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a csíkszépvízi és a budapes-
ti örmény katolikus temp-
lom felújítását támogathat-
ják. Másik fontos cél a ha-
gyományos magyar konyha 
népszerűsítése: a részt vevő 
éttermek, séfek újrafogal-
mazhatják a magyarörmény, 
csángó, székely és magyar-
országi tradicionális étele-
ket. Esztergály Zófia, a Fő-
városi Örmény Önkormány-
zat elnöke, a mozgalom elin-
dítója szerint ezzel nemcsak 
megismerhetjük egymás ha-
gyományos ételeit, hanem az éttermek 
ismét használhatják a már elfeledett 
alapanyagokat, többi között a kecske-
juh-bárány, vagy halhúst. 

Az első Kárpát-medencei Székely, 
Csángó és Magyarörmény Művésze-
ti Fesztivál látogatóinak már lehető-
ségük volt a magyarörmény, csángó, 
székely és magyarországi ételkülönle-
gességek megismerésére: tradicionális 
ételeket, többek között örményragut, 
borjúpörköltet juhtúrós puliszkával, 

tradicionális erdélyi al-
más, tárkonyos pecsenyét, 
továbbá kemencében sült 
muszakát és kóstolhattak.

A kulturális eseményt 
minden évben megrende-
zik. Esztergály Zsófia kér-
désünkre arról tájékozta-
tott, hogy a 2017-es feszti-
vált, várhatóan két helyszí-
nen rendezik meg, miután 
könnyűzenei programokkal 
bővítik majd a programot. 

  

Jeretány
Honnan tudunk róla? Dr. Benda/Bendefy 
László geológus, polihisztor az 1930-as 
években a vatikáni könyvtárban kutatha-
tott, s ekkor bukkant Julianus barát utazá-
sának ismeretlen dokumentumaira.  1942-
ben Hóman Bálinttól kapott ösztöndíjat, 

Hegedüs Annamária
Örmények és magyarok a Kaukázusban (II. rész)

s az újabb vatikáni kutatás során találta 
meg a kaukázusi magyarsággal kapcsola-
tos iratokat.

Nevét Bendefy ómagyarnak véli. 
Gyeretyán-nak alakította át, mivel Hóman 
Bálint szerint a „j” eredetileg „gy” volt, 
csak a latin írásban ez ismeretlen betű 

Sajtótájékoztató Gyimesbükkön

Kabdebó János fotóművész
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volt. A pápa előtt „Magyarország katoli-
kus fejedelmei és királyai leszármazott-
jának” vallotta magát. Jeretány 1330 kö-
rül uralkodott, tehát jó száz esztendővel 
azután, hogy a mongol hata-
lom megtelepedett a Kauká-
zusban. Nehéz feladat hárult 
reá: meg kellett őriznie, óv-
nia, mentenie népét a mon-
golokba és más rokon, török-
fajta népekbe való beolva-
dás veszedelmétől. Emellett 
nem volt független úr, hanem 
mint elődjei is száz esztendő 
óta, hűbéres fejedelem volt. 
Közvetlen felettese, a mon-
gol főhatalom képviselője, a 
kipcsaki kán volt. 

Jeretány joggal félt az elmongoloso-
dástól, főleg vallási szempontból. Böl-
csen és világosan látta, hogy a mongo-
lokkal nem szállhat szembe fegyver-
rel, de megtalálta azt a fegyvert, amely 
a kum-magyar népi öntudat érintetlensé-
gének egyetlen lehetséges záloga volt: a 
katolicizmus. Jeretány szerette volna, ha 
Avignon az ő fővárosában is katolikus 
püspökséget szervezne. Ebben az ügyben 
szorgalmasan levelezett a pápával. Ami-
kor Jeretány fejedelem püspökség felállí-
tását kérte a pá-pától, akkoriban már ja-
vában dolgoztak a hittérítők a kumai ma-
gyarok földjén. Az apostoli munka már a 
XIII. század legelején megindult. Szerve-
zője a ferences assisi-i Éliás testvér. 

A püspökség alapítása
Már hetven éve ott dolgoztak a domini-

kánusok és a ferencesek a kaukázusi ma-
gyarság földjén, amikor sor került Jeretány 
Avignonba intézett kérelmére. Miként a 
zárdajegyzékekből kitűnik, már legalább jó 
évtizeddel korábban két állandó kolostoruk 
is volt Kummagyariában a ferenceseknek, 

de nagy a valószínűsége annak, hogy azok 
már a XII. század végén is megvoltak. 
Asztrahányban, a cserkeszföldi Sybiában, 
a tatárországi Armalechben, Arméniában, 

Georgiában, Krímben már 
ekkoriban is több évtizedes 
múltra visszatekintő, virág-
zó ferences püspökségek mű-
ködtek. 

XXII. János pápa érdeké-
ben is állt (nem személy sze-
rint) a püspökségek számá-
nak növelése. XXII. János 
küldötte fr. Mancasole Ta-
más dominikánusrendi szer-
zetes, az újonnan kinevezett 
szamarkandi püspök volt. 
A magyari püspökség meg-

szervezése nem volt olyan egyszerű, min-
taszerinti eljárás, ahogy sok másik misz-
sziós püspökség alapítása alkalmával jár-
hatott el a pápa. Személyes tárgyalásokra 
volt szükség már csak azért is, hogy tisz-
tázzák a leendő magyari püspökség vár-
ható jövőjének kérdését. Számolni kellett 
ugyanis a mohamedánoknak a főváros és 
az ország életére gyakorolt nagy befolyá-
sával és nyomásával. Ezeknek a tárgyalá-
soknak véghezvitelére János pápa keres-
ve sem találhatott volna alkalmasabb sze-
mélyt, mint Mancasole Tamást, az újonnan 
felszentelt szamarkandi püspököt. 

A kaukázusi püspökséget első ízben 
1389-ben említették, amikor is VII. Kele-
men avignoni pápa 1389. június 3-án kelt 
és egyenesen di S. Prassede Tamás kar-
dinálishoz intézett bullájában a létesítés-
ről rendelkezik. Olyan helyen kellett szé-
kelnie, ahonnét akadály nélkül, köny-
nyen érintkezhetett a Kuma-menti keresz-
tény hívekkel és az azok lelki gondozá-
sát végző szerzetesekkel. Világos, hogy 
a püspökség nem költözködhetett, nem 

Dr. Benda/Bendefy László
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menekülhetett máshová, csakis a Kauká-
zusnak olyan jól védhető részére, fel a he-
gyek közé, ahonnét még rövid úttal, pár 
napos lovaglással elérhették a hittérítők a 
kumai keresztény híveket is.

Kumai püspökök: 
?- 1389. Fr. Laurentius (ferences?) talán 

az első kumai püspök.
1389-1390. Fr. Jacobus de Valle Aretza 

(olasz, ferences). 
1390-1396. Fr. Martino Russo (talán 

orosz, ferences?).
1396-1399. Fr. Bernardus de Capha (fe-

rences). 
1399-1421. Fr. Joannes Gibiletus (feren-

ces). 
1421- ? Fr. Ambrosius Scipio de Capha 

(talán olasz), valószínűleg az utolsó 
kumai püspök. 
Magyar püspökei: 

1329-ben kelt XXII. János pápa bullája, 
amelyben szó van a magyari püspökség 
alapításának jóváhagyásáról. 

1330-ban Mancasole Tamás szamarkandi 
püspök, legátus tárgyal Gyeretyán 
magyar fejedelemmel a magyari 
püspökség megszervezéséről. 

1330-? Fr. Thomas de Mancasola O. 
P. püspöki adminisztrátor.

1331?- 1334. Thaddeus de Capha, 
Magyar első püspöke.

1334-1360. Az adatok egyelőre hiá-
nyoznak.

1360-1363. Fr. Nicolaus (ferences?).
1363-1366. Fr. Joannes Speculi (len-

gyel, ferences). 
1366-1377. Fr. Nicolaus de 

Nuemburch (Miklós, angol), Ma-
gyar utolsó püspöke, valószínűleg fe-
rences.
Bizonyítékok
IX. Gergely 1227. július 31-én kelt bul-

lájában felhívta az esztergomi érseket, 

hagy a magyar dominikánusok közül 
küldjön ki térítőket a kunok közé. A kö-
vetkező évben, 1228. március 21-én kelt 
bullájában már utasítja a pápa a rendi ge-
nerálist, hogy mindazokat, akiket az esz-
tergomi érsek, vagy a buzgó Theodorus 
püspök (volt dominikánus szerzetes) erre 
kijelöl, azonnal indítsa útnak Cumaniába. 

1238. április 26-án Gergely pápa értesíti 
a kunok püspökét, hogy Fr. Ponsát, egyik 
kunföldi dominikánus hittérítőt, boszniai 
püspökké nevezte ki. 

1253-ban IV. Ince egyik bullája ismét 
felsorolta azokat az országokat, ahol erős 
ütemű hittérítés folyt, köztük a tatárok ál-
tal megszállt területeket is. Ebben a bul-
lában van először szó a kumai magya-
rok földjéről is. A későbbi időkből IV. 
Sándor (1258) és IV. Miklós pápa bullái 
(1288, 1291) emlékeznek meg a kauká-
zusi magyarság országáról „az ősibb Ma-
gyarország magyarjai”, illetve a „Dunán 
túli Magyarország” elnevezéssel. A XIV. 
század elején - a legrégibb ferences zár-

dajegyzék szerint - Kummagyariában két 
helyen is volt kolostoruk a ferenceseknek: 
Magyarban, a fővárosban kettő, egy pedig 
az Elbrusz helycsúcs tövében. XXII. Já-
nos bullái közül ismerünk három olyant, 

A bulla képe
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amelyeket a pápa az Elbrusz hegység ke-
resztényeihez intézett. 

A bulla fordítása:
„Kedvelt gyermekeinknek, Jeretánynak 

és minden keresztény magyarnak, 
malkaitának és alánnak üdvözlet! Igen 
nagy és természetes örömet szerzett ne-
künk az, hogy a legfelségesebb Égi Mag-
vető, aki mindenkit, akit csak könyörüle-
tességének megismerésére kiválaszt, min-
dig kegyelmeihez hív és ösztönöz s Egy-
szülöttjének az egész világra kiterjedő, 
szóval ki nem fejezhető szeretetével min-
den egyes keresztény családot folytono-
san elhalmoz, összegyűjtött titeket, kiket 
meghintett az igaz hit, az evangéliumi ta-
nítás és az apostoli igazság világosságával 
a keleti világrészekben azok között, akik 
még nem fogadták el a kereszténység ke-
gyelmét. 

Ezenfelül mérhetetlen nagy örömet sze-
rez nekünk az a tudat, hogy Te, Jeretány 
fiúnk, Magyarország katolikus fejedelme-
inek leszármazottja vagy és hogy Te és 
más keresztények, akik az említett világ-
részeken tartózkodtok, telve vagytok a  hit 
igazságával és szent tüzével s vágyódtok, 
hogy katolikus tanítótok legyen, ki üdvös 
szavakkal a katolikus hitben kioktasson 
benneteket. 

Éppen ezért alázatos kérvényekben kér-
tétek tőlünk, hogy valakit, aki a szent ira-
tok tudományában járatos, az élet-szent-
ség jogával ékes, nyelvi szempontból al-
kalmas és mint példakép rendkívüli, ka-
tolikus elöljáróul (püspökül) méltóztas-
sunk küldeni azokra a tájakra, hogy ugyan-
csak a katolikus hitben helyesen oktasson 
benneteket. Mivel óhajtjuk, hogy Krisz-
tus családja mindenütt új sarjakkal gyara-
podjék, de leginkább, hogy azokon a tája-
kon terjeszkedjék, gondoskodtunk, hogy 
áldásunk kegyelmével kijelöljük azokra a 

tájakra tiszteletreméltó testvérünket, Tamás 
szamarkandi püspököt, akit ti ismertek. 

Éppen ezért emlékeztetünk igaz foga-
dalmatokra és az Úr Jézus Krisztusban 
buzdítunk titeket, hogy azokat a szent ta-
nításokat, amelyeket ugyanezen Tamás, 
és más katolikus püspökök, nemkülönben 
kedvelt fiaink, az azokon a részeken tar-
tózkodó dominikánus és ferencrendi test-
vérek a katolikus hit ismeretére vonatko-
zóan adnak, szívesen és minél hűségeseb-
ben hallgassátok, lélekben simuljatok eh-
hez az igaz hithez és a szent atyák példá-
jához. Ezek után áldásunkkal fordulunk 
felétek, és kérjük az emberi nem legke-
gyelmesebb Megváltóját, hogy árasszon 
el titeket áldásának harmatával, hogy 
egységesen megmaradjatok az igaz hit-
ben, előkészüljetek a jóból a jobba, és 
másokat gyümölcsöző példáitokkal és 
cselekedeteitekkel az isteni nyáj család-
jába szólítsatok. 

Kelt Avignonban, a tizennegyedik év 
októberének 3. napján.”

Az évszám 1323 – mivel a pápák 1309-
től székeltek Avignonban.

Igen érdekes, hogy 1370 táján, ami-
kor a pápák még javában leveleznek a 
kummagyariai püspökökkel, eltűnik a 
bullákból a Hungari majoris Hungariae 
kifejezés és helyette a sokkal tágabb értel-
mű Scytha név tör utat magának.

V. Orbán pápa igen élénk kapcsolatban 
is volt Magyaria püspökével. 1369. de-
cember 5-én, 1370. március 12-én, egy 
1370. március 23-án, egy pedig 1370. 
március 26-án kelt irataiban a szkítákat 
említette.

Négy évvel később, XI. Gergely pápa 
idejében ismét felbukkan a szkíta név. Hét 
olyan bullát sikerült találni, amelyekben 
ez a népnév szerepel. A bullák a követke-
zők: 
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1374. március 6-án kelt, Habet ex parte.., kezdetű,
1374. március 6-án kelt, Cum vos... kezdetű.
1374. március 6-án kelt, Cum vos... kezdetű.
1374. március 6-án kelt, Cum vos... kezdetű,
1374. március 6-án kelt, Fidelium novella... kezdetű,
1374. március 6-án kelt, Super gregem... kezdetű.,
1375. január 28-án kelt, Sincerus zelus... kezdetű. 

Épületek
A Kaukázus vidékének régészeti emlé-

kei között nagyszámú az egyházi műem-
lékek: templomok és kolostorok marad-
ványai. Azt azonban roppant nehéz régé-
szeti módszerekkel meghatározni, hogy 
a templomromok eredetileg manichaeus, 
nestorianus vagy más felekezet hívői-
hez tartoztak-e? De talán nem is ez a leg-
fontosabb, hanem az, hogy eleink (a hu-
nok, az avarok, a magyarok) naponta lát-
ták Isten házait és a gazdag jelképrend-
szereket. Ezek közül számunkra kettő kü-
lönösen fontos. Az egyik a Szűzanya, a 
Boldogasszony-kultusz, a másik pedig a 
szarvaskultusz.

Bizonyos, hogy a görög és örmény 
templomok javarésze is a keresztények 
kezébe került.

A zárdajegyzékek mindegyike egyön-
tetűen azt vallja, hogy Kummagyariában 
két helyütt volt kőből épült konventjük a 
ferenceseknek. Az egyik Magyar, a má-
sik Ugueth (Ügyek) város. A legrégibb fe-
rences zárdajegyzék (1300 tájáról) említi, 
hogy a rendnek Magyar városában két ko-
lostora volt.

Meg kell még említeni a kaukázusi ke-
rektemplomokat, hiszen a Kárpát-me-
dencében is szép számmal találhatók ke-
rektemplomok (rotundák). Ám nemcsak 
templomok épültek, hanem egy egészen 
sajátságos ókeresztény emlékfajta is: kő 
sztélék, amelyek többnyire szabadon áll-
tak s igen tetemes méretűek, a legmaga-
sabb kőoszlop eléri a 6 m magasságot! 

Különös, hogy ezek a kőkeresztek és 
kőoszlopok rendszerint patakok, forrá-
sok közelében állnak, olykor egyidősek a 
közelben lévő templommal. Gyakran fel-
iratok is olvashatók rajtuk. E kőemlékek 
számos ősi jelképet őriztek meg számunk-
ra, többek között az életfát vagy Istenfát.

Kik találtak templomromokat?
Két keresztény templom romjait 

Tatyisev még megszemlélte. (1742)
Klaproth 1807-1808-as kaukázusi kuta-

tásai során megtalálta a templomromokat.
Voltak kapcsolatok a két Magyaror-

szág között?
Bíborbanszületett Konstantinos bizán-

ci császár „A birodalom kormányzásáról” 
című művének egyik szemelvényében ar-
ról van szó, hogy a Pannóniába költözött 
magyarság követek útján érintkezett a ke-
letre, a perzsa részek felé menekült test-
vérnéppel és gyakran választ is kapott tő-
lük. Világos tehát, és természetes is, hogy 
a két testvérnépben élt a szétszakadás után 
is a vérrokonság tudata, és érdeklődtek 
egymás sorsa iránt. Miért maradtak azon-
ban el a későbbiekben a követküldözge-
tések? Miért lazultak meg a kapcsolatok? 
Szent István térítői tevékenységének kez-
detével olyan eszmeáramlat lett úrrá az új 
Magyarországban, amely végérvényesen 
szakítani óhajtott minden addigi ősi, po-
gány hagyománnyal és kapcsolattal. 

A pannóniai magyarság soha többé - az 
említett követjárások elmaradása után - 
nem jutott közelebbi érintkezésbe Jeretány 
magyar népével! II. Endre keresztes had-
járata kedvező alkalom lehetett volna a két 
testvérnép találkozására. Ezzel szemben 
az egykori okmányokból és egyéb írott 
emlékeinkből csak annyit látunk, hogy a 
Kuma-menti magyarságról egyetlen szó-
val sem tesznek említést. Tehát II. Endré-
nek, „jeruzsálemi király-nak” fogalma se 
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lehetett arról, hogy a Szentföldre vonuló 
hadai útjától nem messzire véreink éltek! 
Igaz, hogy még a 13. század elején, ami-
kor a kumai magyarság még nemrég csak 
laza törzsszövetség keretében élt, de ké-
sőbb se törekedtek királyaink a kapcsola-
tok felvételére. Okmányszerűen tudjuk bi-
zonyítani, hogy III. Kázmér lengyel király 
levelében kérte V. Orbán pápát, hogy fr. 
Johannes Speculit nevezze ki MAGYAR 
püspökének. Márpedig lehetetlenség még 
feltételezni is, hogy Johannes Speculi, ha 
a magyari püspöki székbe szeretett vol-
na kerülni, ne tudta volna, hogy Magyar 
a Kuma mentén élő magyarság fővárosa, 
és erről bizonyára felvilágosította Káz-
mér királyt is. Ha Lengyelországban tud-
tak KUMMAGYARIA létezéséről és val-
lási viszonyairól, akkor Magyarországon 
is tudomásuk lehetett kumai eleinkről. 

III. vagy Nagy Kázmér lengyel ki-
rály még fiatal korától kezdve igen szo-
ros baráti viszonyt tartott fenn a magyar 
királyokkal. Már trónörökösként megfor-
dult Magyarországon Károly Róbert ud-
varában. A későbbiekben Nagy Lajos ma-
gyar királlyal tartott fenn igen szoros ba-
ráti kapcsolatot, többször is megfordult 
Lajos udvarában. 1335-ben a HÍRES VI-
SEGRÁDI ÖSSZEJÖVETELEN, melyet 
a világtörténelem első Duna-konferenci-
ájának kell tekintenünk, Kázmért Nagy 
Lajos békítette ki ellenségeivel. De ki-
rályunk a későbbiekben is mindig segít-
ségére sietett Kázmérnak, akár politikai, 
akár fegyveres segítségről volt szó. Ha-
dai dicsőséggel hordozták az Anjouk lili-
omos lobogóját Kázmérnak a litvánok és 
a tatárok ellen vívott harcaiban. Érthető, 
hogy ilyen kapcsolatok mellett Kázmér a 
lengyel koronát - arra az esetre, ha utó-
dok nélkül halna el - már 1339-ben Nagy 
Lajosnak ígérte s azt 1370-ben, Kázmér 

király halálakor valóban a magyar király 
fejére tették.

Világos tehát, hogy mivel Kázmér len-
gyel királynak 1363-BAN TUDNIA 
KELLETT MAGYAR VÁROS, illetve 
KUMMAGYARIA LÉTEZÉSÉRŐL és 
talán az ottani viszonyokról is, Nagy La-
jos királyunknak is feltétlenül tudomása 
volt a Kuma-menti eleink létezéséről. És 
ha így volt, mi a magyarázata annak, hogy 
a magyar kormányzat mégsem tett sem-
mit sem a Jeretány népével megteremten-
dő kapcsolatok érdekében? 

Egyetlen magyarázat látszik csak ké-
zenfekvőnek: minthogy Kuma-menti test-
véreink elismerték Kipcsak kánjának köz-
vetlen főuralmát, a nagy mongol biroda-
lomba szervesen beletartoztak, és abba 
politikailag és gazdaságilag is teljesen be-
leilleszkedtek. Lehetséges tehát, hogy a 
magyar királyok nem tartották sem cél-
szerűnek, sem kívánatosnak, hogy velük 
emiatt szoros érintkezést tartsanak fenn, 
mert esetleg ezzel maguk és országuk el-
len kihívhatták volna a mongol nagyká-
nok bosszúját. Féltek a testvéri érintkezés 
politikai következményeitől. Félelmük 
annál indokoltabb lehetett, mivel a mon-
gol birodalom, vagy még jobb mai meg-
határozással: a mongol élettér nyugati ha-
tára a Kárpátok voltak. 

(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 
2016. június 16-i klubdélutánján)

Forrásjegyzék:
1. Padányi Viktor: Dentu-Magyaria
2. Bendefy László: Jeretány
3. Bendefy László: A magyarság 
       kaukázusi őshazája.
Mindegyik könyv megtalálható az 

interneten.


