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Az osztrák–magyar közös hadügy-
minisztérium 1918-ban a magyar 
kormánnyal egyetértve elhatá-

rozta, hogy katonai szolgálatot teljesítő 
szakemberekből tudományos expedíciót 
szervez Kis-Ázsia északi partvidékeinek 
alaposabb megismerésére, a gazdaság-
földrajzi lehetőségek tanulmányozására. 
Az elért eredmények egy későbbi ma-
gyar–török gazdasági kapcsolatnak let-
tek volna az alapjai. Az expedíció létre-
jötte Teleki Pál érdeme, ő választotta ki a 
résztvevőket is.2

Az öttagú expedíció vezetésére a tíz 
nyelvet beszélő Lenárd Jenő (más forrá-
sokban: Lénárd Jenő; 1878–1924) tartalé-
kos vezérkari százados kapott megbízást. 
(A német származású filozófus, orienta-
lista, főleg a buddhizmussal foglalkozó 
író, Eugen Isak Levy a Lenárd Jenő nevet 
1909-ben, az evangélikus hitre való átté-
résekor vette fel.) Az expedíció tagja volt 
Vidéky Emil, Széchényi Rudolf, László 
Gábor és Györffy István. A feltáró mun-
kából Lenárd Jenő és Széchényi Rudolf 
a gazdasági, Vidéky Emil a műszaki, 
László Gábor a geológiai adatgyűjtést, a 
törökül jól beszélő Györffy István pedig 
a néprajzi felvételt vállalta.

*

Györffy István (1884–1939) a 20. századi 
magyar néprajz meghatározó személyi-
sége volt; egyetemi tanulmányait Kolozs-
várott kezdte, majd 1905 szeptemberétől 
a budapesti egyetemen tanult. Egykori 
karcagi középiskolai tanára, Bátky Zsig-
mond igazgató támogatásával 1906-tól a 
Néprajzi Múzeum kisegítő gyakornoka 
lett. Ottani munkája mellett miniszteri 
megbízásból a Kereskedelmi Akadémia 
Keleti Múzeumának anyagát is ő gondoz-
ta. E megbízás lehetőséget teremtett neki 
arra, hogy minden évben részt vegyen az 
akadémia balkáni és törökországi tanul-
mányútjain. Megfigyeléseit 1916-ban, a 
Földrajzi Közleményekben tette közzé.3 
Magyarország régi balkáni birtokairól 
írott tanulmánya a horvát, dalmát, bos-
nyák, szerb és bolgár népességű terület 
történeti földrajzi és etnikai sajátosságait 
elemzi. Különösen nagy jelentőségű az 
az etnikai térkép, amelyet a Dobrudzsá-
ról írt tanulmánya mellékleteként közölt.4 
„Sem Györffyt megelőzően, sem őt köve-
tően nem készült ilyen pontos felmérés a 
sokat vitatott és jobb sorsra érdemes terü-
letről” – írja a jeles kutató, Bartha Júlia.5

Györffynek a terepen végzett térképe-
ző módszere úttörő volt a néprajzi vizs-
gálatok terén, de a módszer nem terjedt 
el a hazai kutatók körében.6 (Az 1910-es 
évek derekán a moldvai csángók között 
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végzett adatfelmérést.7 Kutatóútjának 
eredménye „A moldvai csángók népraj-
zi térképe”, amely kilencfokozatú skálán, 
10-10 százalékos lépcsőkben tünteti fel 
a falvakban a csángók arányát. Györffy 
műve az első világháborút lezáró béke-
tárgyalásokra kiadott térképek között is 
szerepelt.) Jóllehet azt, hogy egy térkép 
milyen nagy segítséget adhat az etnikai 
kapcsolatokat kutatóknak, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy napjainkban 
sorra jelennek meg olyan munkák, ame-
lyek térképes adatfelvétellel szorgalmaz-
zák a népesség etnikai összetételének te-
rületi vizsgálatát.

*

Az expedíció – tizenhat ember, har-
minckét ló, két szekér – szeptember 
21-én indult el a hajdárpasai táborból 
(Haydarpaşa Isztambul egyik, Kis-Ázsi-
ában fekvő kerülete), és november 7-én 
tért oda vissza. A térképezett út állomá-
sai és fontosabb pihenőhelyei a követke-
zők voltak: Szkutari (helyesen: Szkudari; 
ma Üsküdar), Bulgurli, Ömerlü (Ömerli), 
Hedzsizlü, Sile (Şile), Kurudzsuköj, 
Tekke, Gökszu (Göksu), Cselebiköy 
(Çelebiköy), Kandra (Kandıra), Kara-
Csalli (Karaçallı), Hadzsilar Iszkeleszi, 
a Szakaria (Sakarya) torkolata, Karaszu 
(Karasu), Melen, Akcse Sehir, Akkaja 
(Akkaya), Alapli (Alaplı), Csömlekcsiler 
(Çömlekçiler), Kurdlar, Eregli (Ereğli). 
Ereğliben Vidéky és Széchényi a mál-
hák többségével és a megbetegedett 
katonákkal hajóra szállt; Györffy, a 
vérhasból lábadozó Lenárd és László 

Alapli érintésével, Jenijer (Yeniyer), 
Bekcsi (Bekçi), Muhadzsirköj, Hendek, 
Adabazár (Ada Bazar), Hadzsi Ibrahim 
Csiftligi, Hereke, Böjük-dere, Hajdárpasa 
útvonalon tért vissza.8

Az ötven napig tartó expedíció a 
különösen nehéz körülmények miatt 
a küldetésének csak töredékét teljesít-
hette. A háborús nehézségek folytán 
kénytelenek voltak a munkát feladni. 
Az angol–török fegyverszünet megkö-
tése után az expedíció tagjait internál-
ták, és csak 1919 januárjában térhettek 
haza. A gyűjtött anyagnak csupán kis 
részét tudták elhozni. A többit abban a 
reményben helyezték el Isztambulban, 
hogy a háború utáni békekötéskor ha-
zahozzák. Györffy részletes, minden 
településre kiterjedő térképvázlatai-
nak, jegyzőkönyveinek, rajzainak és 
fényképfelvételeinek zöme azonban ma 
is valamelyik katonai levéltárban lapul. 
Nagy tett lenne ezek megtalálása!

„Expedíciónk eredményeiről csak ak-
kor számolhatunk be részletesebben, 
ha a gyűjtött anyagot és jegyzeteinket 
Konstantinápolyból haza hozathatjuk. 
Etnográfiai gyűjtésemről szólva, sikerült 
Kis-Ázsia északbithyniai részének nép-
rajzi térképét megszerkesztenem egészen 
Eregli és Bolu vonaláig, mintegy 112 500 
km²-nyi területről. E térképemet két pél-
dányban készítvén el, egyiknek a haza-
hozatalát megkockáztattam, ami sikerült 
is” – írta Györffy István.9 Térképének 
jelentőségét az 1919. február 28-án kelt 
jelentésében így méltatta: „értékesnek 
tartom… néprajzi térképfelvételemet, 
melyről nem hiányzik egyetlen község 
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sem. Ez a terület a népesség tekinteté-
ben idáig terra incognita volt… Különös 
súlyt fektettem arra, hogy az egyes nem-
zetiségek beköltözésének idejét, okait ki-
kutassam. Térképemen 20 különböző nép 
és nemzetiség van jelezve.” Kéziratos úti 
jelentésében írja, hogy „a Szakaria folyó 
alsó vidéke néprajzi szempontból nagyon 
tarka terület. Főleg abházok, cserkeszek, 
lázok, Ruméliából, Trapezunt vidékéről 
és Georgiából bevándorolt törökök, to-
vábbá görögök lakják”.10

A 47 féle táj együtteséről, etnikai és 
vallási csoportjáról szóló munka nagy 
segítséget jelent a törökországi kultúra 
megértéséhez. A nagyjából 1:200.000 
méretarányú kéziratos néprajzi térkép 
megszerkesztésével Györffy István meg-
előzte korát. (A kéziratos térkép 2001-ben 
publikált digitális fakszimile változata 
az ELTE Térképtudományi Tanszékén 
készült.)11 A térséget jellemző etnikai és 
vallási csoportokról készült újabb leírás 
és térkép csak hetven évvel később, 1989-
ben jelent meg.12
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