így ma már teljesen beilleszkedtek a
környék nomád pásztorai, a jürükök közé.

17 Kiejtve: ’madzsarköj’.
18 New York-ba emigrált földrajztanár volt.
19 Isztambulban élő, magyar származású jezsuita szerzetes
20 A történetet hangfelvevővel rögzítette. Ispay Ferenc időközben meghalt, már Beder Tibor sem tudott kap-

csolatba lépni vele, így a felvételt sem sikerült megszerezni.
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„Ezzel véget ért Magyarfalva keresése. Az igazi munka azonban csak most kezdődik!
Szolgáljon ez a beszámoló ösztönzésül valamely érdemes honfitársamnak, aki (…)
feleletet talál mindarra a kérdésre, amelyre jómagam – avatatlan révén – nem tudok
felelni.” (Ispay 1981: 1561)

Beder Tibor

Ez az üzenet késztette Beder Tibor21  csíkszeredai tanárt arra, hogy elinduljon
Törökországba gyalogszerrel. Amíg a politikai helyzet miatt nem indulhatott, kuta-
tásba kezdett a témával kapcsolatban. Egyetlen írásos adatot dr. Rásonyi László
Tarihte Türlük című, 1971-ben Ankarában megjelent dolgozatában talált, ami nagy
általánosságban Gebiz-Maçarra is vonatkozhatott:

„A nagy háborúk sok áldozattal jártak. Magyarországról sok magyart, esetenként
egész falvakat hurcoltak át Anatóliába. Aztán a 15–20 évi ott tartózkodás után sza-
badon engedték őket, vagy felvéve az iszlám hitet, eltörökösödtek. Napjainkban a
Sivas mellett egy egész övezetben vannak magyar elnevezések. Giresun mellett és
Balikesirben is egy falut magyarnak neveznek.” (Idézi: Beder 2001: 202)

Beder Tibor végül is 1990. június 9-én indult el Törökországba, s 2600 kilométer
és 84 napi gyaloglás után ért Zágonból Maçarköybe.

„Iyi günler – (Jó napot!) – mondtam szaporán, és mutatóujjamat a mellemnek szö-
gezve bemutatkoztam: Ben macarin, vagyis” Én magyar vagyok!« majd a földre
mutattam: Bura maçar? Ez a hely magyar! Madzsar-Madzsar- mondták többen is (…)
aztán Mehmet Çakman, akinek arca olyan, mint egy tőről metszett csíki székelyé,
elővette személyazonossági igazolványát és büszkén tette rá mutatóujját a »konut«
rovatra (lakhely), ahova »maçar« (Madzsar), azaz magyar van írva. Tehát ez a hely
magyarként vésődött be az itt lakók emlékezetébe. Így jelenik meg személyazonos-
sági igazolványukban is, bár újabb neve Karapinar (Feketeforrás). Olyan ez, mint
nekünk, erdélyi magyaroknak Kolozsváron a Farkas utca, amelynek román nevét sok
magyar nem is tudja.”(Beder 2001: 201)

Beder Tibor néhány napot Magyarfalván töltött Mehmet Çakman otthonában
vendégeskedve, majd a falu polgármesterével találkozott, kinek édesapja az a
Kücükates volt, aki Ispay Ferenc legfőbb „adatközlője” volt. A polgármester elmond-
ta Beder Tibornak a legfontosabb tudnivalókat Magyarfalváról.

A 4022 lakosú Gebiz, több kerületből áll: legelső település a két és fél kilomé-
terre fekvő Maçar volt, melyet ma hivatalosan Feketeforrás kerületnek (Karapinar
mahallesi) neveznek, jelenleg még két település tartozik Gebizhez. A községközpon-

21 Földrajz–geológia szakos tanár, Hargita megyei nyugalmazott főtanfelügyelő; a Magyarok Székelyföldi
Társaságának és a csíkszeredai Julianus Alapítványnak az elnöke.
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tot Atattürknek hívják. Ezeket összevonva kapta a helység a Gebiz-Maçar nevet, mely
napjainkra Gebizre rövidült. A lakosság többsége földművelésből tartja el magát.

A régi település, az Eski Maçar (’Ős-Magyar’), melynek mára nyoma sincs, egy
fennsík tetején állott, alatta fekszik a temető, melynek régi részét (Eski Mezarla, ’Ősi
temető’) Maçarca Mezarlanak (’Magyar temető’) is nevezik. Annak ellenére, hogy
a falu lakói szinte semmi lényegeset nem tudnak Magyarországról, a származás le-
gendája elevenen él bennük. Beder Tibort legalább húsz-harminc „magyar” török
próbálta vendégül látni, vagy legalább beszélni vele, mint „testvérével”.

„Mégis hogy van az, hogy tizennyolc generáció után is … megmaradt az itteniek tu-
datában a magyarsághoz valamilyen módon való tartozás tudata? Ha még ez csak a
»maçar« helynévben van is meg és egy apáról fiúra örökített szájhagyományban. (…)
Így ők minden törökök legmagyarabb törökjei, akik bizonyíthatóan is rokoni szálakkal
kötődnek a magyarsághoz.” (Beder 2001: 217)

Magyarok falva?

A három vizsgált csoport közül a legkevesebb adattal a Maçarköyben élő ma-
gyarok történetéről rendelkezünk. Őket csak két kutató kereste fel, és beszámolói-
kon kívül más adat talán nem is található róluk. „Fölfedezésük” jóval később történt,
mint a magyaraboké vagy Régusse lakóié. A további kutatások szempontjából tehát
ez a legérintetlenebb terep. Szerencsére a „régi magyar” temető még megvan, ez a
terület szolgálhat adatokkal egy szakértői vizsgálat számára.

„Hajszálgyökerek”
A vizsgált három csoport néhány szempont szerint megegyezik.22  Magyarnak

tartott őseik a török hódoltság idején, a 16. században kerültek el Magyarországról.
Az azóta eltelt majdnem fél évezred alatt is megőrizték magyarságtudatukat, bár más
tekintetben asszimilációjuk teljesen végbement.

Eredetmondáikról összegezve lemondható, hogy történelmileg bizonyított ténye-
ken alapulnak: a török rabszedése Magyarországon, a rabok janicsárrá nevelése vagy
értékesítése a Konstantinápolyi rabszolgapiacon, a török hadseregben magyar zsol-
dosok alkalmazása, I. Szelim egyiptomi uralma.

Fontos bizonyítékul szolgálhat, hogyha a befogadó környezet is különbözőnek
látja az érintett nációt. A magyaráboknál ez az elnevezésben is tetten érhető: „ma-
gyar törzs”, Régusse környéki magyarok jelenlétére a foglalkozás-elnevezések, míg
a törökországiakra a származást jelölő falunév (Magyarfalva) szolgálhat érvként.

22 Hipotéziseim a rendelkezésre álló források alapján születtek. Elképzelhető, hogy a csoportok újabb vagy
alaposabb primer kutatása más adatokat hozna felszínre, melyekből más elképzelések következtethetők ki.
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A régészeti, tárgyi bizonyítékok utáni kutatás a magyaráboknál nehézkesen va-
lósulhat meg – a valóban értékes területek víz alatt vannak, de Franciaországban és
Macarköyben valószínűleg hozna eredményeket egy ilyen vizsgálat. Mindhárom
csoportnál érdemes lenne a levéltári anyagokat átböngészni. Ezen tényezőkhöz még
hozzátehetünk egy nem annyira tudományos, mint inkább észérvet: nehezen hihe-
tő, hogy a provence-i tengerparton, a törökországi jajlán vagy egy nílusi szigeten élő
emberek csak kitalálták maguknak a „magyar rokonokat”. (Ha mégis így van, a le-
gendaképzés okainak kiderítése egy újabb érdekes feladat lehetne.)

Az új helyre csöppent közösségek bármilyen zártak is voltak, mégis szórvány
helyzetben éltek. Ha kommunikálni akartak környezetükkel, meg kellett tanulniuk az
ő nyelvüket. Az egymás között beszélt magyar nyelv használata valószínűleg fokoza-
tosan csökkent: először visszaszorult a családi közegbe, végül teljesen felváltotta a
környezet nyelve. Ezzel párhuzamosan – az elkerülhetetlen vegyes házasságok révén
– felvették a környezet életmódját (pl. Maçarköyben a nomád pásztorkodásét), szo-
kásait és vallását. Mindezek azonban asszimiláció külső, objektív tényezői, melyek a
négy–ötszáz évig tartó folyamat természetes következményei. Ami igazán érdekes
esetükben, hogy a szubjektív jellegű magyar identitás ennyi idő alatt sem tűnt el.

Miért maradt meg a magyarságtudatuk?

„Így nőttünk fel. Így tanultuk. Ez sosem volt számunkra kétséges. Ezt kaptuk
örökségként az őseinktől. Ettől vagyunk mások, s közösek azokkal, akik szintén
magyarok. Igaz messze, messze”– válaszolta egy magyarab férfi (n. n. 1992).

Az ember társas lény, mindenkiben él a csoporthoz való tartozás vágya, a kö-
zösség igénye. Csoportformáló erő lehet a közös eredet, a közös ős, a misztikus le-
származás kollektív képzete. A vizsgált népcsoportok is a magyar eredet legendája
alapján szerveződtek közösségekbe. Az etnikai azonosságtudat egyenlő az önbeso-
rolással: a saját csoporttal való azonosulással, a közös vonások felismerésével és
vállalásával, illetve a másoktól való különbözőségek tudomásulvételével. (A „mi”
és az „ők” megkülönböztetésével; vö. Szántó 1983; Bereczkei 1988; Hunyady 1999.)

Az egyik legfontosabb identitásformáló tényező a család. Senki sem születik
magyarnak, vagy más nemzet tagjának: az identitás kialakulása folyamat eredmé-
nye. A forrásokból jól látható, hogy mindhárom csoport tagjai a családi szocializá-
ció során a magyarságtudatot (is) örökölték.

Az identitás a különbözőség és az azonosság felismerése és vállalása. A 16. szá-
zadban a világ három különböző pontjára került magyar ősök szinte mindenben
különböztek új környezetüktől: szokások, nyelv, külső megjelenés. (Gondoljunk a
fehérbőrű magyarokra Núbia népei között!) A fokozott kisebbségi helyzet felerősít-
heti a kisebbségi identitás vállalását: büszkék lehettek az „idegen vérükre”, hogy nem
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olyanok, mint a „többiek”. Itt a büszkeség a kulcsszó, a saját csoporttal való pozitív
azonosulás, mely erős csoporttudatot eredményez.

Az asszimilációt befolyásoló tényezők közül a legérdekesebb az anyaország-
gal való kapcsolat, ami esetünkben – egészen a csoportok „fölfedezéséig”, tehát több
mint négyszáz évig – nem létezett. A két elzártabb csoport (magyarabok és a
macarköyiek) tehát semmit sem tudtak Magyarország jelenéről. Az is lehet, hogy ez
az elszigeteltség okozta a magyarságtudat konzerválódását: az óhaza az emlékezet-
ben megszépült, az élő kapcsolat híján legendás elemekkel gyarapodott, misztikus
tartalma lett. Annyit tudtak, hogy máshonnan, messziről származnak, valahonnan,
ahol „testvéreik” élnek. Ez olyan önmegkülönböztetési lehetőséget kínált, melyet
egyik szomszédos csoport sem tudott reprodukálni. „Felfedezésük”, a magyar test-
vérek látogatása és érdeklődése megerősítette ezt a különleges magyarságtudatot.
Beder Tibor találóan fogalmazott könyve végén: „Gyalogutam legnagyobb megva-
lósításának azt tartom, hogy sikerült felerősítenem és meghosszabbítanom a már-már
kialvó emlékezést” (Beder 2001: 220; kiemelés tőlem: Sz.L.).

A magyarságtudat szerkezete és változásai

A magyarságtudat mélysége és szerkezete azonban mindhárom csoportnál el-
tér. A diaszpóra-kutatások szerint szórványhelyzetben az identitástudat szerkezete
megváltozik: az értelmezési keretként működő közösségi azonosságtudat helyébe az
alacsony érzelmi töltetű egyéni származás- vagy eredettudat lép (Bodó 2003). A vizs-
gált csoportoknál ez a szint nem vagy csak részben következett be, illetve a folya-
matot lelassította vagy visszafordította a „felfedezés”.

A közösségi azonosságtudat legkevésbé talán Maçarköyben van jelen, bár ott
is közösségformáló erőt jelent a magyar származás. Hangsúlyoznám azonban, hogy
ezzel a csoporttal foglalkozott a legkevesebb kutató, ami magyar kötődésük alaku-
lására is kihat.

A Régusse környéki magyar betelepülés ügye jóval több helyi és magyarorszá-
gi publicitást kapott. A források alapján egyértelműen nem derült ki, hogy Garam-
völgyi kutatása előtt milyen szinten él a magyar származás tudata. Úgy tűnik, hogy
a magyarországi kutatók látogatása „újjáélesztette” a magyar kötődést. A helyiek
most már tudatosan keresik a magyar ősöket.

A magyarabok ezzel szemben nem a magyar múltat keresték – hiszen az soha
nem volt kétséges számukra –, hanem a magyar kapcsolatokat. „Fölfedezésük”, a
magyarországi kutatók és érdeklődők látogatásai azonban felerősítették, illetve át is
alakították a magyar kötődést. Ez a csoport nagyon zárt közösséget alkotott sokáig,
amely négyszázötven évig őrizte a magyar közösséghez való tartozás tudatát. Mi-
vel azonban az óhazával semmiféle kapcsolatuk sem volt, a magyar fogalom óha-
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tatlanul más, saját tartalommal telítődött. Mindezt fokozta, hogy a magyarábok a
biológiai asszimiláció során az európaitól markánsan különböző jegyekkel rendel-
kező afrikai rasszba olvadtak be. Így fordulhatott elő az az érdekes eset, hogy a
Magyarországról jött kutatót így jellemezték egymásnak: „Ő is olyan magyar, mint
mi, jóllehet a bőr- és hajszíne más” (Fodor 1966a: 8).

Bár tudtak arról, hogy valahol Európában élnek testvéreik, a „magyar törzs”
meghatározást magukra használták. Tehát a magyar népnév önmagukat takarta, míg
az európai testvéreket a több száz év és a több ezer kilométer távolság misztikuma
takarta.

A magyarabokról szóló források alapján magyarságtudatuk sajátos változását lehet
rekonstruálni. „Rátalálásukkor” nem rendelkeztek élő tudással a mai Magyarország-
ról. Őseik a 16. században hagyták el az országot, az akkori állapotokról való ismere-
teiket örökíthették csak tovább leszármazottaiknak. Így azoknak a magyaráboknak,
akikkel Almásy vagy Esch találkozott, semmit sem jelentett Budapest, a Himnusz vagy
a nemzetiszín lobogó. Sőt a mai magyar nemzet kifejezés sem, mert az a 18–19. szá-
zad során új értelmet nyert.

Mára ez a helyzet megváltozott: a Magyarországgal kialakult kapcsolat következ-
tében, a kutatók látogatásai során olyan információkhoz jutottak, melyek a mai tarta-
lommal töltötték meg a magyar fogalmat. A magyaráb közösségek igyekeznek minél
több adatot megtudni az óhazáról, szeretnének magyarul (is) beszélni, „hivatalosan”
is magyarrá válni (példa erre a Magyarok Világtalálkozóján való részvételük).

Magyarok?

Arra a kérdésre, hogy valóban magyar származásúak-e a vizsgált csoportok,
egyértelmű választ nem kaptunk a forrásokból. Hogy lehetnek-e ’a magyar nemzet
tagja’ értelemben magyarok, azt az egyéni identitásuk dönti el. A Kárpát-medencei
kutatások alapján a magyarok identitástudata három fő tematikus elemből építkezik:
a szellemi kultúra értékeiből, a pozitív töltésű érzelmekből (büszkeség) és a válla-
lás etikai tartásából (Gereben 1999).

Az általunk vizsgált csoportoknál a vállalás és a pozitív érzelmek tetten érhe-
tők. A szellemi kultúra értékeinek jelenléte azonban komplexebb kérdés. Ahogy rá-
mutattam, az elmúlt évszázadok során kialakult kulturális értékeknek, szimbólumok-
nak nincsenek – a csaknem félévezredes magyar kapcsolat híján nem is lehetnek –
birtokában. Ez a helyzet azonban a kapcsolatok elindulásával könnyen megváltoz-
hat: amint a magyarul szavaló kairói magyarábok példája is mutatja, ezekkel az ér-
tékekkel könnyen tudnak azonosulni.

A magyarság egyik legfontosabb kritériuma az önbesorolás. Azt, hogy milyen
mély ez a magyarságtudat, kívülről, források alapján szintén nem lehet megállapí-
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tani. Ha tehát valamelyikük magyar közösséghez tartozónak vallja magát – még ha
arabul vagy törökül teszi is ezt –, és mindehhez őszinte, mély érzés társul, akkor füg-
getlenül attól, hogy valóban magyarok voltak-e az ősei, nyugodtan tekinthetjük ma-
gyarnak.
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