Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Nagy Márton
Kínai források Csampáról
Nyelvtudományi Doktori Iskola (vezető: Dr. Bárdosi Vilmos)
Sinológia Program (vezető: Dr. Hamar Imre)

A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk:
Dr. Hamar Imre CSc., egyetemi tanár – elnök
Dr. Salát Gergely Ph.D. – bíráló
Dr. P. Szabó Sándor Ph.D. – bíráló
Dr. Bartos Huba Ph.D. – titkár
Dr. Vámos Péter CSc
Dr. Birtalan Ágnes CSc. – póttag
Dr. Szerdahelyi István Ph.D – póttag

Témavezető és tudományos fokozata:
Dr. Kósa Gábor Ph.D.

Budapest
2012

Tartalomjegyzék
1.

2.

3.

Bevezetés ............................................................................................................................. 5
1.1.

A téma jelentősége és aktualitása ............................................................................................ 5

1.2.

A témaválasztás oka és a disszertáció célja............................................................................. 6

1.3.

Módszertan .............................................................................................................................. 7

1.4.

A dolgozatban előforduló idézetekről ................................................................................... 10

1.5.

Korábbi kutatások.................................................................................................................. 11

1.6.

Köszönetnyilvánítás .............................................................................................................. 12

Források Csampá történetéhez ......................................................................................... 14
2.1.

A kínai forrásokról ................................................................................................................ 14

2.2.

A vietnami forrásokról .......................................................................................................... 17

2.3.

A helyi forrásokról ................................................................................................................ 19

2.4.

A csamok a kínai és vietnami forrásokban............................................................................ 20

2.5.

Csampá fogalma és a kínai elnevezések................................................................................ 22

2.6.

Csampá „függő államai”........................................................................................................ 24

2.7.

Kína és Csampá kapcsolatai .................................................................................................. 26

2.8.

A független Vietnam és Csampá kapcsolatai ........................................................................ 27

Kínai nyelvű források Linyi történetéről........................................................................... 30
3.1.

Qu Lian 區連......................................................................................................................... 30

3.2.

Fan Xiong 范熊 ..................................................................................................................... 31

3.3.

Fan Yi 范逸 ........................................................................................................................... 31

3.4.

Fan Wen 范文 ....................................................................................................................... 32

3.5.

Fan Fo 范佛........................................................................................................................... 38

3.6.

Fan Huda 范胡達 .................................................................................................................. 39

3.7.

A trónviszályok időszaka (413–420)..................................................................................... 42

3.8.

A két Fan Yangmai 陽邁(楊邁) ............................................................................................ 45

3.9.

Fan Shencheng 范神成.......................................................................................................... 53

3.10.

Fan Wenzan 范文贊.......................................................................................................... 54

3.11.

Fan Dang-gen-chun 范當根純 .......................................................................................... 54

3.12.

Fan Zhunong 范諸農......................................................................................................... 55

3.13.

Wen Kuan 文款................................................................................................................. 56
2

3.14.

Fan Tiankai 范天凱........................................................................................................... 56

3.15.

Bi-cui-ba-mo 弼毳跋摩..................................................................................................... 57

3.16.

Gao-shi-sheng-kai 高式勝鐙............................................................................................. 57

3.17.

Gao-shi-lü-tuo-luo-ba-mo 高式律陁羅跋摩..................................................................... 58

3.18.

Fan Fanzhi 范梵志 ............................................................................................................ 58

3.19.

Fan Touli 范頭黎 .............................................................................................................. 61

3.20.

Fan Zhenlong 范鎮龍........................................................................................................ 63

3.21.

Zhugedi 諸葛地................................................................................................................. 64

3.22.

Bo-jia-han-bo-mo 缽迦含波摩 ......................................................................................... 66

3.23.

Jian-duo-da-mo 建多達摩................................................................................................. 67

3.24.

Lu-tuo-luo 盧陀羅............................................................................................................. 67

4.

Kínai nyelvű források Huanwang történetéről ................................................................. 69

5.

A Song-dinasztia időszakának forrásai Zhancheng történetéről (960–1279) .................. 74

6.

5.1.

Yin-de-man 因德漫............................................................................................................... 79

5.2.

Shi-li-yin-tuo-pan 釋利因陁盤 ............................................................................................. 80

5.3.

Bo-mei-shui-he-yin-cha 波美稅褐印茶................................................................................ 81

5.4.

Liu Jizong / Lưu Kế Tông 劉繼宗 ........................................................................................ 86

5.5.

Yang-tuo-pai 楊陁排............................................................................................................. 88

5.6.

Yang-pu-ju-pi-cha-yi-shi-li 楊普俱毗茶逸施離 .................................................................. 92

5.7.

Shi-li-xia-li-bi-mo-di 施離霞離鼻麻底 ................................................................................ 95

5.8.

Shi-hei-pai-mo-die 尸嘿排摩惵............................................................................................ 96

5.9.

Yang-bu-hu-shi-li-bi-lan-de-jia-bo-mo-die 陽補孤施離皮蘭德加拔麻疊 .......................... 98

5.10.

Xing-bu-shi-li-zhi-xing-xia-fu 刑卜施離値星霞弗........................................................ 100

5.11.

Ju-she-li-bo-wei-shou-luo-po-ma-ti-yang-bu 倶舍唎波微收羅婆麻提楊卜 ................. 105

5.12.

Shi-li-lü-cha-pan-ma-chang-yang-pu 施里律茶盤麻常楊溥 ......................................... 106

5.13.

Yang-bu-ma-die 楊卜麻疊.............................................................................................. 114

5.14.

Zou-shi-lan-ba 鄒時闌巴 ................................................................................................ 118

5.15.

Zou-ya-nuo 鄒亞娜 ......................................................................................................... 119

A Yuan-dinasztia időszakának forrásai Zhancheng-ről (1279–1368) ............................ 128
6.1.

A Csampá elleni mongol hadjárat ....................................................................................... 129

6.2.

Chế Mân 制旻 ..................................................................................................................... 136

3

6.3.

Chế Chí 制至....................................................................................................................... 139

6.4.

Chế Năng 制能.................................................................................................................... 142

6.5.

Chế A Nan 制阿難 .............................................................................................................. 143

6.6.

Trà Hòa Bố Để 茶和布底.................................................................................................... 145

7.

A Ming-dinasztia korának forrásai (1368–1644) ........................................................... 148
7.1.

A-da-a-zhe 阿荅阿者 / Chế Bồng Nga 制蓬峩 .................................................................. 150

7.2.

Gesheng 閣勝 / La Ngai 羅皚 ............................................................................................. 169

7.3.

Zhan-ba-di-lai 占巴的賴 / Ba Đích Lại 巴的吏 ................................................................. 171

7.4.

Mo-he-bi-gai 摩訶賁該 / Bí Cai 賁該 ................................................................................ 178

7.5.

Mo-he-gui-lai 摩訶貴來 / Ma Ha Quý Lai 麻訶貴來 ........................................................ 181

7.6.

Mo-he-gui-you 摩訶貴由 / Quý Do 貴由........................................................................... 183

7.7.

Mo-he-pan-luo-yue 摩訶槃羅悅 / Bàn La Trà Duyệt 槃羅茶悅........................................ 185

7.8.

Pan-luo-cha-quan / Bàn La Trà Toàn 槃羅茶全 ................................................................. 186

7.9.

Kínai források a Vijaya bukását követő időszakról............................................................. 191

8.

Összefoglalás .................................................................................................................. 208
8.1.

A kínai és vietnami források................................................................................................ 208

8.2.

Csampá uralkodóházai ........................................................................................................ 208

9.

Felhasznált források ....................................................................................................... 213
9.1.

Elsődleges források ............................................................................................................. 213

9.2.

Másodlagos források ........................................................................................................... 215

10.

Mellékletek .................................................................................................................. 220

10.1.

A fontosabb csam központok (térkép)............................................................................. 220

4

1.

Bevezetés

1.1.

A téma jelentősége és aktualitása
Vietnam története nem azonos a vietnami nép történetével. Míg a mai ország északi fele

Kína évezredes politikai és kulturális jelenlétének hozományaként, a kínai kultúra hatása alatt
fejlődött, addig az ország középső és déli területein a mára csupán kisebbségként továbbélő
csamok hozták létre államalakulataikat. Csampá, 1 illetőleg a vele összefüggésbe hozott Linyi
林邑 egyike volt azoknak a legelső politikai entitásoknak, melyeket a kínaiak név szerint
említettek Délkelet-Ázsiában, s amelyeket hagyományosan országként (guo 國 ) írtak le
krónikáikban és földrajzi munkáikban. Délkelet-Ázsia történetének kutatói számára nem lehet
kérdés, hogy a mintegy két évezreden keresztül fennálló és virágzó Csampá, illetve a csamok
történetének és kultúrájának feltárása elengedhetetlenül szükséges a térség egészének
megértéséhez.
A Csampáról szóló kínai és vietnami szövegek vizsgálata nem jelent újdonságot a
tudomány számára, hiszen azokat már mintegy évszázaddal ezelőtt felhasználták, értelmezték,
s beépítették az ország történetét feldolgozó tudományos elméletekbe. Csampá kutatói
számára mindmáig mérföldkőként, s megkerülhetetlen kiindulási alapként szolgáló
alapművében, GEORGES MASPERO összeigazította ezeket a szövegrészleteket a helyi
kőfeliratok tartalmával, s belőlük egy egységes Csampá történetét alkotta meg. 2 A munkája
során felhasznált szövegek javarészét nem közölte fordításban, s csupán saját szavaival
ismertette azok, általa fontosnak vélt, tartalmát. A helyi források alapján egyre
valószínűbbnek látszik, hogy ez az egységes állam, ebben a formában soha sem létezett, s
Csampá inkább gyűjtőfogalomként értelmezhető, mely a Közép-Vietnam tengerparti
szakaszai mentén, az ausztronéz népesség által egykor létrehozott államokat jelöli. 3 Az
újraértelmezendő szanszkrit és csam nyelvű kőfeliratokhoz hasonlóan, a kínai nyelvű
forrásanyag is pontos fordításért, kritikus vizsgálatért és az új Csampá fogalom lehetséges
bizonyítékainak feltárásáért kiált. A „jól ismert” kínai nyelvű források nem kevés újdonsággal
szolgálhatnak, s a szövegek alapos vizsgálata számos, mára rögzült, tévedést hozhat
napvilágra, továbbá az elkészülő pontos fordítások esetenként új megvilágításba helyezhetik
1

A magyar szakirodalomban nincsen határozottan rögzült névalak, s leggyakrabban a Csampa változat fordul
elő, ám dolgozatomban – Hidas Gergely javaslatára – a Csampá nevet használom, mely a szanszkrit szó
pontosabb magyar átirata.
2
MASPERO, M. GEORGES. 1928. Le Royaume de Champa. Paris et Bruxelles: Les Éditions G. Van Oest.
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az ismerni vélt epizódokat. Annak ellenére, hogy MASPERO munkáját már közvetlenül
megjelenését követően számos kritika érte,4 a kínai és vietnami források többségének mind a
mai napig nem létezik nyugati nyelvű fordítása. Ezek elkészítése, meggyőződésem szerint,
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a tudomány megszabaduljon a hosszú évtizedek óta
gyakorta ismételgetett, rögzült tévedésektől.

1.2.

A témaválasztás oka és a disszertáció célja
A korabeli kínai leírások minden kétséget kizárólag a legfontosabb idegen nyelvű

források Délkelet-Ázsia korai történetére vonatkozóan, s mind a korabeli Kína és DélkeletÁzsia kapcsolatainak, mind a leírt országok történetének és kultúrájának felbecsülhetetlen
értékű forrásai. Olyan forrásanyagot jelentenek, melyet habár gyakran ért szakmai kritika,
mégis megkerülhetetlen, felbecsülhetetlen értéket képvisel, s a szövegek gyakorta olyan
eseményekről is beszámolnak, melyekre vonatkozóan sehol máshol nem találunk utalást, így
egyedüli forrásanyagként szolgálnak.
A kínaiak által a térségben leírt számos egykori ország, mára teljesen eltűnt, vagy
visszaszorult civilizáció közül választásom Csampára esett, s ebben a választásban számos
szakmai és személyes tényező fontos szerepet játszott. A csamok egykori királyságainak
kutatása szinte kézenfekvő, izgalmas kihívásokat kínáló feladat a sinológia számára. A kínai
szövegek megismerésén, lefordításán és értelmezésén túl, a klasszikus kínai nyelven írott, a
kínai történetírás hagyományait követően született vietnami krónikák vizsgálatával, a
sinológus egyazon kutatás keretein belül három, egymástól eltérő, kultúra világában is
alámerülhet.
Disszertációm legfőbb célja az volt, hogy a Csampá történetére vonatkozó kínai és
vietnami források szövegeit a lehető legteljesebben összegyűjtsem és lefordítsam, s azokat
összevessem a tudományos felfogásban élő, sokszor pontatlan vagy hibás interpretációkkal.
Fontos feladatnak éreztem, hogy a Délkelet-Ázsiával kapcsolatos sinológiai kutatásokat,
melyek hazánkban kevéssé képviseltek, bemutassam, s ezzel felhívjam a figyelmet a terület
jelentőségére. A munkám során felhasznált és megvizsgált szövegek javarészének nem létezik

3

Az újabb Csampá fogalom egyik első megemlítését lásd Keith W. Taylor: „The Early Kingdoms.” In The
Cambridge History of Southeast Asia. Volume One. From Early Times to c. 1800. 153.
4
Lásd például AUROUSSEAU, LÉONARD. 1914. „Georges Maspero: Le Royaume de Champa.” Bulletin de l'École
française d'Extrême-Orient 14: 8-43.
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nyugati nyelvű fordítása, ezért különös motivációt jelentett, hogy kutatásaim fontos
eredményeként, a forrásanyagot elérhetővé tegyem magyar nyelven is az érdeklődők számára.

1.3.

Módszertan
Munkám során hangsúlyos szerepet szántam a Csampá történetére vonatkozó kínai és

vietnami források lehető legpontosabb bemutatásának, s mindvégig az a cél vezérelt, hogy a
rendelkezésre álló összes eredeti szöveg vizsgálatával, azok pontos ismeretével fogjak hozzá a
bennük foglalt történelmi események feltárásához. Személyes érdeklődésemen túl, ezt a
célkitűzést az eddigi kutatások már említett, hibás gyakorlata is szükségessé tette. Ahogy azt a
későbbiek során látni fogjuk, Csampá kutatása lényegében egyidős Délkelet-Ázsia kutatásával,
ám annak ellenére, hogy a csamok államalakulatai hosszú évszázadokon keresztül rendkívül
fontos szerepet játszottak a térség történetében, amely során fontos érintkezési pontjai voltak
Kínával is, a valóságban mindmáig kevéssé ismertek, s számtalan megoldatlan problémát
kínálnak a jövő kutatói számára.
Az utolsó olyan munka, amely Csampá történetének átfogó vizsgálatára, annak teljes
feltárására vállalkozott, s amely nagy mértékben hagyatkozott a kínai és vietnami forrásokra,
lassan egy évszázaddal ezelőtt született, s ugyan megjelenését követően, s azóta is számtalan
apróbb-nagyobb kritika érte, eredményei és értelmezései mindmáig a tudományos köztudat
részét képezik, s a szövegek kritikus újratanulmányozásának hiányában, számos téves
megállapítása, vagy fordítási hibából adódó tévedése mára kanonizálódott, s továbbél a
tudományos köztudatban.
MASPERO, néhány rövidebb részlettől eltekintve, nem közölte a felhasznált kínai és
vietnami szövegek fordítását, pusztán a saját szavaival foglalta össze azok tartalmát, így a
forrásokat eredeti nyelven nem ismerő olvasó számára sok esetben az eredeti szöveg valódi
tartalma, s a szerző következtetései közötti határvonal nem, vagy nehezen eldönthető. Azzal a
tudattal és meggyőződéssel látott csamok történetének feltárásához, hogy a kínaiak által leírt
Linyi, Huanwang és Zhancheng (vietnami kiejtésben Lâm Ấp, Hoàn Vương és Chiêm Thành),
valamint a helyi forrásokban említett Csampá, egymással azonosak, s a látszólag egyazon
területre vonatkozó, egymástól eltérő forrásanyagok által kínált mozaikdarabokból egy
egységes állam történetének képe illeszthető össze. Egy-egy forrásanyag esetében az
egymástól eltérő, egymással össze nem passzoló szövegváltozatok közül sokszor önkényesen
azt választotta ki, amely jobban illeszkedni látszott az általa valószínűbbnek vélt képhez. A
különböző forrásanyagok közötti összeillés hiányát sok esetben figyelmen kívül hagyta, s
7

ennek talán legkritikusabb példája, hogy a csam és szanszkrit feliratokban, a kínai
krónikákban, valamint a vietnami történeti munkákban előforduló uralkodói neveket
megfelelő kritika, s megalapozott bizonyítékok nélkül megfeleltette egymással. Tette ezt
annak ellenére, hogy a három, eltérő forrásanyagban megtalálható nevek nyelvészeti alapon
alig néhány esetben mutatnak tudományosan igazolható egybeesést, s sok esetben hasonló
nagyvonalúsággal járt el a földrajzi eltérések területén is. A különböző néven említett, akár
földrajzilag egymástól távoli helyeken, ám nagyjából hasonló időpontban előforduló
uralkodókat – lévén, hogy egy egységes állam képe lebegett szeme előtt, melynek egyazon
időpontban értelemszerűen csak egyetlen uralkodója lehetett – megfelelő bizonyítékok
hiányában is azonosította egymással.
Mivel, ahogy korábban már említettem, a Csampára vonatkozó kínai és vietnami
források jelentős részének nem létezik nyugati nyelvű fordítása, még részleteiben sem, s a
szövegeket felhasználó munkák mind a mai napig MASPERO munkájához nyúlnak vissza, s
számos olyan, esetenként súlyos, tévedést tartalmaznak, melyek a szövegek újabb
vizsgálatának hiányában, ismétlődően előfordulnak a tudományos munkákban. Az említett
hibák kivédésének érdekében, munkámat azzal kezdtem, hogy lefordítottam a számomra
hozzáférhető összes kínai és vietnami forrást, amelyet a korábbi kutatások felhasználtak, s
ezeket lehetőség szerint kiegészítettem olyan új szövegrészletekkel, melyek mindeddig
elkerülték a téma kutatóinak figyelmét. Legfontosabb és legterjedelmesebb forrásanyagul a
kínai történetírás úgynevezett dinasztikus krónikái szolgáltak. Ami a kínai forrásokat illeti,
ezeket követték azok a földrajzi munkák, amelyek esetenként figyelemre méltó eltéréseket,
vagy többlettartalmakat mutattak a történeti munkák anyagához képest. A kínai szövegek
fordítását követően hozzáfogtam a legfontosabb vietnami krónikák azon szövegrészleteinek
összegyűjtéséhez és lefordításához, melyek bármiféle Csampával kapcsolatos eseményről
számolnak be.
A források elkészült fordításainak birtokában nekifogtam, hogy kronologikus
sorrendben haladva, egymás mellé állítsam az egymástól gyakorta jelentősen eltérő
szövegeket, s megvizsgáljam a közöttük látható eltéréseket és egybeeséseket. A vietnami
szövegek egészen a 10. századig, a független Vietnam létrejöttéig, főként a kínai szövegekből
már ismert eseményeket ismétlik meg, sokszor szó szerint idézve azokat. A függetlenné válást
követő időszakból azonban már egészen újszerű, a kínai szövegek tartalmától merőben eltérő,
forrásanyagot szolgáltatnak, újabb nézőpontból megvilágítva, rengeteg új epizóddal, új
részlettel kiegészítve a kínai forrásokból már ismert eseményeket. Más esetekben olyan
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tartalmakkal szolgálnak, mely semmiféle egybeesést nem mutatnak a kínai forrásokból
szerzett ismeretekkel.
A Csampá történetére vonatkozó kínai nyelvű források bemutatásakor, dolgozatomban
a kínaiak által használt nevek (Linyi, Huanwang és Zhancheng) alapján végeztem az
elsődleges tagolást, azon belül az egyes kínai dinasztiák, majd kínaiak által megnevezett helyi
uralkodók adták az alfejezeteket. A független Vietnam megalakulását követően, amely
esemény a kínai Song-dinasztia (960–1279) időszakára esett, dolgozatomban a kínai
forrásokat használtam fel vezérfonalként, s az egyes alfejezetek a kínai szövegekben
lejegyzett uralkodói nevek alapján tagolódnak. Ezzel párhuzamosan feldolgozom és
bemutatom a vietnami forrásokban fellelhető, időben párhuzamos eseményeket, ám megfelelő
bizonyítékok hiányában, a legtöbb esetben tartózkodom attól, hogy a kínaiak és a vietnamiak
által eltérő néven említett uralkodókat automatikusan megfeleltessem egymással. A Yuandinasztia (1279–1368) időszakának forrásait vizsgálva némileg eltértem ettől a logikától,
mivel a korszak legfontosabb kínai forrása, a Yuanshi 元史, valamint a vietnami krónikák
anyaga kevés párhuzamot mutat egymással. A kínai szöveg gyakorlatilag kizárólag a Csampá
ellen indított mongol hadjárat előzményeinek, valamint harci eseményeinek leírására
szorítkozik, a vietnami szövegek ugyanakkor némán hallgatnak a hadjárat Csampában
lezajlott fordulatairól, 5 s mintegy egy évtizeddel későbbi események kapcsán tesznek csak
említést Csampáról. Dolgozatom erre a korszakra vonatkozó részében, mivel a vietnami
szövegek jelentették a legfőbb forrást, a bennük fellelhető uralkodói nevek adták a tagolást, s
a kínai krónika szórványos, szűkszavú utalásait csupán kiegészítésül használhattam. 6 A Mingdinasztia (1368–1644) időszaka jelenti azt a periódust, amely esetében a kínai és vietnami
források jelentős egybeeséseket mutatnak, nagyszerűen kiegészítik egymást, s az eltérő
szövegekben szereplő uralkodók egyértelműen megfeleltethetőek egymással. Sok esetben a
neveket lejegyző írásjegyek teljesen megegyeznek egymással (s csupán a kiejtésük
különböző), vagy nagy mértékű hasonlóságot mutatnak.
Munkám során felhasználtam a helyi kőfeliratok hozzáférhető, publikált fordításait,
ám ezek legalább annyi tudományos problémát vetnek fel, mint az általam vizsgált kínai
nyelvű forrásanyag. A helyi (csam és szanszkrit nyelvű) források csupán vitatott minőségű
fordításban elérhetőek, s tartalmuk csakugyan tudományos viták alapjául szolgál, így csak
5

A mongol hadjárat a mai Észak-Vietnam területét is érintette, így a vietnami krónikák érthetően a saját harcaik
történetét mesélik el.
6
Ezek az utalások a Yuanshi évkönyvek (benji) fejezeteiben találhatóak, s többnyire a Kína és Csampá közötti
diplomáciai érintkezésekről tudósítanak.

9

azokban az esetekben használtam fel érdemi módon, amikor a kínai vagy vietnami szövegek
szempontjából igazán releváns egyezést, vagy különbözést mutatnak, s úgy éreztem, hogy
tartalmuk értékes többletet adhat az általam vizsgált anyaghoz. A feliratok fordításai, a
korabeli gyakorlatnak megfelelően, sok esetben csak a felirat bizonyos szakaszai esetében
készültek el, s ugyanazon felirat további bekezdései, melyek tartalma maximális pontosságot
igényelne, pedig csupán néhány mondatos összefoglalást kaptak. A régóta ismert helyi
feliratok, az elmúlt évtizedekben talált szövegrészletekkel együtt, mindmáig fordításra,
újraértelmezésre és publikálásra várnak, s rengeteg izgalmas munkát és felfedezést kínálnak a
helyi nyelvek szakértőinek a jövő kutatásaihoz.7
Dolgozatomat rövid összefoglalással zárom, majd megadom a munkám során
felhasznált elsődleges és másodlagos források listáját.
1.4.

A dolgozatban előforduló idézetekről
Mivel munkám során kiemelt szerepet szántam a Csampá történetére vonatkozó kínai

és vietnami forrásoknak, illetve az eredeti szövegeinek bemutatásának, azokat minden esetben
saját fordításomban közlöm. A szövegrészletek idézésekor, azok fordításait kisebb
betűmérettel szerepeltetem, s melléjük megadtam a kínai-vietnami eredeti szövegeket is.
Továbbá, a könnyebb átláthatóság érdekében, mind a fordítást, mind az eredeti szöveget
keretbe szedve elválasztottam a törzsszövegtől.
A főszövegben előforduló kínai vagy vietnami nevek, kifejezések esetében, első
előforduláskor megadtam azok írásjegyeit. A leírt események pontos időpontjának
meghatározásakor, a szövegek szerzői gyakorta hivatkoztak kínai vagy vietnami dinasztiák
időszakaira, illetve egyes uralkodók bizonyos uralkodói periódusaira. Ezek előfordulásakor, a
szövegben kapcsos zárójelben, vagy lábjegyzetben megadtam az említett uralkodói éra pontos
időintervallumát, vagy pontos évszámát. Többszöri előfordulás esetén, ha az előfordulások
közötti távolságot a szövegben jelentősnek találtam, s a könnyebb megértés miatt
szükségesnek éreztem, több alkalommal is megadtam az évszámokat.
A vietnami krónikák szövegében, a kínai történetírás hagyományait követően, számos
utalással találkozhatunk a kínai történelem neves eseményeire vonatkozóan. Ezek a nevezetes
események a művelt, írástudó vietnamiak, s különösen a történetíró, számára történelmi
példázatul szolgáltak, amelyeket párhuzamba állítottak koruk fontos eseményeivel. Ilyen
7

Az École française d'Extrême-Orient 2009-ben elindított egy kutatási programot, amely a Corpus of Cham
Inscriptions címet viseli, s remélhetőleg a közeljövőben orvosolni fogja az említett hiányosságokat
(http://www.efeo.fr/base.php?code=672).
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esetekben, a kínai személynevek előfordulásakor, a lefordított szövegben a kínai írásjegyek
vietnami olvasatát szerepeltettem, de kapcsos zárójelben megadtam azok eredeti, kínai
olvasatát is. Egyéb kínai kifejezések, például mértékegységek, esetében ugyanígy jártam el.
Fordított esetben, vagyis például a csamok és vietnamiak háborúskodásáról beszámoló kínai
szövegekben, a vietnami neveket azok kínai olvasatában adtam meg, de kapcsos zárójelben,
vagy lábjegyzetben minden esetben megadtam a vietnami kiejtést is.
A fordításokban előforduló, a kínaiak számára idegen, uralkodói, vagy földrajzi nevek
hosszú, sokszótagos kínai átiratai esetében, melyek sok esetben a helyiek által használt
szanszkrit nevek vagy titulusok átiratai, azokat a könnyebb olvashatóság érdekében, a nyugati
nyelvű irodalomban általánosan használt módon, szótagolva, a szótagok közé tett kötőjelekkel
adtam meg. A vietnami nevek esetében, az általánosan elterjedt szótagonkénti bontásban
adtam meg az előforduló neveket. Csakugyan a könnyebb áttekintés és olvashatóság
érdekében, a magyar nyelv ragjait dolgozatom során kötőjellel illesztettem a kínai és vietnami
nevekhez, kifejezésekhez.

1.5.

Korábbi kutatások
A Csampával kapcsolatos tudományos kutatások kezdete a 19. század legvégére

vezethetőek vissza. Elsőként ABEL BERGAIGNE közölte fordításban néhány szanszkrit nyelvű
felirat fordítását, majd a 20. század első éveitől LOUIS FINOT jelentetett meg cikkeket a csam
műemlékekkel, feliratokkal és kultúrával kapcsolatosan a Bulletin de l'École française
d'Extrême-Orient

oldalain.

HENRI

PARMENTIER

a

csam

műemlékek

leírása

és

művészettörténeti elemzésének területén ért el fontos eredményeket, s vezetésével jelentős
régészeti feltárások történtek Đông Dương egykori központjánál. PAUL PELLIOT a Csampá
korai történetével, s annak földrajzi elhelyezkedésével kapcsolatos kínai szövegekről írt
tanulmányt, 8 majd összegyűjtötte és fordításban közölte a Pāṇḍuraṅga-ról szóló kínai
szövegrészleteket.9 GEORGES MASPERO előbb az 1910-es években, folytatásokban jelentette
meg írásait, majd 1928-ban ezeket összegyűjtva, átdolgozva és javítva, Le Royaume de
Champa címen jelentette meg. 10 Írásait és a könyvet már a megjelenésének időszakában

8

PELLIOT, PAUL. 1904. „Deux itinéraires chinois de Chine en Inde à la fin du VIIIe siècle.” Bulletin de l'École
française d'Extrême-Orient 4: 131–413.
9
PELLIOT, PAUL. 1903. „Textes chinois sur Panduranga.” Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient 3: 649654.
10
MASPERO, M. GEORGES. 1928. Le Royaume de Champa. Paris et Bruxelles: Les Éditions G. Van Oest.
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számos kritika érte,11 mégis máig alapvető jelentőségű alapműnek számít, s szinte az egyetlen
vállalkozás Csampá történetének átfogó, teljes vizsgálatára. Az indiai R. C. MAJUMDAR 1927ben jelentette meg művét, melyben számos fontos kőfelirat fordítását is közreadta. GEORGE
COEDÈS 1944-ben publikálta először fontos munkáját Histoire ancienne des États hindouisés
d'Extrême-Orient címmel, mely mindmáig Délkelet-Ázsia történetének átfogó jellegű, fontos
alapműve. 12 Fontos mérföldkövet jelentett ROLF STEIN 1947-es műve Csampá történetének
korai szakaszáról, melyben számos kritikát fogalmazott meg MASPERO eredményeivel
szemben.13 Csampá kutatása a Vietnami háború lezárását követően indult másodvirágzásának,
majd az 1990-es évektől fogva igazi reneszánszát éli. Ennek a hullámnak lett fontos
képviselője a csam származású PO DHARMA, aki jelentős munkát végzett Pāṇḍuraṅga késői
krónikáinak kutatása terén. A hazai szakemberek közül említést érdemel Trần Kỳ Phương, aki
a Đà Nẵng-ban található Csam Múzeum kurátora is volt. ANNE-VALÉRIE SCHWEYER a helyi
feliratok szakterületén fogott újabb kutatásokba, MICHAEL VICKERY pedig, csakugyan a helyi
epigráfia területéről indulva, számos fontos kérdést tett fel. Ami a kutatások sinológiai
vonatkozásait illeti, ki kell emelenünk a japán MOMOKI SHIRO 桃木至朗 nevét, valamint
GEOFF WADE munkáját, aki több olyan, nagy jelentőségű kínai szövegre (Song huiyao jigao
宋會要輯稿, Ming shilu 明實錄) hívta fel a figyelmet, melyek egészen addig elkerülték a
kutatók figyelmét, s számos újszerű részlettel segítik Csampá történetének feltárását.
Végezetül említést érdemel DANNY WONG TZE KEN, aki főként Csampá késői, a 16. századot
követő történetével kapcsolatosan közölt újszerű cikkeket.

1.6.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetet mondani a Távol-keleti Intézet igazgatójának, a Sinológia

Program vezetőjének, Dr. Hamar Imrének, aki mindvégig bizalmáról és támogatásáról
biztosított munkám során. Sokat köszönhetek munkatársamnak, Pap Gábornak, aki nagy
segítségemre volt a hazánkban hozzá nem férhető vietnami szövegek beszerzésében.
Köszönettel tartozom Jelen Jánosnak és témavazetőmnek, Kósa Gábornak, akik számtalan
szakmai észrevétellel és javaslattal, baráti tanáccsal és gesztussal segítették munkámat az
elmúlt évek során. János, aki elsőként mutatta meg nekem Délkelet-Ázsia világát, valamint
11

Lásd például AUROUSSEAU, LÉONARD. 1914. „Georges Maspero: Le Royaume de Champa.” Bulletin de l'École
française d'Extrême-Orient 14: 8-43.
12
A mű 1948-as újrakiadása már a Les États hindouisés d'Indochine et d'Indonésie címet viselte.
13
ROLF STEIN: Le Lin-yi, sa localisation, sa contribution à la formation du Champa et ses liens avec la Chine.
Han-hiue, Bulletin de Centre d'etudes sinologiques de Pekin (1947).

12

Gábor, aki a legelső kínai írásjegyek tanulása óta támogatólag követi pályafutásomat,
megtanítottak rá, hogy a tudományos munka miként válhat az ember mindennapjainak
elengedhetetlen részévé. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy kettejük támogatása és
barátsága meghatározó inspirációt jelentett munkám során. Végezetül köszönet illeti
családomat: feleségemet és lányaimat, akik igyekeztek mindvégig türelemmel és szeretettel
viselni, hogy időmet és figyelmemet, tőlük sokszor megvonva, a kutatásaimnak szentelem.
Dolgozatomat szeretném nekik ajánlani.
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2.
2.1.

Források Csampá történetéhez
A kínai forrásokról
A Linyi-re vonatkozó legfontosabb kínai szövegek az úgynevezett dinasztikus

történeti művek (zhengshi 正史) részeként maradtak ránk. Ezek a krónikák egy-egy dinasztia,
esetenként egy több dinasztiát is átölelő időszak történelmét dolgozzák fel, 14 s fontos
jellemzőjük, hogy minden esetben a leírt időszakot követően (legtöbbször a rákövetkező
dinasztia idején), ám a leírt kor dokumentumainak felhasználásával készültek. A pontos,
sztereotipitást sem nélkülöző, szerkesztési elveket követő, dinasztikus krónikáknak több olyan
eleme van, amely értékes információkkal szolgálhat az idegen országokkal kapcsolatosan. Az
egyik ilyen általánosan megkövetelt rész, az úgynevezett alapvető évkönyvek (benji 本紀),
melyek kronologikus sorrendben, rendkívül szárazan és vázlatosan nyomon követetik az adott
dinasztia egymást követő császárainak uralkodása idején történt fontosabb eseményeket. Az
ezekben fellelhető közlések terjedelme gyakorlatilag egyetlen esetben sem haladja meg az
egy-két mondatot, s tartalmukat illetően rendkívül korlátozottak, javarészt az érkező
követségekről, esetenként a fontosabb hadjáratokról számolnak be csupán. Ezeknél sokkal
terjedelmesebbek és részletgazdagabbak azok a fejezetek, melyek az életrajzok (liezhuan 列
傳 ) közé kerültek be. A dinasztikus krónikák ezen része tartalmazza többek között az
uralkodói család tagjainak, a magasabb rangú hivatalnokoknak és katonai vezetőknek az
életrajzait, ám a szerkesztők ugyancsak ide illesztették be az idegen országokról szóló
hosszabb-rövidebb leírásokat. Ezek a szövegek gyakorta megismétlik az évkönyvekben már
korábban közölt eseményeket, azokat kiegészítve további fontos és értékes részletekkel, így
az adott ország politikai történéseivel és mindennapjaival kapcsolatosan is felbecsülhetetlen
értékű forrásul szolgálnak.
A kínai forrásokban fellelhető, az idegen országokról szóló hosszabb bejegyzések
többnyire egy hagyományos, jól megfigyelhető szerkezetet követnek. A szövegek.általában a
leírt ország földrajzi elhelyezkedésének és határainak tisztázásával indítanak. Az ezt követő,
második részben hosszabb-rövidebb ízelítő következik az ország történetéből, mely többnyire
a Kínával folytatott diplomáciai érintkezésekre van kihegyezve, s a Kínába érkezett
küldöttségeket is sorba veszi. A harmadik, talán leginkább olvasmányos rész a helyiek
mindennapi életét írja le, kezdve az uralkodó és udvartartásának ismertetésétől, egészen a
14

Ilyen dinasztikus történeti munka a Nanshi 南史 (A Déli dinasztiák története), illetőleg a Beishi 北史 (Az
Északi dinasztiák története), melyek az Északi és Déli dinasztiák időszakának (420–589) történéseit írják le.
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köznép körében élő szokások lejegyzéséig. Ez a rész gyakran kiegészül az ország
természetrajzának, növény- és állatvilágának, illetve az ország kereskedelmi szempontból
feljegyzésre méltó termékeinek és terményeinek ismertetésével. Ezek a fő szerkezeti elemek
részletgazdagságban, hosszúságuk arányaiban, sorrendjében ugyan jelentős változatosságot
mutatnak, jellemzően mégis megkülönböztethetőek csaknem minden hasonló szövegben.A
tanulmányom során felhasznált kínai művek adatait az alábbi táblázat foglalja össze.

Dinasztikus krónikák:
Mű címe

Szerző

Sanguozhi 三國志
(A Három Királyság története)
Jinshu 晉書
(A Jin-dinasztia története)
Songshu 宋書
(A Song-dinasztia története)
Nan Qishu 南齊書
(A Déli Qi-dinasztia története)
Liangshu 梁書
(A Liang-dinasztia története)

Chen Shou 陳壽
(233–297)
Fang Xuanling 房玄齡
(578–648)
Shen Yue 沈約
(441–513)
Xiao Zixian 蕭子顯
(489–537)
Yao Cha 姚 察 (533–

Lejegyzés (kiadás)
Feldolgozott időszak
időpontja
285–297 (297)
221–280
644 (646)

265–419

492–493

420–478

(537)

479–502

628–635 (636)

502–556

Chenshu 陳書
(A Chen-dinasztia története)

Yao Cha 姚 察 (533– 622–629 (636)

557–589

Suishu 隋書
(A Sui-dinasztia története)
Nanshi 南史
(A Déli dinasztiák története)
Jiu Tangshu 舊唐書
(A Tang-dinasztia régi története)
Xin Tangshu 新唐書
(A Tang-dinasztia új története)

Wei Zheng 魏徴
(580–643)
Li Yanshou 李延壽
(618–676)
Liu Xu 劉煦
(887–946)
Ouyang Xiu 歐 陽 修
(1007–1072) és Song Qi
宋祁 (998–1061)

629–636 (636)

581–617

630–650 (659)

420–589

940–945 (945)

618–906

1043–1060 (1060)

618–906

Jiu Wudashi 舊五代史
Xue Juzheng 薛 居 正
(Az Öt dinasztia régi története)
(912–981)
Xin Wudaishi 新五代史
Ouyang Xiu 歐 陽 修
(Az Öt dinasztia úi története)
(1007–1072)
Songshi 宋史
Tuo Tuo 脫 脫 (1313–
(A Song-dinasztia története)
1355)
Yuanshi 元史
Song Lian 宋濂 (1310–
(A Yuan-dinasztia története)
1381)
Mingshi 明史
Zhang Tingyu 張 廷 玉
(A Ming-dinasztia története)
(1672–1755)
(A táblázat forrása: WILKINSON: 503–505).

973–974 (974)

907–960

1044–1060 (1072)

907–960

1343–1345 (1345)

960–1279

1369–1370 (1370)

1206–1369

1678–1735 (1739)

1368–1644

606) és Yao Silian 姚思
廉 (megh. 637)
606) és Yao Silian 姚思
廉 (megh. 637)
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Földrajzi munkák:
Mű címe

Szerző

Lejegyzés (kiadás)
időpontja

Shuijingzhu 水經注

Li Daoyuan 酈道元

6. század15

Zhou Qufei 周去非

1178

Zhao Rugua 趙汝适

1225

Zhou Zhizhong 周致中

?

(Kommentárok a vízi utak klasszikusához)
Lingwai daida 嶺外代答
(Kérdések és válaszok a hegyeken túli vidékekről)
Zhufanzhi 諸蕃志
(Beszámoló a külföldi országokról)
Yiyuzhi 異域志

(Yuan-dinasztia)

(Beszámoló különböző vidékekről)
Daoyi zhilüe 島夷志略

Wang Dayuan 汪大淵

1350

Ma Huan 馬歡

1433

Gong Zhen 鞏珍

1434

Fei Xin 費信

1436

Huang Xingzeng 黃省曾

1520

Yan Congjian 嚴從簡

1574

Zhang Xie 張燮

1618

(Beszámoló a szigetlakó barbárokról)
Yingya shenglan 瀛涯勝覽
(Az óceánok csodái)
Xiyang fanguo zhi 西洋番國志
(Beszámoló a nyugati óceán idegen országairól)
Xingcha shenglan 星槎勝覽
(A csillagokba tartó hajó csodálatos felfedezései)
Xiyang chaogong dianlu 西洋朝貢典錄
(Feljegyzések a nyugati óceán adófizetőiről)
Shuyu zhouzi lu 殊域周咨錄
(A különféle vidékek átfogó vizsgálatáról készült
feljegyzés)
Dongxi yangkao 東西洋考
(A keleti és nyugati óceánok vizsgálata)

A dinasztikus történeti műveken kívül akadnak olyan, alapvető fontosságú munkák, melyek
további részleteket tartogatnak Csampá történetére vonatkozóan. Ilyen a Tang-dinasztia (618–
907) fontos dokumentumait összegyűjtő Tang huiyao 唐会要, mely számos olyan részlettel
szolgál, amely nem került be a korszak dinasztikus történeti krónikáinak anyagába. Linyi
történetének nagy jelentőségű forrása a Li Daoyuan 酈 道元 (meghalt 527-ben) által írt
földrajzi munka, a Shuijingzhu 水經注 (Kommentárok a vízi utak klasszikusához) is. A
15

Li Daoyan 527 körült halt meg, így művének értelemszerűen ezt megelőzően kellett elkészülnie.
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Shuijingzhu több, azóta elveszett munkából is közöl rendkívül értékes részleteket, köztük egy
Linyi ji 林 邑 記 (Feljegyzések Linyi-ről) című műből. 16 Ezeken túl fontos részletek
találhatóak a Du You 杜佑 (735–812) által szerkesztett, 801-ben befejezett intézménytörténeti
műben, a Tongdian 通典-ben, valamint a Ma Duanlin 馬端臨 (1254–1323) által éppen a
Tongdian mintájára összeállított, 1317-ben elkészült Wenxian tongkao 文献通考 -ban. A
Song-dinasztia (960–1279) nagy terjedelmű enciklopédiái (leishu 類書), így a Li Fang 李昉
vezetésével összeállított, 983-ban elkészült Taiping yulan 太平御覽, a Wang Qinruo 王欽若
által 1013-ban befejezett Cefu yuangui 冊府元龜, valamint a Sima Guang 司馬光 (1019–
1086) által 1084-ben befejezett átfogó történeti munka, a Zizhi tongjian 資治通鑒 ugyancsak
Linyi történetének rendkívül fontos forrásai közé tartoznak. A Song-dinasztia időszakának
(960–1279) nagy jelentőségű forrása a Song huiyao jigao 宋會要輯稿 (A Song-dinasztia
összegyűjtött rendeleteinek kivonata).

2.2.

A vietnami forrásokról
Az egy évezredes kínai fennhatóság egyik hozományaként a vietnami történeti művek

a kínai történetírás hagyományainak, stilisztikai és szerkezeti követelményeinek átvételével,
azokat követve fejlődött tovább. A ma ismert vietnami krónikák, melyek viszonylag későiek,
sok tekintetben eltérnek a műfajra jellemző, szigorú kínai szerkezettől, s míg az évkönyvek
fejezetei (kínaiul benji, vietnamiul bản kỷ) a kínai munkákban rendkívül szárazak és
szűkszavúak, addig a vietnami történeti művekben ezek képezik a központi, legfontosabb
szerkezeti egységet. Ezek a munkák alapvetően kronologikus sorrendben, évkönyv jelleggel
taglalják az ország történetét, s néhol csak egy-egy mondat terjedelemben szólnak, máshol
ugyanakkor (a kínai szerkezettől idegen módon) akár egész hosszú bekezdéseket szánnak egyegy hadjárat, vagy fontos politikai esemény leírására. Munkám során az alábbi vietnami
forrásokat használtam fel.
An Nam chí lược (Annan zhilüe) 安南志略 (Vázlatos feljegyzések An Nam-ról)
A legkorábbi, a Trần 陳 dinasztia (1225–1400) időszakában született, és fennmaradt
vietnami krónika szerzője, Lê Tắc 黎崱 a mongol Yuan-dinasztia 1285-ös, Đại Việt elleni
hadjáratát követően került Kínába, ahol azután élete hátralevő részét töltötte. Művében,
16

A Suishu (33:985), a Jiu Tangshu (46:2016) és a Xin Tangshu (58:1506) is említ egy Linyiguo ji 林邑國記
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melyet 1335-ben fejezett be, jól nyomon követhető, hogy munkája során főleg a kínai
forrásokból dolgozott, ezért rendkívül kevés olyan részletet tartalmaz, amely többletet
jelentene az ismert kínai szövegek anyagához képest. A Qing-dinasztia időszakában (1644–
1911) az An Nam chí lược (kínai olvasatban Annan zhilüe) bekerült a Siku Quanshu 四庫全書
gyűjteményébe.
Việt sử lược 越史略 (Việt vázlatos története)
Csakugyan a Trần-dinasztia időszakából, valószínűsíthetően 1377-ből, származik ez a
három fejezetes munka, amely egészen a Lý 李 dinasztia (1009–1225) bukásáig követi
nyomon Vietnam történetét, ám kiegészítésül a Trần-dinasztia uralkodóinak és uralkodói
időszakainak neveit is csatolták hozzá.17 A mű szerzője ismeretlen, eredeti címe pedig Đại
Việt sử lược 大 越 史 略 (Đại Việt vázlatos története) volt. Az 1420–1427 közötti kínai
megszállás idején az ország összes történeti művét, köztük ezt a munkát is elhurcolták, s
jelenlegi változatában csupán a Siku Quanshu gyűjteményében maradt fent, amelyben a címét
Việt sử lược-re változtatták. A korai, a függetlenség kivívása előtti, időszakra vonatkozóan, a
Việt sử lượ szerzője láthatóan sokat merített a kínai forrásokból, míg a későbbi időszakkal
kapcsolatosan több, mára elveszett, vietnami történeti művet felhasznált.
Đại Việt sử ký toàn thư 大越史記全書 (Đại Việt teljes történeti feljegyzései)
Ngô Sĩ Liên 吳士連 1473-ban nyert kinevezést a történeti hivatalba, ahol Lê Thánh
Tông 黎聖宗 császár (uralkodott 1460–1497) parancsára nekilátott, hogy korábbi munkák
felhasználásával, megírja Vietnam történetét. Történetírói munkájához legfőbb forrásként
több olyan művet is felhasznált, amely mára elveszett. Ezek legfontosabbika Lê Văn Hưu 黎
文休 1272-ben befejezett műve, a Đại Việt sử ký 大越史記 (Đại Việt történeti feljegyzései),
amelynek a Ming-dinasztia megszállása (1420–1427) idején veszett nyoma. Másik fontos
kiindulási anyagként a Lê Văn Hưu krónikáját is magában foglaló munka, a Phan Phu Tiên 潘
孚先 által 1455-ben, császári megbízásra szerkesztett Đại Việt sử ký tục biên 大越史記續編
(Kiegészítések Đại Việt történeti feljegyzéseihez) szolgált. Ngô Sĩ Liên művének eredeti
változata, az úgynevezett Hồng Đức 洪德 kiadás,18 1479-ben készült el, s csupán kézzel írt
(Feljegyzések Linyi országáról) című, egyfejezetes művet, s vélhetően egy és ugyanazon munkáról van szó.
17
Az utolsó bejegyzés 1377-re vonatkozik.
18
Mely nevét közlésének időpontja alapján Lê Thánh Tông 黎聖宗 császár (uralkodott 1460–1497) uralkodási
időszakáról, a Hồng Đức (1470–1497) periódusról kapta.
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változatban létezett, mely mára javarészt elveszett. A Đại Việt sử ký toàn thư legteljesebb, és
leginkább elterjedt változata, amely már fadúcos nyomtatással készült, az 1697-es Chính Hòa
正 和 19 kiadás, s mivel ez a változat szolgál a modern vietnami kiadások és fordítások
alapanyagául, én magam is ezt használtam munkám során.
Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục 欽定越史 通鑑綱目 (Việt történetének
uralkodói rendeletre készült átfogó tükre, annak irányelvei és tartalma)
A Tự Đức 嗣德 császár uralkodásának időszakából (1847–1883) származó művet
1856–1859 között, császári rendeletre szerkesztette a Történeti Hivatal (Quốc sử quán 國史館
), majd az 1870-es években többszörösen átdolgozták, végül 1884-ben adták ki. A munka
szerkesztőinek legfőbb forrása alighanem a Đại Việt sử ký toàn thư volt. A mű különös értéke,
hogy beszámol Csampá történetének kései, az 1471-es vereséget követő, időszakáról is.

2.3.

A helyi forrásokról
Csampá történetének legfontosabb forrásai azok a kőfeliratok, melyek két különböző

nyelven – szanszkrit és csam – születtek.20 Ezek közül a legkorábbi az úgynevezett Võ Cạnh-i
felirat (C 40), melyet a mai Nha Trang városának (Khánh Hòa tartomány) közelében találtak,
s amelyet a szöveg paleográfiai jellemzői alapján a 2-4. századra datálnak. 21 A felirat
keletkezése mindmáig parázs tudományos viták tárgyát képezi, s abban sincsen megegyezés,
hogy a kőbe vésett szöveg vajon a csamokhoz, vagy esetleg a mai Dél-Vietnam és DélKambodzsa területén hajdan fennálló Funan-hoz 扶南 köthető-e. COEDÈS úgy vélte, hogy a
feliratban említett uralkodó, Śrī Māra, Funan nagy hódítójával, Fan Shiman 范師蔓 királlyal
lehet azonos. 22
A Đông Yên Châu környékén (Trà Kiệu mellett) talált felirat (C 174), mely a 4.
századra datálható, jelenlegi ismereteink szerint a legkorábbi ausztronéz, s a legelső délkeletázsiai nyelven íródott emlék. Az 5-7. század közötti időszakból húsz felirat maradt fent, ezek
mind szanszkrit nyelvűek. Kettő kivételével mind Mỹ Sơn-ból (Quảng Nam tartomány)
származnak, s ezek képezik az első összefüggő feliratcsoportot. A 774–854 közötti időszakból
19

A Chính Hòa időszak (1680–1705) Lê Hy Tông 黎熙宗 császár (uralkodott 1675–1705) uralkodásának ideje
alatt.
20
A feliratokról szóló legjobb összefoglalást lásd VICKERY 2005: 6–10.
21
A felirat pontos adatait illetően lásd SCHWEYER 1999: 335. A felirat fordítása megtalálható: MAJUMDAR 1985:
1–3. (No. 1.)
22
COEDÈS 1968: 40.
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egy nyolc feliratból álló, összefüggő csoportot találhatunk délen, Phan Rang és Nha Trang
környékén, s közöttük öt is akad, mely teljesen, vagy részben csam nyelven íródott. 875–965
közöttről egy huszonöt feliratból álló korpuszt találhatunk északon, a Thu Bồn-folyó
környékéről, mely az Indrapura-dinasztiához (Đông Dương) köthető. Közülük négy található
délen, s tizenhat részben, vagy teljesen csam nyelven íródott.
Ezt követően, a feliratok eloszlása egyenletesnek nevezhető észak és dél között,
egészen a 13. század elejéig, amikor harminckét felirat található délen, s csupán hat északon,
Mỹ Sơn-nál, s közülük az utolsó 1263-ból származik. Ami a nyelvi megoszlást illeti, 991-től
egészen a legutolsó, 1456-os feliratig, a hetvenöt ismert szövegből csak öt íródott szanszkrit
nyelven, az összes többi csam nyelvű. Érdekes módon Vijaya környékéről (a mai Quy Nhơn
mellett, Bình Đ ịnh tartományban), annak ellenére, hogy mind a csam és khmer feliratok, mind
a vietnami források szerint jelentős központ volt, mindössze hét rövid felirat ismeretes, s ezek
mindegyike meglehetősen késői. A Vijaya központban uralkodó egykori királyok neveit
javarészt Mỹ Sơn kőtáblái őrizték meg az utókornak.
Több olyan időszak is akad, amikor a feliratok hosszú évtizedekig nem szolgálnak
semmiféle információval Csampá történetére vonatkozóan. A 991-ből származó C 75-ös
feliratot követően például nem áll rendelkezésre egyetlen felirat sem egészen 1050-ig, de
később még kritikusabb a helyzet. A 13. század közepe utáni időszakból mindössze
huszonhárom felirat maradt fenn, ezek közül tizennégy Phan Rang és Nha Trang környékéről,
négy Bình Định tartományból, kettő Mỹ Sơn-ból, további kettő a Quy Nhơn városától
nyugatra fekvő hegyvidékből, míg egy egészen délről, Biên Hòa települése mellől (Đồng Nai
tartomány) származik. Ezek a késői feliratok rendkívül kevés érdemi információt hordoznak, s
ez jelentős mértékben felértékeli a kínai és vietnami forrásanyag értékét, hiszen a kor nagy
horderejű történéseinek: a 13. század végének mongol hadjáratának, Chế Bồng Nga
uralkodásának,

vagy

Vijaya

elestének

történetét

csupán

ezekből

a

művekből

rekonstruálhatjuk.23

2.4.

A csamok a kínai és vietnami forrásokban
A kínai szövegekben rendkívül kevés olyan utalás akad, mely a leírt ország lakosainak

etnikai hovatartazásának meghatározásában segítségünkre lehet. A csamokat napjainkban
kínaiul 占族 (zhan zu), míg vietnami nyelven người Chăm vagy người Chàm néven jegyzik.

23

A helyi forrásokra, valamint azok területi eloszlására vonatkozó adatok forrása VICKERY 2005: 6–10.
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A kínai és vietnami történeti forrásokban Csampá lakóira, s annak uralkodójára az alábbi
kifejezéseket használták:
Lakosság:
Megnevezés

占城人
占城國人

Kínai források

Vietnami források

Zhancheng-beli ember (Zhancheng

Chiếm Thành-beli ember (Chiếm

ren)

Thành nhân)

Zhancheng országából való ember

Chiếm Thành országából való ember

(Zhancheng guo ren)

(Chiếm Thành quốc nhân)

占人

Csam (Chiếm nhân)

Uralkodó:
Megnevezés

占城王
占城國王
占城主
占城國主

Kínai források

Vietnami források

Zhancheng királya (Zhancheng

Chiếm Thành királya (Chiếm

wang)

Thành vương)

Zhancheng ország királya

Chiếm Thành ország királya (Chiếm

(Zhancheng guo wang)

Thành quốc vương)

Zhancheng uralkodója (Zhancheng

Chiếm Thành uralkodója (Chiếm

zhu)

Thành chủ )

Zhancheng ország uralkodója

Chiếm Thành ország uralkodója

(Zhancheng guo zhu)

(Chiếm Thành quốc chủ)

占主

Csam uralkodó (Chiếm chủ)

A kínai és vietnami forrásanyagban használt kifejezések összehasonlító táblázatából jól
kitűnik, hogy a a vietnami szövegek már etnikai meghatározásként is használták a csam (占
chiếm) írásjegyet, erre utalnak a „csam” (Chiếm nhân) és a „csam uralkodó” (Chiếm chủ)
kifejezések. Háborús események leírásakor mind a kínaiak, mind a vietnamiak előszeretettel
használták a velük harcban álló csamokra a „haramia” 賊, pejoratív jelzőt is.

A lakosság külső megjelenésének taglalásakor többnyire olyan általános jelzőket
olvashatunk (sötét bőr 黑體, sötét színű szem 深目), melyeket a kínaiak Délkelet-Ázsia más
országainak népessége esetében is gyakorta használnak.
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A helyiek szemszíne sötét, magas orruk van, összefogják hajukat, mely fekete színű. Szokásuk szerint
mezítláb járnak, s szövetcsíkkal tekerik körbe testüket. A téli hónapokban köpönyeget öltenek. Az
asszonyok összefogják hajukat.

其人深目高鼻，髮拳色黑。俗皆徒跣，以幅布纏身。冬月衣袍。婦人椎髻。24

A helyiek teste sötét, a férfiak kiengedik hajukat, csupán a nők fogják össze. Mind mezítláb járnak.

人體黑，男蓬頭，女椎結，俱跣足。25
Találhatunk olyan szövegrészleteket is, melyek a helyiek írásáról szólnak, ám ezek sem
szolgálnak perdöntő bizonyítékokkal.
[Fan Wen] követséget küldött, beadványt nyújtott be, s adózott a császárnak, a levelét végig hu
írásjegyekkel írták.

遣使通表入貢於帝，其書皆胡字。26
A szövegben említett hu 胡 egy általános kifejezés a Kínától nyugatra élő barbárok
elnevezésére, s jelen esetben ugyanúgy utalhat indiai eredetű, szanszkrit írásra, vagy indiai
ábécén alapuló, helyi nyelvre is. A Xu gaoseng zhuan 續高僧傳 (Kiváló szerzetesek további
életrajzai) című munka a 605-ös, a csam főváros kifosztásával végződő kínai hadjáratról
szólva kunlun 昆崙 nyelven írott könyvekről tesz említést, melyet MASPERO csam nyelvnek
értelmezett, pedig a valóságban ez is egy kevéssé konkrét kifejezés csupán.27 A kunlun szó,
mely a kínai felfogás szerint összekapcsolódott a sötét bőrszínnel, valóságban bármelyik helyi
nyelvre és etnikai csoportra utalhatott.28

2.5.

Csampá fogalma és a kínai elnevezések
Csampát sokáig mind időben, mind térben is egységes államként írták le, ám

napjainkban egy ennél óvatosabb megfogalmazás tűnik szükségesnek. Talán az a
legszerencsésebb, ha a mai Közép- és Dél-Vietnam területén egykor fennálló, egymással
24

Suishu 82: 1832.
Mingshi 324: 8392.
26
Jinshu 97: 2546.
27
Lábjegyzetében MASPERO annyit fűzött hozzá, hogy a kunlun kifejezés a szanszkrittól különböző, indiai
írással írott nyelveket jelöli. MASPERO 1928: 84.
28
A kifejezést később az Afrikából származó rabszolgákra is használták. Lásd Julie Wilensky: The Magical
Kunlun and ’Devil Slaves’. Sino-Platonic Papers, 122 (July, 2002).
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időnként szövetségben, máskor háborúban álló, többnyire egymással párhuzamosan élő, a
csamokhoz köthető államalakulatok összességének definiáljuk a Csampá elnevezést.
A Csampá név (a feliratban Campāpura és Campānagara alakban) első előfordulása a
658-ra datálható C 96-os, szanszkrit nyelven írott feliratban található. A felirat egy fiatal csam
hercegről tesz említést, aki megfordult a kambodzsai Īśānavarman király udvarában, s nőül
vette az uralkodó egyik lányát. Az ezzel kortárs, 667-re datálható, csakugyan szanszkrit
nyelvű, K.53-as kambodzsai felirat egy Csampá uralkodójához (Campeśvara) küldött
követségről számol be.29
Ami a kínai elnevezéseket illeti, a dinasztikus krónikák közül a Sanguozhi (A Három
királyság története) az első, amely említést tesz egy Linyi 林邑 nevű királyságról, s későbbi
művek ennél korábbi időpontra, a 2. század legvégére teszik az állam megalakulását a kínai
fennhatóság alatt álló észak-vietnami területek déli részén. A kínai források beszámolója
szerint a Tang-dinasztia Zhide-időszakában (756–758) az ország elnevezését Huanwang-ra 環
王 változtatták, s a korábban ismert Linyi nevet nem használták többé.
A 9. század második felétől ismét új név, Zhancheng 占城 jelenik meg a történeti
munkák lapjain, amely hosszú évszázadokon keresztül, egészen a 16. századig használatban
maradt. 30 A vietnami történeti munkák csakugyan ezt az utóbbi írásjegykombinációt
használták, melynek vietnami kiejtése Chiếm Thành.
A kínai források egymással kapcsolatba hozták a különböző elnevezésekkel is illetett
államokat, s egymással folytonosnak írták le azokat. A dinasztikus történeti munkák
jellegéből adódó legfőbb probléma, hogy ugyan akár több évszázadnyi történelmet is átfognak,
az adott országról szóló földrajzi leírások nem (vagy csak nagyon ritka esetekben) jelzik az
adott időtartam alatt fellépő esetleges területi változásokat. Mivel egy időben akár több,
egymástól jól elhatárolható hatalmi központ is Csampának nevezhette magát, az egymással
párhuzamba állított kínai és vietnami történeti szövegek, amelyekben sok szempontból
radikális eltérések vannak, esetenként egyáltalán nem bizonyos, hogy egy és ugyanazon
Csampáról szólnak.

29

VICKERY 2005: 25–26.
A név — ugyan nem az ország, hanem a királyi székhely elvezesékent — már korábban, a Huanwang-ról
szóló szövegekben is előfordul. Ezen túlmenően érdemes megjegyeznünk, hogy Huanwang országának alternatív
elnevezéseként a Xin Tangshu a Zhanbulao 占不勞 és Zhanpo 占婆 neveket is lejegyzi, melyek talán a Csampá
30

név fonetikai átiratai lehetnek. Lásd Xin Tangshu 222 下: 6297.
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2.6.

Csampá „függő államai”
A kínai és vietnami szövegekben ugyan nem találhatóak közvetlen és egyértelmű

bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy az általuk Zhancheng vagy Chiêm Thành néven jegyzett
országból egyazon időben, egymással párhuzamosan, több is létezett volna, a helyi források alapján

mégis úgy tűnik, hogy Csampá vélhetően soha sem volt egységes állam, hanem különálló
politikai entitásokból állt, melyek egymáshoz fűződő kapcsolata (háborús vagy békés viszony,
szövetség vagy teljes függetlenség) időről időre változott. A csamok legfontosabb központjai
a tengerhez közel, folyótorkolatok mellett jöttek létre. A feliratok, valamint a máig
fennmaradt műemlékek alapján, legalább négy nagyobb régió különböztethető meg, ezek
északról dél felé haladva a következőek:31

1. Amāravatī: a mai Quảng Nam tartományban, a Thu Bồn-folyó völgyében, melynek
legfontosabb helyszínei Đồng Dương, Trà Kiệu és Mỹ Sơn voltak.
2. Vijaya: a mai Bình Đ ịnh tartományban, a Côn-folyó mentén, Quy Nhơn városának
körzetében. Fennmaradt műemlékei viszonylag későiek, a 11-13. századból maradtak fent.
3. Kauthara: a mai Nha Trang város környékén Khánh Hòa tartományban. Legfontosabb

műemléke Pô Nagar temploma.
4. Pāṇḍuraṅga: a mai Phan Rang környéke Bình Thuận és Ninh Thuận tartományokban.
Legfontosabb műemlékei Hòa Lai, Pô Rô Mê, Pô Đam és Pô Klông Garai tornyai.

A kínai források, ugyan látszólag egységes országként írnak Csampáról, szövegükben
mégis feljegyeznek olyan központokat, vagy különálló területeket, melyeket „függő
országoknak” 屬國, vagy „függő tartományoknak” 屬郡 neveznek. A legtöbb esetben, a kínai
szövegek csupán egyszerű felsorolással élnek, így a függő országok nevén túl, semmi egyebet
nem

tudhatunk,

s

többnyire

még

hozzávetőleges

földrajzi

elhelyezkedésük

sem

megállapítható.32
31

A legfontosabb csam központok területi felosztását VICKERY munkájából vettem. VICKERY 2005: 4—6.

32

A legtöbb függő állam nevét lejegyző felsorolás Lingwai daida, valamint a Zhufanzhi című Song-kori földrajzi
munkákban található.
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Szerencsére akad néhány olyan hatalmi központ, amelyek esetében a kínai nyelvű
források, annak puszta nevén túl, többet is feljegyeznek. A Jiuzhou 舊州 („Régi Körzet”) és
Xinzhou 新州 („Új Körzet”) elnevezések a Song-kor földrajzi munkáiban jelennek meg
legelőször, ám teljességgel hiányoznak a vietnami történeti művekből. Nevük nem fonetikai
átiratnak tűnik, azok jelentése inkább a két központ egymáshoz való időbeli viszonyát
jelezheti. Az általánosan elfogadott tudományos nézőpont szerint Jiuzhou a régi politikai
központot, vagyis Indrapura-t (Đồng Dương) jelölte, míg Xinzhou az új központot, Vijaya-t
(mindkettő a mai Bình Đ ịnh tartományban). 33 Ha a kínai források leírásait összevetjük a
vietnami szövegek részleteivel, akkor a Xinzhou-Vijaya azonosítás helyesnek tűnik. A Mingkor földrajzi munkája, a Xiyang chaogong dianlu így ír a városról:
Országuk északkeleti részén, ötszáz li-nyire található egy nagy torkolat, melyet Xinzhou kikötőjének
neveznek. A kikötő partját kőtornyok jelzik. Az erődítményüket Shebinai-nak nevezik, s két helyi
elöljáró uralkodik felette. Több mint ötven-hatvan háztartásnyian élnek itt. A kikötőtől délnyugati
irányban, földi úton száz li-nyire fekszik királyuk székvárosa, melyet Zhancheng-nek neveznek. A
[város] fala kőből való, s négy kapu nyílik rajta, a kapukat pedig őriztetik.

國東北百里巨口曰新洲港。港之滸標以石塔。其寨曰設比奈，二夷長主之。戶五六十
餘。港西南陸行百里為王之都城，其名曰占城，壘石為之。四方有門，門有防衛。34
A Vijaya elfoglalásával végződő, 1471-es vietnami hadjárat eseményeit megvizsgálva,
arról olvashatunk, hogy a támadó seregek a huszonhetedik napon elfoglalták Thi Nại 尸耐
városát, mely azonos a kínai szövegek által Shebinai 設比奈 néven említett kikötővel, majd a
huszonnyolcadik napon, vagyis egy nappal később már körülzárták Vijaya-t (melyet a
vietnami szövegek Chà Bàn 闍槃 néven említenek). Xinzhou-Chà Bàn és Shebinai-Thi Nại
földrajzi elhelyezkedése egybecsengeni látszik a két szövegben, azzal az eltéréssel, hogy a
kínai szöveg egy még onnan délnyugati irányban száz li távolságra fekvő fővárosról is beszél.
A Lingwai daida Xinzhou városát nevezi meg az ország fővárosaként 國都.
Országuk fővárosát Xinzhou-nak nevezik. Vannak elnevezéseik a járásokra és a városokra, téglából
emelnek városfalat, s kőtornyok őrzik azt.

國都號新州，有縣鎮之名，甃塼為城，護以石塔。35

33

MOMOKI SHIRO 2011: 129.
Xiyang chaogong dianlu 1: 3.
35
Zhufanzhi 1: 8.
34
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A Yuan-dinasztia időszakában, 1284-ben Jiuzhou egy önálló követséget is küldött a kínai
udvarhoz. Az esemény azért is egyedülálló, mivel ez az egyetlen olyan eset, amely során egy
függő állam uralkodójának neve is lejegyzésre kerül a kínai forrásban.
A [Zhiyuan-dőszak huszonegyedik esztendejének tizenegyedik havában] gengyin napon36 Zhancheng
országának királya követségben Ya-luo-ri-jia-yi daluopan-t, valamint másokat küldte, hogy beadványt
nyújtsanak be, s szerencsét kívánjanak szentséges császárunk születésnapja alkalmából, továbbá
szertartási selymeket és két elefántot ajánlottak. A Zhancheng-beli Jiuzhou uralkodója, Bao-jia-lou
csakugyan beadványt nyújtott be és meghódolt.

庚寅，占城國王遣使大羅盤亞羅日加翳等奉表來賀聖誕節，獻禮幣及象二，占城舊州
主寶嘉婁亦奉表入附。37

Pāṇḍuraṅga volt az egyetlen olyan régió, amely bizonyos történeti és földrajzi
munkákban külön bejegyzést kapott. Neve több változatban is fellelhető, azonban
leggyakrabban Bintonglong változatban említik, s erre a névre is több írásjegykombináció (賓
朣 朧 / 賓 瞳 龍 / 賓 童 龍 ) előfordul.

38

Jiuzhou-hoz hasonlóan, Pāṇḍuraṅga esetében is

feljegyeztek Kínába küldött, önálló követségeket, azonban egyetlen uralkodói nevet sem
örökítenek meg a kínai források.

2.7.

Kína és Csampá kapcsolatai
Mikor egy idegen országból követség érkezett, s diplomáciai kapcsolatba lépett

Kínával, hagyományosan, azonnal adófizetőként, függő államként kezelték, amely a kínai
olvasat szerint követségével elismerte függő helyzetét. Onnantól kezdve, a későbbi
követjárások esetén, a krónikák megemlítik, hogy az adott ország elhozta hódolati adóját. Egy
ilyen esemény egyfajta árucserét jelentett, hiszen a kínai udvar, ahogy ez a szövegekben is jól
látható, minden esetben bőséges ajándékokkal viszonozta a felajánlásokat. Olyannyira, hogy a
legtöbb esetben a viszonzásul adott ajándékok értéke többszörösen meghaladta a barbárok
által hozott adományokét.

36

A hónap huszonhetedik napján.
Yuanshi 13: 270.
38
Ezen túl a kínai szövegekben mint Bintuoling 賓陀羅, Bintouling 賓陁陵, Binduolong 賓多龍, Bangdulang
37

邦都郞, Bandalang 板達良, míg a vietnami krónikákban mint Phiên Lung 藩籠 is előfordul.
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A kínaiak által adott viszonzás mértéke pontosan meghatározott volt, olyannyira, hogy
ismeretes egy 695-ből származó császári rendelet,39 melyben pontosan leírták, hogy melyik
országból érkező követséget, mennyi ellátással kell felszerelni a visszaútra, természetesen az
ország Kínától mért távolsága alapján. Mindezen kívül a szövegekben látható, hogy az idegen
követek selymekkel, porcelánokkal és egyéb értékes kínai árukkal megrakodva tértek haza.
Csampá, amely az úgynevezett Tengeri Selyemút egyik fontos állomásaként, a
legközelebbi volt azon államok közül, ahonnan Kína számára az egzotikus árucikkek (értékes
faanyagok, elefántcsont, orrszarvúszarv, különleges állatok) beszerezhetőnek voltak. Ezen
túlmenően, Kína több esetben is stratégiai partnerként tekintett Csampára az észak-vietnami
területek elleni hadjáratok alkalmával, habár, ahogy azt a későbbiek során látni fogjuk, a
csamok kétes értékű szövetségesnek bizonyultak. A vietnamiak elleni háborúskodások során a
csamok a legtöbb esetben igyekeztek elnyerni Kína katonai támogatását, vagy legalább
semlegességét.
2.8.

A független Vietnam és Csampá kapcsolatai
A Csampá és a függetlenné vált vietnami állam közötti kapcsolatokat többnyire a „déli

terjeszkedés” (Nam tiến 南 進 ) fogalmának tükrében próbálták értelmezni. Mindez azt
jelentette, hogy az évezredes kínai fennhatóságból felszabaduló, majd fokozatosan
megerősödő Észak-Vietnam az évszázadok folyamán, lépésről lépésre meghódította a
középső és déli területeket, míg végül az ország a 19. században elnyerte mai alakját. Tény és
való, hogy a 15. század második felére, amikor Đại Việt, Vijaya elfoglalásával, döntő
vereséget mért déli szomszédjára, olyan lokális nagyhatalom jött létre, amelynek
terjeszkedését a csamok államai már nem voltak képesek megállítani. A kínai és vietnami
szövegeket olvasva azt látjuk, hogy csam oldalról fennállt egy ezzel ellentétes irányú nyomás,
melyet , az iménti fogalom ellenpárjaként, nevezhetünk, „északi terjeszkedésnek” (Bắc tiến
北進), hiszen, legalábbis a kínai és vietnami nézőpont szerint, a csamok már a legkorábbi
időktől fogva agresszív politikát folytattak a vietnami területek déli határai, s a tengerparti
területek irányában. Érdemes megjegyezni, hogy a vietek és a csamok közötti legelső
lejegyzett érintkezés egy háborús konfliktus volt, amely során a csam uralkodó egy a vietnami
udvarban kirobbanó trónviszály során, támogatást nyújtott az egyik harcoló félnek. A sokáig
viszonylagos kiegyenlítettségű küzdelem csupán Chế Bồng Nga 制 蓬 峩 1390-ben

39

SMITH 1979: 445.

27

bekövetkezett halálát követően billent a vietnami fél oldalára, s Vijaya 1471-es elfoglalása,
amely ugyan nem jelentette teljes Csampá megszűnését, mégis fordulópontot jelentett a két
fél közötti küzdelemben.
A vietnami szövegekben gyakorta olvashatunk csam követségek érkezéséről, amelyek
a vietnami értelmezés szerint (a hagyományos kínai felfogáshoz hasonlóan) hódolati adót
(chao gong 朝貢) hoztak az udvarnak. Olyan esetekről is olvashatunk, mikor, az aktuálisan
esedékes követjárás elmaradása miatt, a vietnami fél kénytelen volt küldötteket meneszteni a
csam uralkodóhoz, hogy ezúton emlékeztesse azt kötelezettségére. A hódolati adók említésén
túl, a szövegekben sokáig semmi sem utal bármiféle alá-fölérendeltségi viszonyra.
A több évszázados szembenállás, s háborúskodás során, a vietnami források szerint,
főként a vietnami fél ért el tartós sikereket, s 982-ben, 1044-ben, valamint 1069-ben is
győzelmet arattak valamelyik csam központ felett. Első két alkalommal meggyilkolták a csam
uralkodót, míg a harmadik esetben fogságba ejtették, s szabadságáért cserébe területeket
szereztek tőle. A későbbiek folyamán további csam uralkodók (Chế Chí 制至, Bí Cai 賁該,
Bàn La Trà Toàn 槃羅茶全 és Trà Toại 茶遂) is hazájuktól távol, vietnami fogságban
végezték életüket. A csamok által elkövetett támadásokat a vietnami krónikák következetesen
rablóhadjáratoknak írják le, amely során a „haramiáknak” 賊 titulált csamok, fosztogattak 冦,
a lakosságot zaklatták és elrabolták. A hadjáratoknak mindkét oldalon célja lehetett az emberi
erőforrás megszerzése. A 982-es hadjárat során, a vietnami krónika szerint, a csam
hadifoglyokat „meg sem lehetett számolni” 不可勝計, 1044-ben több mint ötezer emberről,
1471-ben, Vijaya elfoglalásakor, pedig már több mint negyvenezer fogolyról olvashatunk. A
szövegekből jól látható, hogy a vietnami udvar többnyire tárt karokkal fogadta a Csampából
érkező menekülteket. Csam nézőpontból Chế Bồng Nga uralkodásának időszaka hozott zajos,
soha korábban nem látott sikereket, amelynek a vietnami főváros, Thăng Long is
többszörösen áldozatul esett.
Csampá közeli és ellenséges földje több esetben is menedékül szolgált a vietnami
udvar számára veszélyes politikai menekülteknek, vagy lázadóknak, akik ott később akár
magas pozíciókat is betölthettek. A 4. században Fan Wen 范文, aki talán kínai volt, vagy
legalábbis a kínai ellenőrzés alatt álló Észal-Vietnamból származott, s később Linyi
uralkodója lett, a kínai dinasztiák száműzötteit is alkalmazta seregében. 979-ben Ngô Nhật
Khánh 吳日慶 a csam uralkodó támogatásával próbált visszatérni, s megszerezni a vietnami
trónt. Nem sokkal később, Lưu Kế Tông 劉繼宗, akit a vietnami császár sikertelenül próbált
meg likvidálni, a kínai szövegek szerint Csampá trónjára lépett. 989-ben a lázadó Dương Tiến
28

Lộc 楊進禄 földeket ajánlott a csam uralkodónak a katonai segítségért cserében. 1103-ban Lý
Giác 李 覺 , akinek boszorkányos tulajdonságokat tulajdonítottak, lázadásának leverését
követően, Csampába menekült, s ott információkkal segítette Chế Ma Na 制麻那 királyt az
egy évvel későbbi támadáshoz. 1371-ben a meggyilkolt vietnami császár, Dương Nhật Lễ 楊
日禮 anyja menekült Chế Bồng Nga udvarába, majd beszámolt neki a hazájában kialakult
zavaros helyzetről, amely alkalmassá tette a csam támadást, s a főváros elfoglalását. Hasonló
volt a helyzet a másik irányban is, Ung Minh Ta Điệp 雍明些疊 1152-ben, majd Chế Mỗ 制
某 1352-ben kért és kapott katonai segítséget Đại Việt császárától a trón meg- illetve
visszaszerzéséhez, s hasonlóan beszédes, hogy a nagy hódító, Chế Bồng Nga fiai, mikor
atyjuk egykori tábornoka, La Ngai 羅皚 megszerezte a megüresedett trónt, a biztos haláltól
való félelmükben, a vietnami udvarban találtak védelmet, és hivatali kinevezést is nyertek.
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3.

Kínai nyelvű források Linyi történetéről
Qu Lian 區連

3.1.

A kínai források egybehangzóan a Han-dinasztia (i.e. 206–i.sz. 220) végére datálják
Linyi születését, s a jeles eseményt egy Qu Lian nevű lázadó nevéhez kötik. A Jinshu így
számol be róla:
A Késői Han-dinasztia vége felé a járás gongcao-jának,40 bizonyos Qu-nek, volt egy Lian nevű fia, aki
meggyilkolta a kormányzót, s királynak kiáltotta ki magát. [Az uralkodásban] fiai és unokái követték
egymást.

後漢末，縣功曹姓區，有子曰連，殺令自立為王，子孫相承。41
Ami az időpontot illeti, a szövegek javarésze csak annyit árul el, hogy mindez a „Handinasztia vége felé” történt, ám a Shuijingzhu ennél pontosabb, 42 s állítása szerint a Chuping
időszak 初平 (190–193) felfordulása szolgáltatta a megfelelő alkalmat.

43

A legtöbb változat

szerint Qu Lian egy helyi hivatalnok (gongcao 功曹) fia volt Rinan 日南 tartomány Xianglin
象 林 járásában, aki sikeres lázadást szított, meggyilkolta a helyi elöljárót, s királynak
kiáltotta ki magát. Ettől némileg eltér a Liangshu 梁書, amely szerint az államalapító neve Qu
Da 區達 volt, s ő maga viselte a gongcao tisztségét.44 Lehet, hogy mindez egyszerű félreírás
csupán, de ezen információk alapján esetleg az is előfordulhat, hogy Qu Da lett volna Qu Lian
apja. Az alapító uralkodásáról, s az azt követő időszakról keveset tudhatunk. Ahogy a
Shuijingzhu fogalmaz:

40

A gongcao hivatali tisztség neve volt. Feladatai közé tartozott a munkaerő szervezése és ellenőrzése, akár
tartományi, akár járási szinten. Lásd HUCKER 1998: 296: 3489.
41
Jinshu 97: 2545.
42
Shuijingzhu 36: 1139.
43
A császári hatalom ekkorra valóban meggyengült, s névlegessé vált. A befolyásos Yuan Shao és He Jin a
testőrség parancsnoka 189-ben a jelentős hatalomra szert tevő eunuchok kivégeztetését követelte az udvartól, ám
az eunuchok értesültek minderről, s meggyilkoltatták He Jin-t. Yuan Shao megrohamozta Luoyang
császárvárosát és több mint kétezer eunuchot mészároltatott le. Shao csásár, valamint testvére Liu Xie, a jövőbeli
Xian császár menekülni kényszerült. Dong Zhuo hadúr elfoglalta Luoyang-ot, elűzte Yuan Shao-t, majd a
kiskorú Liu Xie-t ültette a trónra, aki Xian császár néven a Han-dinasztia utolsó császára lett. A Yuan Shao és
Dong Zhuo közötti harcok során Dong Zhuo felégette Luoyang-ot, ahol a császári könyvtár és irattár is
megsemmisült. Ezt követően a fővárost Chang’an-ba költöztette, meggyilkoltatta a korábbi Shao császárt, majd
192-ben ő maga is merénylet áldozata lett. Lásd BECK 1986: 341–349.
44
Liangshu 54: 784.
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A Qu Lian [uralkodását] követő időszakról országuknak nincsen írott történelme, a dinasztia 45
feljegyzései elvesztek, s így a nemzedékek sorát nehéz megvizsgálni, az ősök utódlásai [a róluk szóló
feljegyzések] elpusztultak, s a leszármazottakat nem lehetett újra szétválogatni.

自區連以後，國無文史，失其纂代，世數難詳，宗胤滅絕，無複種裔。46

Fan Xiong 范熊

3.2.

A következő, név szerint ismert király uralkodásáról, s annak időpontjáról csak
homályos értesüléseket szerezhetünk. A Jinshu szerint:
Az utána következő királynak, nem lévén utóda, [Qu Lian] lányának fia, Fan Xiong lépett helyébe.

其後王無嗣，外孫范熊代立。47
A szóban forgó uralkodó, Fan Xiong, egyes szövegek alapján az alapító unokája 外 孫
(lányának a fia),48 mások szerint viszont lánytestvérének fia 外甥 volt.49 Mindössze annyit
tudhatunk róla, hogy 280 körül a trónon kellett lennie, ugyanis a Jinshu szerint ekkor, Funannal 扶南 karöltve, támadásokat intézett a kínai fennhatóság alatt álló területek ellen.
A barbár parancsnok Fan Xiong megfutamodik és fosztogat, királynak nevezi magát, s gyakorta
támadást intéz a köznép ellen. Továbbá kapcsolatban állnak Funan-nal, számos törzsük van,
[egymással] barátságot ápoló csoportjaik segítséget nyújtanak egymásnak, s kihasználva [vidékük]
zordságát, nem hódolnak meg [Kínának].

夷帥范熊世為逋寇，自稱為王，數攻百姓。且連接扶南，種類猥多，朋黨相倚，負險
不賓。50

Fan Yi 范逸

3.3.

Fan Xiong-ot halála után fia, Fan Yi követte a trónon, ám az esemény időpontja nem
ismeretes.

45

A kínai szövegből nem derül ki, hogy egyes számról, vagy többes számról van-e szó, ezért a mondat esetleg
dinasztiákra, s nem csak egyetlen dinasztiára is vonatkozhat.
46
Shuijingzhu 36: 1139.
47
Jinshu 97: 2545.
48
Jinshu 97: 2545.
49
Liangshu 54: 784.
50
Jinshu 57: 1560.
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Mikor [Fan] Xiong meghalt, fia, Yi lépett trónra.

熊死，子逸立。51
A Jinshu alapján valószínűsíthető, hogy a 284-ben a kínai császári udvarba érkezett
követség Fan Yi királynak tulajdonítható. A szöveg ugyan a követjárást nem köti egészen
egyértelműen Fan Yi-hez, de annak kronológiája mindenképpen ezt sejteti. Előbb beszámol
Fan Yi trónra kerüléséről, majd Linyi királyainak történetét egy általános részlet szakítja meg
az ország szokásairól. Ezt követően említi meg, hogy Wu császár 武 帝 Taikang 太 康
időszakában (280–289) ajánlottak fel adót először, majd értesülhetünk Fan Yi haláláról, s
utódjának trónra lépéséről. Ezt a követséget, a szakirodalomban gyakorta a legelső, Linyiből a
kínai császári udvarba küldött követjárásnak szokták nevezni,52 figyelmen kívül hagyva azt a
tényt, hogy a Jinshu említést tesz egy ennél korábbi, a Taishi 泰始 időszak (265–274)
negyedik évében, vagyis 268-ban érkezett küldöttségről is. 53 Fan Yi király uralkodására
vonatkozóan a kínai szövegek rendkívül kevés részlettel szolgálnak, s személye leginkább az
udvarában előbb fényes karriert befutó, majd utódjaként trónra lépő idegen, Fan Wen
pályafutása szempontjából fontos. Fan Yi halálának pontos időpontja nem egyértelmű, s habár
általánosan a Jinshu, illetve az azt követően a Tongdian és a Wenxian tongkao 54 által
megnevezett időpontot szokták elfogadni, 55 amely a Xiankang 咸 康 időszak (335–342)
második esztendeje, vagyis 336 volna, a valóságban a kínai szövegek további két lehetséges
évszámot is megadnak. A Liangshu, a Nanshi és a Taiping yulan56 állítása szerint az esemény
ugyanezen időszak harmadik esztendejében, vagyis 337-ben, míg a Shuijingzhu57 alapján a
Xianhe 咸和 időszak (326–334) hatodik esztendejében, 331-ben következett be.58

3.4.

Fan Wen 范文
A trónon egy külföldi kalandor, Fan Wen követte, aki meglehetősen alacsony sorból

származott. Talán kínai lehetett, hiszen a Shuijingzhu arról számol be, hogy Yangzhou 揚州

51

Jinshu 97: 2545.
Lásd például MASPERO 1928: 55, MAJUMDAR 1985: 23, COEDÈS 1968: 44, TAYLOR 1983: 106.
53
Jinshu 3:58.
54
Jinshu 97: 2545, Tongdian 188:1008, Wenxian tongkao 331:19b.
55
Lásd COEDÈS 1968: 45, TAYLOR 1983: 106, HIGHAM 2002: 274, SOUTHWORTH 2004: 220.
56
Liangshu 54: 784, Nanshi 78: 1949, Taiping yulan 786: 3480.
57
Shuijingzhu 36: 1140.
58
MASPERO maga is észlelte ezt a problémát, ám bármiféle indoklás nélkül a 336-os változatot fogadta el
(MASPERO 1928: 57).
52
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városából59 származott, s fiatalkorában rabszolgaként került a mai Észak-Vietnam területére.
A kínai szövegek javarésze mindezt nem említi meg, s csak életének egy későbbi időszakától
mesél róla, amikor már pásztorként szolgált Rinan tartomány Xijuan járásában. Ekkor történt,
hogy egy patakból két halat fogott, melyek később varázslatos módon kővé változtak. Wen a
kövekben található ércből kardokat kovácsolt, s azok varázslatos hatalma révén meggyőződött
róla, hogy később uralkodó válik majd belőle. A Shuijingzhu több forrásból is idéz, ezek
egyike szerint Wen valamilyen, a szövegben meg nem nevezett bűne miatti retorzió elöl
menekülve szegődött el egy kereskedőhajóra. Más szövegváltozatok ugyanakkor arról
számolnak be, hogy kifejezetten ura utasítására szállt tengerre. Utazásai során megfordult
Kínában is, s a Tongdian és Wenxian tongkao szerint még a korabeli fővárosba, Luoyang-ba
洛陽 is eljutott.60 Linyi-be érkezvén a kínai technikai vívmányok ismerete által beférkőzött a
királyhoz, akitől magas tisztséget kapott, majd félreállította a király fiait, s az uralkodó halála
után magához ragadta a hatalmat, melyre a két varázslatos kard birtoklása révén hivatottnak
vélte magát. 61 Ezt követően, hogy uralmát bebiztosítsa, meggyilkoltatta az elüldözött
királyfiakat, valamint az előző királyhoz hűséges hivatalnokokat és katonai vezetőket. Mint
azt alább olvashatjuk, Fan Wen rendkívül kacskaringós pályafutás végén vált Linyi királyává,
éppen ezért talán nem véletlen, hogy ő az, kinek életútjáról a leginkább részletes képet
nyerhetünk a kínai szövegekből. Ezek közül is legrészletesebb változattal a Shuijingzhu
szolgál:
[Ekkoriban] élt Fan Wen, aki a Rinan-beli Xijuan járás barbár parancsnokának, a barbár Ya-nak62 a
szolgája volt. Szolgaságának idején, Wen egy hegyi pataknál juhnyájra felügyelt, s a patak vizében két
kígyófejű halat63 fogott. Titkon a keble alá rejtette őket és hazatért, egymaga kívánta elfogyasztani.
Ura tudomást szerzett erről, s számon kérte rajta. Wen szégyenkezett és megijedt, könyörögve így
szólt: „Amiket tartok, homokkövek csupán, nem halak azok.” Ura odament, ahol a halak voltak
[elrejtve], s látta, hogy [valóban] két kő az, hitt neki és távozott. Wen csodálni kezdte mindezt. A
kövek vasat tartalmaztak, ezért Wen elment a hegyek közé, a kövekből nyomban beolvasztotta a vasat,

59

Yangzhou a mai Jiangsu tartományban található.
Tongdian 188: 1008, Wenxian tongkao 331: 19b.
61
Ahogy az alábbi szövegrészletekből látható, Wen valamikor 313 és 317 között érkezett Linyi-be, s a király
halála előtt több, mint tíz esztendővel férkőzött az uralkodó bizalmába. Fan Yi halálát illetően több időpont is
ismeretes (331, 336 és 337), ezekből visszaszámolva mindennek valamivel 321, 326 vagy 327 előtt kellett
történnie.
62
Fan Wen egykori urát a Jinshu (97: 2545) Fan Chui 范椎, a Liangshu (54: 784) és a Nan Qishu (58: 1013) Fan
60

Zhi 范稚, míg a Nanshi (78: 1948) Fan You 范幼 néven említi.
63
A kígyófejű halak (Channidae) valamelyik fajáról van szó. A kígyófejű halak Kínában és Délkelet-Ázsiában is
előfordulnak, s egyes fajaik akár az 1 méteres hosszúságot is elérhetik. Húsukat előszeretettel fogyasztják.
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s belőle két kardot kovácsolt. Felemelte a kardokat, s egy szikla felé fordulva [a következő] ráolvasást
mondta: „A kígyófejű halak átalakultak, a köveket beolvasztottam, s belőlük kardokat készítettem. Ha
lecsapok a sziklaszirtre, s az széthullik, akkor [a kardok] varázserővel bírnak, s [én] Wen méltó
vagyok rájuk, valamint arra, hogy az ország királya legyek”. Közelebb lépve lecsapott a kőszirtre,
mint egy sárkány-karddal, 64 s a tönk száraz nádként esett szét. Ettől fogva emberi természete
fokozatosan növekedett. Namármost a szétzúzott kő még mindig megvan, s a hal[ból lett] kardok is
megmaradtak, s [a kardok] országukban fiakra és unokákra öröklődtek, akár mint a „kígyószabdaló
kard”.65 Ya elküldte Wen-t, hogy kereskedni távolra utazzon. Északon eljutott országunkba [vagyis
Kínába], ahol sokat hallott és látott. A Jin-dinasztia Min császárának Jianxing időszakában [313–317]
délen megérkezett Linyi-be, ahol megtanította Fan Yi királyt városfalak és víztározók építésére,
fegyverek és páncélok készítésére, valamint a kormányzási taktikákra. A király megkedvelte és
bizalmába fogadta, s parancsnokává tette, képes volt megnyerni a tömegek szívét. Wen
megrágalmazta a király fiait, akik közül egyesek elköltöztek, mások elmenekültek. A király ezután
egymaga uralkodott, majd Cheng császár Xianhe időszakának hatodik esztendejében [331] meghalt, s
nem maradt utódja. Wen fogadta a királyfiakat az idegen országokban, a tengeren jártában vizet
gyűjtött, s kókuszba mérget tétetett. Megitatta velük, így meggyilkolván őket, majd az ország népét
elnyomva, önmagát tette királlyá.66 Összegyűjtötte az előző király feleségeit és ágyasait, s egy magas

64

A „sárkány-kard” (longyuan 龍淵) legendás kard volt, melyet a történet szerint a híres fegyverkovács, Ou

Yezi 歐冶子 a Yue 越 állam királya, Goujian 勾踐 (i. e. 496–i. e. 465) számára készített további két karddal
egyetemben.
65
Liu Bang-nak 劉邦, a Han-dinasztia alapítójának, Gaozu 高祖 néven első császárának (i. e. 202–i. e. 195)
kardjáról van szó, mellyel a legenda szerint meggyilkolt egy hatalmas kígyót. A Shiji 史記 (8: 347) részletesen
elmeséli a történetet.
66
A fenti epizód több érdekes kérdést is felvet, hiszen a Fan Yi halála után kialakult hatalmi űrben a hatalomra
törő Wen részéről aligha tűnik racionális lépésnek az ország elhagyása. Egyik szövegváltozatból sem derül ki,
hogy pontosan hol történt a korábban elüldözött királyfiak megmérgezése, a Shuijingzhu „idegen országokat”,
míg a Liangshu (54: 784) „szomszédos országokat” említ csupán:
Mikor a király meghalt, nem volt utódja. Wen a szomszédos országokban ármányosan fogadta a királyfiakat,
mérget tétetett levesükbe, s így meggyilkolta őket. Azután az ország népét kényszerítve, önmagát tette királlyá.
及王死無嗣，文偽於隣國迓王子，置毒於漿中而殺之，遂脅國人自立。
Mindegyik szöveg arról beszél, hogy Wen Linyi területén kívül fogadta a királyfiakat. A Shuijingzhu-ban
szereplő 迎 (ying) és a Liangshu-ban előforduló 迓 (ya) szó jelentése lényegében azonos: „fogad” vagy
„üdvözlésül elébe megy”. A Liangshu-ban szereplő 偽 (wei) szó jelentése pedig: „cselez”, „megtéveszt”,
„színlel” avagy „utánoz”, ez mindenképpen arra utal, hogy Wen kelepcébe csalta a királyfiakat, s fogadásukkal
csapdát állított nekik. Ez az esemény mindegyik változat szerint azt megelőzően történt, hogy Wen ténylegesen
magához ragadta volna a hatalmat, így a legvalószínűbb, hogy Fan Yi haláláról értesülvén, a királyfiak önmaguk
indultak haza a trón várományosaiként, hogy a hatalmat átvegyék, esetleg Wen maga hívta haza őket, hogy a
csapdába besétáló trónörökösöket véglegesen eltávolíthassa. Persze felmerül a kérdés, hogy miért a saját
országukon kívül történt a gyilkosság, de talán Wen tartott tőle, hogy Linyi-be megérkezvén, a királyfiak komoly
támogatást nyerhetnek, s így az ő esélyei a trón megszerzésére csökkentek volna. A királyfiak akár távolabbi
országokból is érkezhettek, ám mikor már a szomszédos országokba értek, Wen eléjük mehetett, hogy
megmérgezze őket. További fontos tényező, hogy a királyfiak korábban, a Wen által keltett rágalmakat követően
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toronyba záratta őket. Közülük azokat, akik követték, maga mellé vette, akik nem követték, azokat
halálra éheztette. A „Folyótól kelet[re eső terület] régi történetei” szerint: Fan Wen eredetileg
Yangzhou-ból származott. Fiatalkorában elrabolták, s rabszolgává tették, majd kereskedők eladták
Jiaozhou-ban. Tizenöt-tizenhat éves korában bűnt követett el, s amikor meg akarták botozni,
félelmében megszökött, s Linyi-ből származó kereskedőket követve átkelt a tengeren, s messzire
távozott, majd beférkőzött a királyhoz, aki nagyon megkedvelte. Több mint tíz esztendő elteltével a
király meghalt, Wen pedig ártalmára volt a király két fiának, 67 kelepcébe csalta és meggyilkoltatta az
[előző királyhoz hű] hivatalnokokat és a tábornokokat, majd önmagát tette meg királlyá, s
meghódoltatott és bekebelezett számos országot. [Ezen népek közül] némely barbárok még a helyi
nyelvet is törték, s ugyan a szájukkal ettek, de az orrukkal ittak, mások tetoválták arcukat és testüket, s
meztelenek voltak, továbbá még a Han és Wei dinasztiák száműzött fegyenceit is alkalmazta. A
Jianyuan időszak [343–344] második esztendejében [344] megtámadták Rinan-t, Jiude-t, Jiuzhen-t,68 a
köznépet elűzték, s mikor már ezer li69 hosszan nem látszott füst [vagyis a vidék elnéptelenedett],
visszatértek Linyi-be.

有范文，日南西捲縣夷帥范雅夷奴也。文為奴時，山澗牧牛，於澗水中，得兩鱧魚，隱
藏挾歸，規欲私食。郎知檢求，文大慙懼，起託雲：將礪石還，非為魚也。郎至魚
所，見是兩石，信之而去。文始異之。石有鐵，文入山中，就石冶銕，鍛作兩刀。舉
刃向鄣，因祝曰：鱧魚變化，冶石成刀，斫石鄣破者，是有神靈，文當得此，為國君
王。斫不入者，是刀無神靈。進斫石鄣，如龍淵、干將之斬蘆槁。由是人情漸附。今
斫石尚在，魚刀猶存，傳國子孫，如斬蛇之劍也。雅嘗使文遠行商賈，北到上國，多所
聞見，以晉愍帝建興中，南至林邑，教王范逸，製造城池，繕治戎甲，經始廟略。王
愛信之，使為將帥，能得眾心。文讒王諸子，或徙或奔，王乃獨立。成帝咸和六年
死，無胤嗣。文迎王子於外國，海行取水，置毒椰子中，飲而殺之，遂脅國人，自立
為王，取前王妻妾，置高樓上，有從己者，取而納之，不從己者，絕其飲食乃死。江
東舊事云：范文，本揚州人，少被掠為奴，賣墮交州，年十五六，遇罪當得杖，畏怖
因逃，隨林邑賈人渡海遠去，沒入於王，大被幸愛，經十餘年，王死，文害王二子，

kényszerültek Linyi elhagyására, így kétséges, hogy vajon az események mögött álló Wen szerepe ténylegesen
titokban maradhatott-e előttük, s gyanútlanok lehettek-e mikor Wen fogadta őket. .
67
A Shuijingzhu szerzője láthatóan több munkát is felhasznált Fan Wen uralkodásának leírásakor, s a változatok
között akadnak eltérések. Míg előbb, más művekhez (például Jinshu 97: 2546; Liangshu 54: 784) hasonlóan a
királyfiakról szólván a „fiak” 諸子 (zhuzi) és az „egyesek… mások…” 或…或 (huo… huo) kifejezéseket
használja, mely kínai nyelvi szerkezetek nem vonatkozhatnak két királyfira, s mindenképpen ennél nagyobb
számú személy esetén használatosak, addig később már csak két királyfiról beszél.
68
Kínai közigazgatási egységek a mai Észak-Vietnam területén.
69
Kínai hosszmérték, melynek pontos értéke időről időre változott. Megközelítőleg fél kilométer távolságot
jelöltek vele.
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詐殺侯將，自立為王，威加諸國，或夷椎蠻語，口食鼻飲，或雕面鏤身，脫裸種，漢
魏流赭，咸為其用。建元二年，攻日南、九德、九真，百姓奔迸，千里無煙，乃還林
邑。70
A történet Jinshu által közölt változata egy kicsit eltérő, s név szerint is megemlíti a Fan Wen
által meghódoltatott országok egy részét:
A Xiankang időszak második esztendejében [336] Fan Yi meghalt, s szolgája, Wen elbitorolta a trónt.
Wen a Rinan-beli Xijuan járás barbár parancsnokának, Fan Chui-nak volt a szolgája. Egykor
marhacsordára felügyelt, s egy hegyi patakban két pontyot71 fogott, melyek vassá változtak. Ő azokból
kardokat kovácsolt, s amint a kardok elkészültek, egy hatalmas sziklaszirttel szemben állva a
[következő] ráolvasást mondta: „A pontyok átalakultak, s egy pár karddá kovácsoltattak. Aki a
kőszirtet összezúzza, az varázserővel bír.” Közelebb lépve lecsapott [a sziklaszirtre], s a kő cserépként
kettéhasadt. Wen így meggyőződött a [kard] varázslatos voltáról, s magánál tartotta. Kereskedőket
követve utazgatott, s látta az ország [Kína] intézményi rendszerét. Elérkezett Linyi-be, s megtanította
Yi-t paloták és városok emelésére, használati eszközök készítésére. Yi nagyon megkedvelte,
bizalmába fogadta, s tábornokává tette. Wen ezután megrágalmazta Yi fiait, akik közül egyesek
elköltöztek, mások elmenekültek. Amikor Yi meghalt, nem maradt örököse, s Wen önmagát tette meg
királynak. Yi feleségeit és ágyasait mind egy magas toronyba záratta, s közülük azokat, akik követték,
maga mellé vette, akik nem követték, azoktól megvonta a táplálékot [halálra éheztette őket]. Ekkor
aztán megtámadta Daqijie-t, Xiaoqijie-t, Shipu-t, Xulang-ot, Qudu-t, Qianlu-t és Fudan-t, valamint
számos egyéb országot is, összesen mintegy negyven-ötvenezer embert [téve alattvalójává].

咸康二年，范逸死，奴文篡位。文，日南西卷縣夷帥范椎奴也。嘗牧牛澗中，獲二鯉
魚，化成鐵，用以為刀。刀成，乃對大石嶂而呪之曰：「鯉魚變化，冶成雙刀，石嶂
破者，是有神靈。」進斫之，石卽瓦解。文知其神，乃懷之。隨商賈往來，見上國制
度，至林邑，遂敎逸作宮室、城邑及器械。逸甚愛信之，使為將。文乃譖逸諸子，或
徙或奔。及逸死，無嗣，文遂自立為王。以逸妻妾悉置之高樓，從己者納之，不從者
絕其食。於是乃攻大岐界、小岐界、式僕、徐狼、屈都、乾魯、扶單等諸國，幷之，
有衆四五萬人。72

70
71

Shuijingzhu 36: 1139–1141.
Míg a Jinshu és a Taiping yulan (786: 3480) pontyokat 鯉 魚 említ, a szövegváltozatok javarésze a

Shuijingzhu-hoz hasonlóan kígyófejű halakról 鱧魚 beszél. Így tesz a Liangshu (54:784), a Nanshi (78:1948) és
a Dongxi yangkao (2: 21) is.
72
Jinshu 97: 2545–2546.
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Hatalma megszilárdítását követően, Fan Wen 340-ben elküldte adóját a kínai udvarnak, s a
császárnak idomított elefántot, valamint egy végig barbár nyelven íródott beadványt 73
adományozott.74 A Jinshu Linyi fejezete, pontos időpont megadása nélkül így szól:
Követséget küldött, hogy beadványt nyújtson be és adóját felajánlja a császárnak, a levelét végig hu
[barbár] írásjegyekkel írták.

遣使通表入貢於帝，其書皆胡字。75

Néhány évvel később, Fan Wen rendkívül agresszív politikát tanúsított a kínai fennhatóság
alatt álló, a mai Észak-Vietnamban található, gazdag területek irányában, s a kínai szövegek
szerint erre a tartományok élére kinevezett hivatalnokok gyengesége és gyarlósága, hivatali
visszaélései, valamint az ennek következtében kialakuló helyi ellenállás adott kiváló alkalmat.
Korábban a határon túli országok [kereskedői] drágaságokkal érkeztek a tengeri úton keresztül, hogy
kereskedjenek. Jiaozhou főfelügyelője és Rinan kormányzója, mohón vágyakozván a haszonra,
elragadott [kincseikből] két-három tizedrészt. Mikor Jiang Zhuang lett a főfelügyelő, elküldte Han Ji-t,
hogy átvegye Rinan tartomány kormányzójának tisztségét. [Han] Ji több mint a felét [elragadta a
haszonnak], megtámadta a mirigyeslevelű tölgyet 76 szállító hajókat, mindezt büntető hadjáratnak
nevezvén; így aztán minden [szomszédos] ország meggyűlölte őt. Linyi kevés termőfölddel
rendelkezett, ezért hát megkívánták Rinan földjét. [Han] Ji meghalt, s helyébe Xie Zhuo lépett, aki
ugyanolyan kegyetlen és mohó volt, mint elődje. Majd [Xiahou] Lan érkezett a tartományba, aki
ráadásul még az ital rabja is volt, s a kormányzás és a tanítás ügyei még nagyobb zűrzavarba
süllyedtek, ezért elpusztították őt.

初，徼外諸國嘗齎寶物自海路來貿貨，而交州刺史、日南太守多貪利侵侮，十折二
三。至刺史姜壯時，使韓戢領日南太守，戢估較太半，又伐船調枹，聲云征伐，由是
諸國恚憤。且林邑少田，貪日南之地，戢死絕，繼以謝擢，侵刻如初。及覽至郡，又

73

A kínai szerző a nyugati barbár hu íráshoz hasonlítja a levélen szereplő írást, nyilvánvalóan az indiai írásra
célozva.
74
MASPERO úgy vélte, hogy Fan Wen az ajándékok mellett benyújtott beadványban már előállt azokkal a területi
igényekkel, amelyeket a későbbi, sikeres háború során támasztott a kínai féllel szemben. Lásd MASPERO 1928:
57. Ezt a gondolatot később többen is átvették, lásd MAJUMDAR 1985: 24, COEDÈS 1968: 45, TAYLOR 1983: 107.
Igazság szerint a kínai szövegekben egyetlen olyan részlet sem található, amely mindezt alátámasztaná, s az
említett követjárás nem tűnik másnak, mint egy a délkelet-ázsiai uralkodók által általánosan alkalmazott
diplomáciai gyakorlat hétköznapi esetének, amely során az újonnan trónra lépő, vagy hatalmát megszilárdító
király, kapcsolatba lépett a kínai udvarral.
75
Jinshu 97: 2546.
76
Mirigyes tölgy (Quercus glandulifera).
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耽荒於酒，政敎愈亂，故被破滅。77
347-ben, a helyi problémákat kihasználva, hadjáratot indított, s meggyilolta a tartományi
kormányzót, majd merész területi követelésekkel állt elő.
A Yonghe-időszak harmadik esztendejében [347] Wen seregei élén feldúlta Rinan-t, meggyilkolta
Xiahou Lan tartományi kormányzót, leölt öt-hatezer embert, a többiek pedig Jiuzhen-be menekültek.
[Xiahou] Lan holttestével áldozott az Égnek, lerombolta Xijuan járás városait, s elfoglalta Rinan-t.
Jiaozhou főfelügyelőjétől, Zhu Fan-tól pedig azt követelte, hogy a Rinan északi határánál lévő Huanghegyet tegyék meg határnak.

至永和三年，文率其衆攻陷日南，害太守夏侯覽，殺五六千人，餘奔九眞，以覽尸祭
天，鏟平西卷縣城，遂據日南。告交州刺史朱蕃，求以日南北鄙橫山為界。78

Fan Wen végül egy hódító hadjárat során, sebesülésből kifolyólag lelte halálát 349-ben.
A Yonghe időszak ötödik esztendejében [349] a „nyugaton győzedelmes” Huan Wen, elküldte Teng
Jun véderőparancsnokot, hogy a Jiao[zhou]-beli és Guang[zhou]-beli seregeket vezetve intézzen
támadást Fan Wen ellen az egykori Rinan-ban található Lurong járásban, ahol Wen [korábban]
győzedelmeskedett, s azóta is ott tartózkodott. Ezt követően visszavonult Jiuzhen-be, s tovább
vezényelte seregeit, ám [Fan] Wen egy sebesülés folytán halálát lelte, s fia, Fo lépett helyébe.

永和五年，征西桓温，遣督護滕畯，率交、廣兵伐范文於舊日南之盧容縣，為文所
敗，即是處也。退次九真，更治兵，文被創死，子佛代立。79

3.5.

Fan Fo 范佛
Fan Wen 349-ben bekövetkezett halála után fia, Fan Fo követte Linyi trónján. Az új

uralkodó folytatta elődje agresszív politikáját. A Liangshu szerint:
Az ötödik esztendőben [349] Wen meghalt, s fia, Fo lépett trónra, aki szintén feldúlta Rinan-t. A
«nyugatot megbékítő tábornok», Huan Wen elküldte Teng Jun véderőparancsnokot, Jiuzhen
tartományi kormányzóját, Guan Sui-t, tábornokát, Jiao-t, valamint a Guangzhou-beli seregeket, hogy
büntessék meg. Fo megrémült, körbevette a várost, s szilárdan őrizte. [Guan] Sui megparancsolta
[Teng] Jun-nek, hogy foglalják el helyüket elöl, [Guan] Sui pedig hétszáz erős katonáját vezette,
77

Jinshu 97:2546.
Jinshu 97:2546.
79
Shuijingzhu 36: 1135.
78
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ezután áttörtek a sáncokon és behatoltak [a városba]. Fo csapatai megrémültek, s megfutamodtak,
[Guan] Sui Linyi-ig üldözte őket, azután Fo megadta magát. Ai császár Shengping időszakában [357–
361] ismét fosztogattak, ekkor Wen Fangzhi főfelügyelő csapatokat küldött, és szétverte őket.

五年，文死，子佛立，猶屯日南。征西將軍桓溫遣督護縢畯、九眞太守灌邃帥交、廣
州兵討之，佛嬰城固守。邃令畯盛兵於前，邃帥勁卒七百人，自後踰壘而入，佛衆驚
潰奔走，邃追至林邑，佛乃請降。哀帝昇平初，復為寇暴，刺史溫放之討破之。安帝
隆安三年，佛孫須達復寇日南，執太守炅源，又進寇九德，執太守曹炳。80
A Jinshu így szól Fan Fo uralkodásáról:
Abban az esztendőben Wen meghalt, s fia, Fo követte a trónon. A Shengping időszak [357–361] végén
Guangzhou főfelügyelője, Sheng Han, csapataival megtámadta. Fo megrémült, s megadta magát.
[Sheng] Han szövetséget kötött vele, majd hazatért. Xiaowu császár Ningkang időszakában [373–375]
követséget küldtek, s adót ajánlottak fel. A Yixi időszakban [405–418] évente ismétlődően feldúlták
Rinan-t, Jiuzhen-t, Jiude-t

és

számos

további tartományt. Sokakat

meggyilkoltak vagy

megsebesítettek. Jiaozhou továbbra is gyenge volt, s Linyi ki is használta ezt a gyengeséget. Fo
meghalt, s fia, Hu Da lépett trónra, aki adóként aranytányérokat és -edényeket, aranygongokat és
egyebeket küldött.

其年，文死，子佛嗣。升平末，廣州刺史滕含率衆伐之，佛懼，請降，含與盟而還。
至孝武帝寧康中，遣使貢獻。至義熙中，每歲又來寇日南、九眞、九德等諸郡，殺傷
甚衆，交州遂致虛弱，而林邑亦用疲弊。佛死，子胡達立，上疏貢金盤碗及金鉦等
物。81
Fan Fo halálának pontos időpontja ismeretlen, s az ezt követő események némileg
homályosak.

3.6.

Fan Huda 范胡達
A kínai szövegek az esemény időpontjának említése nélkül arról számolnak be, hogy

Fan Fo halála után az uralkodásban fia, Fan Huda követte:
Fo meghalt, s fia, Huda lépett trónra, aki adóként aranytányérokat és [arany]edényeket, aranygongokat
és egyebeket küldött.

80
81

Liangshu 54: 785.
Jinshu 97: 2546–2547.
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佛死，子胡達立，上疏貢金盤碗及金鉦等物。82
A Jinshu beszámol egy követségről, mely egy sehol máshol nem említett uralkodótól,
bizonyos Fan Xiong-tól 范 熊 érkezett a kínaiakhoz a Taiyuan 太 元 időszak (376–396)
hetedik esztendejében, vagyis 382-ben.
A [Taiyuan-időszak] hetedik évének tavaszán, a harmadik hónapban a Linyi-beli Fan Xiong
követséget küldött és vidékük terményeit ajánlotta.

七年春三月，林邑范熊遣使獻方物。83

Mindezek alapján MASPERO arra a következtetésre jutott, hogy Fan Fo halálának 380
körül kellett bekövetkeznie. A Jinshu imént idézett részletében említett, ismeretlen Fan Xiong
feltűnését, mely látszólag ellentmond a Fan Fo és Fan Huda közötti közvetlen öröklésnek,
MASPERO azzal magyarázta, hogy Fan Xiong talán régensként uralkodott a kiskorú Fan Huda
mellett. 84 Ennél valószínűbb lehet, hogy akár egyszerű félreírásról van szó, vagy Huda
mégsem közvetlen utódként lépett trónra, esetleg Huda trónra kerülése nem volt
zökkenőmentes, s más jelöltek is igényt formáltak a hatalomra. Mindezen túl azt is érdemes
megjegyezni, hogy Huda nevével és rokonai kapcsolataival kapcsolatosan akadnak eltérések a
kínai szövegek között, így például a Liangshu és a Nanshi is Xuda 須達 néven említik Hudat, s Fan Fo unokájaként, nem pedig fiaként azonosítják. 85 Az elődjeihez méltó, agresszív
politikájáról így szól a Liangshu:
An császár Longan időszakának [397–401] harmadik esztendejében [399] Fo unokája, Xuda ismét
feldúlta Rinan-t, foglyul ejtette Gui Yuan kormányzót, majd feldúlta Jiude-t és foglyul ejtette Cao
Bing kormányzót. Jiaozhi kormányzója, Du Yuan elküldte véderőparancsnokát, Deng Yi-t, valamint
másokat, hogy leverjék őt. [Du] Yuan-t tették meg főfelügyelőnek. A Yixi időszak [405–418]
harmadik esztendejében [407] Xuda ismét feldúlta Rinan-t, s meggyilkolta a [tartományi]
főhivatalnokot. 86 [Du] Yuan elküldte tengeri cirkáló véderőparancsnokát, Ruan Fei-t, hogy leverje
őket. Sokakat levágtak vagy foglyul ejtettek közülük. A kilencedik esztendőben [413] Xuda ismét
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Jinshu 97: 2547.
Jinshu 9: 231.
84
MASPERO 1928: 61.
85
Liangshu 54: 785, Nanshi 78: 1949.
86
A szövegben szereplő zhangshi 長史 minden bizonnyal a zhangli 長吏 hivatali tisztségnév (főhivatalnok)
írásjegyváltozata, s így vélekedik a Liangshu általam használt kiadása is. Lásd Liangshu 54: 818 lábjegyzet 8.
pont. MASPERO, alighanem tévesen, személynévnek (Zhang Shi) értelmezte (MASPERO 1928: 62.).
83
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feldúlta Jiuzhen-t, és a tartományi ügyekért felelős, Du Huiqi felvette a harcot vele. Meggyilkolta
[Xuda] fiát, Jiaolong királyát, Zhen Zhi-t, és parancsnokát, Fan Jian-t, valamint másokat. Foglyul
ejtette Xuda fiát, Yi Neng-et, elfogott több mint száz embert. [Du] Yuan halálát követően nem volt
olyan év, hogy Linyi ne háborgatta volna Rinan-t, Jiude-t és számos egyéb tartományt. Meggyilkoltak
és megsebesítettek sokakat, s Jiaozhou kormányzása nagyon meggyengült.

安帝隆安三年，佛孫須達復寇日南，執太守炅源，又進寇九德，執太守曹炳。交趾太
守杜瑗遣都護鄧逸等擊破之，即以瑗爲刺史。義熙三年，須達復寇日南，殺長史，瑗
遣海邏督護阮斐討破之，斬獲甚衆。九年，須達復寇九真，行郡事杜慧期與戰，斬其
息交龍王甄知及其將范健等，生俘須達息 能，及虜獲百餘人。自瑗卒後，林邑無歲不
寇日南、九德諸郡，殺蕩甚多，交州遂致虛弱。87
A Shuijingzhu az elveszett Feljegyzések Linyi-ről című munkából idézve meséli el a 413-as
eseményeket.
A Feljegyzések Linyi-ről szerint a Yixi-időszak kilencedik esztendejében [413] Jiaozhi kormányzója,
Du Huidu megérkezett Jiuzhen kikötőjéhez, megütközött Linyi királyával, Fan Huda-val, elfogta és
lefejeztette Huda két fiát, foglyul ejtett több mint száz embert, Huda pedig elmenekült. Az ötödik
hónapban [Du] Huidu Jiuzhen folyójától elindulva, átkelt a Dusu-folyón, ismét rajtaütött Jiuzhen-en.
Hosszú vizesárok nyúlt [ott] a hegyeken, s súlyos sáncok törték meg a partot. A csatasor elején
elefántok rohamoztak, [a seregek] összecsaptak a városfalnál, s napokig folytatódott a harc,
meggyilkolták vagy megsebesítették [az ellenséget], s csak utána vonultak vissza.

《林邑記》曰：義熙九年，交趾太守杜慧度造九真水口，與林邑王范胡達戰，擒斬胡
達二子，虜獲百餘人，胡達遁。五月，慧度自九真水曆都粟浦，復襲九真。長圍跨
山，重柵斷浦，驅象前鋒，接刃城下，連日交戰，殺傷乃退。88
Nevét 413-ban, egy hadjárattal kapcsolatosan említik utoljára a kínai szövegek, 89 ám
halálának pontos időpontja nem ismeretes.90 A Shuijingzhu megemlít egy neki tulajdonított
kőfeliratot is:
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Liangshu 54: 785.
Shuijingzhu 36: 1137.
89
Liangshu 54: 785.
90
A kínai területek elleni hadjárat során Fan Huda egyik fia, Zhen Zhi 甄知 halálát lelte, míg másik fia, Yi Neng
88

能 fogságba esett.

41

A városfalon négy kapu nyílik, [melyek közül] a keleti a főkapu. Ott a két folyó partján, egy
kanyargós úton található egy régi kőtábla, mely a belevésett barbár írásban magasztalja a korábbi
királyuk, Huda erényeit.

城開四門，東為前門，當兩淮渚濱，於曲路有古碑，夷書銘讚前王胡達之德。91

3.7.

A trónviszályok időszaka (413–420)
Huda halálát követően hatalmi harcoktól terhes időszak következett, amellyel

kapcsolatban sok eltérés, s nagy zűrzavar tapasztalható a kínai szövegekben. Előbb vizsgáljuk
meg azt a – vélhetően hibás – változatot, melyet a legtöbb kínai szöveg alapul vesz.92 Ezek a
művek arról számolnak be, hogy a trónon Di Zhen 敵 真 , Di Zhen név nélkül említett
unokaöccse, Wen Di 文敵, majd a nagyhatalmú miniszter, Fan Zhunong 范諸農 követte
egymást, ám a Nan Qishu-val ellentétben egyik mű sem utal arra, hogy a Wen Di-t
meggyilkoló Funan-i királyfi Linyi trónjára lépett volna, s nevében egyik sem említi a Fan 范
előtagot. A legrészletesebb források, a Liangshu, illetve a Nanshi így szólnak a történésekről:
Xuda meghalt, s fia, Di Zhen lépett trónra. Öccse, Di Kai magához vette anyjukat, és elmenekült. Di
Zhen elkeseredetten üldözte őket, s nem tudta elfogni anyját és öccsét; hátrahagyta az országot,
Indiába távozott, pozícióját unokaöccsére hagyta, s nem fogadta meg az ország főminiszterének, Zang
Lin-nek a határozott tanácsát. Miután unokaöccse trónra lépett, meggyilkolta Zang Lin-t. Zang Lin fia
megtámadta, és megölte, majd trónra léptette a Di Kai-al azonos anyától, ám különböző apától
származó fiút, Wen Di-t. Wen Di-t később egy Funan-i királyfi, Dang-gen-chun megölte, ám a rangos
miniszter, Fan Zhunong úrrá lett a zűrzavaron, s királlyá tette magát. Mikor Zhunong meghalt, fia,
Yangmai lépett trónra.

須達死，子敵眞立，其弟敵鐙擕母出奔。敵眞追恨不能容其母弟，捨國而之天竺，禪
位於其甥，國相藏麟固諫不從。其甥旣立而殺藏麟，藏麟子又攻殺之，而立敵鐙同母
異父之弟曰文敵。文敵後為扶南王子當根純所殺，大臣范諸農平其亂，而自立為王。
諸農死，子陽邁立。93
Ugyanezt a forgatókönyvet követi a Tongdian és a Wenxian tongkao is, ám ezek nem ejtenek
szót a Fan Fo és Wen Di uralkodása között történt eseményekről. Wen Di-t Fan Fo
91

Shuijingzhu 36: 1141-1142.
Ezen művek közé tartozik a Liangshu (54: 785), a Nanshi (78: 1949), a Taiping yulan (786: 3480), valamint a
Ming-korból (1368–1644) származó földrajzi munkák, a Shuyu zhouzi lu 殊域周咨錄 (7: 246) és a Dongxi
yangkao 東西洋考 (2: 22) is.
92
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dédunokájaként 曾 孫 említik, s az ő uralkodásától indulva kapcsolódnak be az időszak
eseményeinek ismertetésébe. 94 Összegezve a történetet, Fan Huda utolsó, 413-as említését,
majd ismeretlen időpontban bekövetkezett halálát követően a királyi hatalom fiára, Di Zhenre szállt. A kínai szövegek szerint mindez aligha ment zökkenőmentesen, s a hatalomért más
királyfi is harcba szállhatott, legalábbis erre utal, hogy Di Zhen öccse, Di Kai, anyjukkal
együtt menekülni kényszerült. Di Zhen előbb üldözőbe vette a menekülőket, ám mivel nem
volt képes elkapni őket, a sikertelenségtől megrendülvén, a trónt unokaöccsére hagyta, s ő
maga Indiába távozott. Ehhez az érdekes epizódhoz kísértetiesen hasonló leírás található a Mỹ
Sơn-ból származó, szanszkrit nyelvű C 96-os feliratban, 95 amely egy Gaṅgārāja nevű
uralkodót említ, aki országát hátrahagyva a Gangeszhez zarándokolt. 96 A hasonlóságra,
valamint az esemény egyedi voltára alapozva MASPERO azonosította egymással a kínai
szövegek által említett Di Zhen-t, a helyi epigráfiai emlékek uralkodójával.97 Ezzel szemben
VICKERY úgy véli, hogy mind a kínai szövegben, mind a szanszkrit szövegben említett király
inkább tűnik mitologikus uralkodói ősnek, mint valóságos történelmi alaknak.

98

A

főminiszter, Zang Lin megkísérelte lebeszélni királyát arról, hogy a hatalmat unokaöccsére
hagyja, ám Di Zhen nem hallgatott szavára, s a süket fülekre találó tanács végül a főminiszter
halálát okozta, miután az uralkodó név nélkül említett unokaöccse trónra lépett. Az egykori
főminiszter – csakugyan név nélkül említett – fia99 előbb meggyilkoltatta az új királyt, majd
helyébe, ahogy a Liangshu fogalmaz, „a Di Kai-al azonos anyától, ám különböző apától
származó fiút, Wen Di-t” emelte Linyi trónjára. Mindez azt jelenti, hogy Wen Di féltestvére
volt mind a trónjáról lemondó, majd Indiába távozó Di Zhen-nek, mind a Di Zhen elől
anyjukkal elmenekülő Di Kai-nak, de nem teljesen világos, hogy az új szereplő rokoni
viszonyának rögzítésekor a kínai szerző miért a történetben kevésbé fontos szereplőhöz,
vagyis Di Kai-hoz, s miért nem Di Zhen-hez köti a rokoni szálakat. A Liangshu által felvázolt
történetben ezután szereplő események és uralkodók nyilvánvalóan tévesen, egy későbbi,
hasonlóan zűrzavaros időszakból lettek átemelve. A Nan Qishu csakugyan beszámol a fenti
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Liangshu 54: 785.
Tongdian 188: 1008, Wenxian tongkao 331: 20b.
95
A feliratról és annak fordításáról lásd FINOT 1904: 918-925, MAJUMDAR 1985: 16–26 (No. 12). A felirat
pontos adatait illetően lásd SCHWEYER 1999: 326–327.
96
A szóban forgó uralkodót további két, csakugyan Mỹ Sơn-ból származó felirat is megemlíti, a C 73A (mint
Gaṅgeśa ), továbbá a C 81 (mint Gaṅgeśvara ). A felirat pontos adatait illetően lásd SCHWEYER 1999: 326–327.
97
MASPERO 1928: 64–65.
98
VICKERY 2005: 20.
99
Akit MASPERO tévesen Zang Lin unokaöccsének fordított. Lásd MASPERO 1928: 65.
94
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eseménysor egy részéről, 100 ám jelentős eltérés van abban a tekintetben, hogy a Funan-i
királyfi színrelépésétől kezdődően veszi fel az események fonalát, s a Liangshu-hoz képest
több évtizeddel későbbre, jóval a két Yangmai király uralkodása utánra helyezi az
eseményeket. 101 A Nan Qishu, az időbeli elhelyezés eltérésén túl, abban is különbözik a
Liangshu és Nanshi szövegétől, hogy Fan Zhunong-ot Fan Yangmai egyik leszármazottjaként
nevezi meg, míg az első változat Fan Yangmai-t Zhunong fiaként vezeti be Linyi
uralkodóinak sorába. Elképzelhető, hogy a kínai történetírók összekevertek két polgárháborús
időszakot, s akár két különböző, Funan felől érkező betörésről is szó lehet. Érdekes
SOUTHWORTH elgondolása a Fan Huda halálát követő időszakra vonatkozóan, melyet
VICKERY idéz.102 SOUTHWORTH felveti, hogy a Fan Huda utolsó említése és Fan Yangmai
trónra kerülése közti időszak túl rövid ahhoz, hogy a kínai szövegek által említett uralkodók
mindegyikének hatalomra kerülése ténylegesen reális lehessen. Véleménye szerint a kínai
szerzők esetleg összeszőtték Linyi, és egy másik politikai entitás, talán a tőle délre fekvő Xitu
西屠 történetét.103 Túl azon, hogy a kínai szerkesztők a polgárháború végének eseményeit
nyilvánvalóan egy későbbi időszakból emelték át, még ha a legtöbb uralkodót említő
Liangshu-t és Nanshi-t fogadnánk is el, a relatíve rövid időszakban említett uralkodók
mennyisége még akkor sem számítana példa nélkülinek vagy különlegesnek történelmi
szempontból.104 Különösképpen igaz ez egy olyan időszakkal kapcsolatosan, amely maguk a
kínai szövegek alapján is súlyos polgárháborúk kora volt. A kérdéses időszakban a Jinshu két
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Nan Qishu 58: 1013.
A Nan Qishu Linyi-ről szóló fejezete érintőlegesen kitér ugyan Linyi megalakulására, de Fan Yangmai benne
az első, név szerint említett uralkodó. A két Fan Yangmai uralkodása után több évtizedes kihagyás után Fan
Dang-gen-chun uralkodásától folytatja az események ismertetését, melyeket később, az időrendileg megfelelő
helyen tárgyaljuk majd.
102
VICKERY 2005: 20. A gondolat SOUTHWORTH publikálatlan, s így hozzá nem férhető, doktori
disszertációjából származik.
103
A kínai források többféle változatban is megemlítik ezt az országot. A Liangshu (54: 784) „Xi országbeli
barbárok” 西國夷, a Nanshi (78: 1948) „Xitu barbárok” 西圖夷, a Xin Tangshu (222 下: 6297) és a Tongdian
101

(188: 1007) ugyanezzel az elnevezéssel, ám más írásjegy kombinációval 西屠夷, míg a Shuijingzhu (36: 1147)
és a Taiping yulan (790: 3502) „Xitu ország” 西屠 國 néven jelölik. A Wenxian tongkao (331: 17b) két
változatban, mint „Xitu barbárok” 西屠夷, illetve „Xitu ország” 西屠國 is említést tesz róluk. A valóságban a
kínai szövegek, Linyi-hez viszonyított hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedésén túl, rendkívül kevés információt
közölnek Xitu-ról, így kérdéses, hogy ez a forrásanyag alkalmas-e mélyebbre ható következtetések levonására.
104
A Római Birodalom története során ennél sokkal mozgalmasabb időszakok is akadtak. Elég ha csak 69-re, a
„négy császár évére” gondolunk, amikor Néró halálát követően egyetlen esztendő alatt négy császár (Galba,
Otho, Vitellius és Vespasianus) váltotta egymást a hatalomban, de legalább ennyire viharos volt a Római
Birodalom története a 2. század legvégén és az egész 3. század során, amely időszak talán történelmi rekord is
egyben. Ezeken kívül hasonló példaként megemlíthetnénk még az Északi-Wei dinasztia (386–535) utolsó
évtizedének eseményeit is.

44

követjárást is megemlít, az elsőt 414-ben, a másodikat pedig 417-ben,105 ám sajnálatos módon
mindkettőt a követséget küldő uralkodó nevének megadása nélkül.
A két Fan Yangmai 陽邁(楊邁)106

3.8.

A polgárháborús időszakot követően Fan Yangmai a soron következő uralkodó, akit a
kínai krónikák név szerint említenek. Fan Yangmai az összes szövegváltozat szerint vér
szerinti rokona volt a korábbi uralkodói háznak, hiszen a Shuijingzhu Fan Huda fiaként, a
Liangshu és a Nanshi, illetőleg a Tongdian és a Taiping yulan – vélhetően tévesen ugyan – de
Fan Zhunong fiaként azonosítja. 107 Ahogy azt a későbbiek folyamán látni fogjuk, Fan
Zhunong jóval később uralkodott, a Nan Qishu szerint 492-ben küldte el első követségét
Kínába, s 498-ban egy tengeri hajóút során lelte halálát. Az említett kínai művek szerkesztői
összekeverhették a sorrendiséget, hiszen minden valószínűség szerint éppen, hogy Fan
Zhunong volt Fan Yangmai leszármazottja, nem pedig fordítva. A Fan Yangmai
uralkodásával kapcsolatosan a legtöbb részletet feljegyző Nan Qishu nem szól az uralkodó
családi kötelékeiről, csupán Fan Yangmai legelső Kínába küldött követségétől taglalja Linyi
történetét. A Yangmai születése és trónra kerülése körüli eseményekről a Shuijingzhu így
szól:
Egykoron, mikor Yangmai anyja terhes volt, álmában egy ember yangmai arany szőnyeget terített le, s
[ő] a fiával a szőnyegre hullott, majd arany sugár kelt, melynek ragyogása gyönyörű és káprázatos
volt. Kínai szokások szerint a legkiválóbb aranyat „bíbor csiszolt aranynak” nevezik, a helyi szokások
szerint azonban a legkiválóbb aranyat „yangmai aranynak” nevezik. Mikor apja, Huda meghalt,
[Yangmai] örökölte a királyi hatalmat, aki képes volt elnyerni az emberek érzelmeit, s a varázslatos
álom révén biztosította az ország jólétét.

初，陽邁母懷身，夢人鋪陽邁金席，與其兒落席上，金色光起，昭折豔曜。華俗謂上
金為紫磨金，夷俗謂上金為陽邁金。父胡達死，襲王位，能得人情，自以靈夢，為國
祥慶。108

105

Jinshu 10: 264 és 10: 266.
Yangmai nevével kapcsolatban két írásjegyváltozat is előfordul a kínai szövegekben. Míg a Songshu, a
Liangshu és a Nanshi mind a 陽邁 változatban, addig a Nan Qishu és a Shuijingzhu azoktól eltérően 楊邁
alakban adja meg a nevét.
107
Shuijingzhu 36: 1143, Liangshu 54: 785, Nanshi 78: 1949, Tongdian 188: 1008, Taiping yulan 786: 3480.
108
Shuijingzhu 36: 1143.
106
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MASPERO, ugyan szembesült a ténnyel, hogy Fan Yangmai-t a kínai szövegek egy része Fan
Huda fiaként említi, mégis arra a következtetésre jutott, hogy az uralkodó származása
bizonytalan. Úgy vélte, hogy amennyiben Fan Yangmai valóban Fan Huda fia volt, úgy
anyjának bizonyosan alacsony származásúnak kellett lennie, legalábbis erre utal, hogy a
varázslatos álomban szereplő égi jelekkel próbálta igazolni hatalmát. 109 A kínai szövegek
mindenestre nem sejtetnek trónbitorlást, így MASPERO gondolatmenete spekulációnak tűnik
csupán, s a rendelkezésre álló forrásanyag alapján nem lehetünk bizonyosak benne, hogy a
Fan Yangmai születése körüli események legendáját ténylegesen pusztán az a szándék szültee, hogy utólag ezzel igazolja trónra kerülésének legitimitását. 110 Ettől a vitatott eseménytől
függetlenül Fan Yangmai trónra lépése – legalábbis a kínai szövegek alapján – aligha tűnik
olyan fordulópontnak, amely új dinasztia bevezetését indokolná Linyi történetében. Fan
Yangmai királyt az összes kínai szövegváltozat szerint szoros családi kötelék fűzte elődeihez,
s ugyan meglehet, hogy nem kijelölt trónörökösként, nem a trón valódi várományosaként,
esetleg a jogos utód félreállításával, vagy eltűntetésével jutott hatalomra, de mindez
történelmileg nem jelenti egy uralkodói ház folytonosságának megszakadását.
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Fan

Yangmai 420-ban lett Linyi királya, legalábbis ez derül ki a Nan Qishu beszámolójából:
A Song-dinasztia Yongchu időszakának [420–422] első esztendejében [420] Linyi királyává lett Fan
Yangmai születésekor anyja álmában egy embertől arany gyékényt kapott, melynek ragyogó színe
különlegesen szépséges volt. Kínában ezt vörös aranynak hívják, ám a barbárok yangmai-nak nevezik,
s [a király] innen kapta a nevét.
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MASPERO 1928: 67.
Az életük során jelentős, fényes pályafutást befutó uralkodók születését megelőző varázslatos álmok nem
feltétlenül azok hatalmának kétes legitimitását próbálják kendőzni. Sok esetben ezek a legendák inkább az adott
uralkodó későbbi nagyságát kívánják előrevetíteni és kihangsúlyozni a mesés álmok és jóslatok segítségével.
Hasonló álmokról olvashatunk Nagy Sándor (uralkodott i. e. 336 – i. e. 323) születését megelőzően. Lásd
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok 1978. Budapest: Magyar Helikon (Bibliotheca Classica). Fordította Máthé
Elek. Alexandrosz-Iulius Caesar, 581–583.).
111
A kínai történelem számos példát szolgáltat arra, hogy császárok egyazon dinasztián belül is elődjük
hatalmának elbitorlása révén jussanak trónra. 756-ban, An Lushan 安祿山 lázadásának idején, míg Xuanzong 玄
宗 császár (uralkodott 712–756) menekülni kényszerült, s Sichuan tartományban tartózkodott, fia, a későbbi
110

Suzong 肅宗 császár (uralkodott 756–762) megkaparintotta az idős uralkodó trónját. Xuanzong végül mint
visszavonult császár 太上皇 tért vissza a fővárosba. Zhu Di 朱棣, aki a Ming-dinasztia harmadik császára lett
(uralkodott 1403–1424), s aki uralkodási időszakának alapján Yongle 永樂 néven ismeretes, a dinasztiaalapító
trónjának jogos örökösétől, saját unokaöccsétől, Jianwen 建文(uralkodott 1399–1402) császártól ragadta el a
hatalmat.
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宋永初元年，林邑王范楊邁初產，母夢人以金席藉之，光色奇麗。中國謂紫磨金，夷
人謂之「楊邁」，故以為名。112
A rákövetkező évben követséget menesztett a kínai udvarhoz:
A Song-dinasztia Yongchu időszakának [420–422] második esztendejében [421] követséget küldött, s
adót ajánlott fel, Yangmai-t pedig elismertük Linyi királyának.

宋永初二年，遣使貢獻，以陽邁為林邑王。113
A trónra lépését követően Fan Yangmai rendkívül agresszív politikát folytatott a kínaiak által
felügyelt észak-vietnami tartományokkal szemben, s betöréseivel, rabló hadjárataival állandó
fenyegetést jelentett a helyi lakosság számára.
Taizu [császár] Yuanjia időszakának [424–453] kezdetén rajtaütöttek Rinan-on, Jiude-n, valamint
további tartományokon. Jiaozhou főfelügyelője, Du Hongwen zászlót bontott, és hadjáratot akart
vezetni ellenük, ám értesült róla, hogy valaki ezt elvégezte helyette, így megtorpant.

太祖元嘉初，侵暴日南、九德諸郡，交州刺史杜弘文建牙聚衆欲討之，聞有代，乃
止。114

A Linyi elleni hadjárat végül Ruan Mizhi 阮彌之 vezetésével indult meg, s felkészületlenül
érte az éppen házasodó Fan Yangmai királyt. Az előretörő kínai seregek hatalmas viharba
keveredtek, amely súlyos veszteségeket okozott, ám mikor a döntő tengeri ütközetben találat
érte Fan Yangmai hajójának kormányosát, az ellenséges hajóhadban zavar támadt, a hajók
szétszéledtek, s az uralkodót csak egy különálló hajó tudta kimenteni, amelynek fedélzetén
elmenekülhetett.
A Yuanjia időszak első esztendejében [424] Jiaozhou főfelügyelője Ruan Mizhi hadjáratot vezetett
Linyi ellen. [Éppen ekkor] Yangmai eltávozott, hogy házasodjon, s nem tartózkodott [Linyi-ben]. A
„buzgó és hatalmas parancsnok”, Ruan Qianzhi hétezer embert vezetve előbb rajtaütött Qusu-n, majd
átkelt a Sihui-n, még nem hatoltak be Shouling-be, s meg sem álltak három nap és három éjjelen
keresztül, majd mikor elértek a tenger partjához, viharba keveredtek, s súlyos veszteség érte őket.
Yangmai hazatért az [új] feleségével, háromszáz főnyi, a fővárosba való sereggel, s engedélyt adott a
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hajóknak, hogy a segítségükre érkezzenek. [Ruan] Qianzhi szörnyű szélviharba került, s a megmaradt
számos hadihajó, éjjel Shouling tengerpartjánál összetalálkozott, és a sötétségben hatalmas ütközetet
vívtak. [Ruan] Qianzhi [katonái] nyíllal meglőtték Yangmai kormányosának karját, így hajóik
vereséget szenvedtek, s szétszóródtak, majd egy különálló kunlun bárka utolérte Yangmai-t [aki így
elmenekülhetett]. [Ruan] Qianzhi a vihar túlélőivel nehéz győzelmet aratott, majd visszatértében átkelt
Shouling-en, s elért a Wengongpu-hoz.

元嘉元年，交州刺史阮彌之征林邑，陽邁出婚不在。奮威將軍阮謙之領七千人先襲區
粟，以過四會，未入壽泠，三日三夜，無頓止處，凝海直岸，遇風大敗。陽邁攜婚，
都部伍三百，許船來相救援，謙之遭風，餘數船艦，夜於壽泠浦裏相遇，闇中大戰，
謙之手射陽邁柂工，船敗縱橫，崐崙單舸接得陽邁，謙之以風溺之餘，制勝理難，自
此還渡壽泠，至温公浦。115
Ruan Mizhi hadjárata hosszabb távon nem hozott tartós nyugalmat a fenyegetett tartományok
számára, de Fan Yangmai néhány esztendeig nem hallatott magáról sem követségek
küldésével, sem újabb betörések elkövetésével. A rákövető évtized során Fan Yangmai ugyan
rendszeres adót küldött Kínába, de mindezzel párhuzamosan nem hagyott fel a portyázásokkal
sem. A kínai szövegek 435-ben, 438-ban, 439-ben és 441-ben is említenek követjárásokat, a
katonai eseményekről így számol be a Liangshu:
A nyolcadik esztendőben [431] újfent feldúlták Jiude tartományt, és elérték a Sihui-folyó torkolatát.
Jiaozhou főfelügyelője, Ruan Mizhi elküldte csapatparancsnokát, Xiang Daosheng-et, hogy seregeivel
leverje. Megtámadta Quli városát, ám mivel nem aratott győzelmet, [csapatai] élén visszatért. Ezt
követően évről évre követséget küldtek, s elhozták adójukat, ám fosztogató támadásaik sem szűntek.

八年，又寇九德郡，入四會浦口，交州刺史阮彌之遣隊主相道生帥兵赴討，攻區栗城
不剋，乃引還。爾後頻年遣使貢獻，而寇盜不已。
A Songshu beszámolója ugyanezen eseményekről egy kicsivel részletgazdagabb:
A nyolcadik esztendőben [431] ismét több száznyi emeletes hadihajót küldtek, 116 kifosztották Jiude-t, s
felhajóztak a Sihui-folyó torkolatán. Jiaozhou főfelügyelője, Ruan Mizhi elküldte csapatparancsnokát,
Xiang Daosheng-et, hogy háromezer fő élén elmenjen, és megbüntesse őket. Megtámadta Qusu
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városát, ám nem tudott győzelmet aratni, ezért visszavonult. Linyi meg akarta támadni Jiaozhou-t, s
ehhez seregeket kért Funan királyától, de Funan nem tett eleget a kérésnek. A tizedik esztendőben
[433] Yangmai követséget küldött, beadványt nyújtott be, vidékük termékeit ajánlotta, s Jiaozhou
felügyeletét kérelmezte. A császári válaszlevélben az út hosszúsága miatt nem járultunk hozzá. A
tizenkettedik [435], tizenötödik [438], tizenhatodik [439] és tizennyolcadik [441] esztendőkben
többször is követséget küldtek és adót ajánlottak, de a fosztogatások és rablások sem szűntek, s adójuk
is közönséges és szegényes volt.

八年，又遣樓船百餘寇九德，入四會浦口，交州刺史阮彌之遣隊主相道生三千人赴
討，攻區粟城不剋，引還。林邑欲伐交州，借兵於扶南王，扶南不從。十年，陽邁遣
使上表獻方物，求領交州，詔答以道遠，不許。十二、十五、十六、十八年，頻遣貢
獻，而寇盜不已，所貢亦陋薄。117
446-ban Gaozu császár hadjáratot indított az engedetlen uralkodó ellenében. A harci
eseményekről így mesél a Songshu.
Gaozu haragra gerjedt ellenszegülésük miatt, ezért a huszonharmadik esztendőben [446] elküldte
longxiang tábornokát, Jiaozhou főfelügyelőjét, Tan Hezhi-t, hogy intézzen támadást ellenük. Elküldte
[továbbá] a helyőrségi véderők főparancsnokát, Zong Que-t, hogy Hezhi-től átvegye a sereg
ellátásának irányítását. [Tan] Hezhi előörsként elküldte a helyőrségi parancsnok Su Jingxian-t, [Zong]
Que továbbra is

helyettes parancsnokként vezette [Su] Jingxian-t. Yangmai értesült a közelgő

büntetőhadjáratról, követséget küldött és beadványt terjesztett be, s kérlelte, hogy visszaszolgáltassa a
Rinan-ból elrabolt lakosságot, valamint országuk értékességeit ajánlotta fel. Taizu parancsot adott
Hezhi-nek: „Yangmai valóban őszinteséget mutat, fogadjuk hát el meghódolását”. Ugyanazon
esztendő második havában a seregek elérték Zhuwu helyőrségét, elküldtük Rinan kormányzójának a
helyőrség bevételeiért felelős szárnysegédét, Jiang Zhongji-t, az első rendészeti segédparancsnokot,
Jiao Hongmin-t, hogy azután átadják a parancsot Bi Yuan-nek, Gao Jingnu-nak és másoknak, hogy
hirdessék ki az uralkodó kegyelmi parancsát. Yangmai elfogta [Jiang] Zhongji-t, [Gao] Jingnu-t,
valamint további huszonnyolc embert, majd visszaküldte [Jiao] Hongmin-t, hogy beszámolhasson
küldetéséről, [a király] látszólag azt állította, hogy engedelmesen viseltetik, azonban mivel gyanút
ébresztett, még szigorúbbá tettük őrizetünket. [Su] Jingxian, valamint mások seregeikkel
előrenyomultak Qusu városa felé. Yangmai elküldte parancsnokát, Fan Fulongda-t, hogy oltalmazza
Qusu-t, továbbá mellékúton vízi seregeket is küldött oda. [Su] Jingxian szétzúzta a felmentő
[csapatokat], majd teljes erővel megtámadta a várost. Az ötödik hónapban győzelmet aratott felette,
fejét vétette Fan Fulongda-nak, s megszámlálhatatlan mennyiségű aranyat, ezüstöt, valamint különféle
drágaságokat zsákmányolt. Kihasználva a győzelmet, folytatták hadjáratot, és legyőzték Linyi-t.
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Yangmai, apa és fia mindketten magukat mentve elmenekültek. Az elragadott értékeik mindegyike
leírhatatlan drágaság volt.

太祖忿其違傲，二十三年，使龍驤將軍、交州刺史檀和之伐之，遣太尉府振武將軍宗
愨受和之節度。和之遣府司馬蕭景憲為前鋒，愨仍領景憲軍副。陽邁聞將見討，遣使
上表，求還所略日南民戶，奉獻國珍。太祖詔和之：「陽邁果有款誠，許其歸順。」
其年二月，軍至朱梧戍，遣府戶曹參軍日南太守姜仲基、前部賊曹參軍蟜弘民隨傳詔
畢願、高精奴等宣揚恩旨，陽邁執仲基、精奴等二十八人，遣弘民反命，外言歸款，
猜防愈嚴。景憲等乃進軍向區粟城，陽邁遣大帥范扶龍大戍區粟，又遣水步軍徑至。
景憲破其外救，盡銳攻城，五月，剋之，斬扶龍大首，獲金銀雜物不可勝計。乘勝追
討，卽剋林邑，陽邁父子並挺身奔逃，所獲珍異，皆是未名之寶。118
Ugyanez a munka máshol további részletekkel szolgál.
A Yuanjia időszak huszonkettedik esztendejében [445] megtámadtuk Linyi-t, s Que buzgón
kérelmezte, hogy hadd vegyen részt [a hadjáratban]. Yi Gong felszerelte Que-t bátor harcosokkal,
majd kinevezte zhenwu parancsnoknak, s Anxi segédtisztjét Xiao Jingxian-t tették helyettesévé.
követte Jiaozhou főfelügyelőjét, Tan Hezhi-t, aki bekerítette Qusu városát. Linyi elküldte
parancsnokát, Fan Pi-sha-da-t, hogy felmentse Qusu-t, ám [Tan] Hezhi elküldte seregeinek egy
szárnyát, hogy szembeszálljanak vele, s legyőzték a haramiákat. Továbbá elküldtük Que-t, s Que
megosztotta seregeit, s [azok] több útvonalon, levont zászlókkal, titokban behatoltak, megtámadták és
legyőzték őket [a Linyi-belieket], előrenyomultak Qusu felé, és benyomultak Xiangpu-ba. Linyi
királya, Fan Yangmai felforgatta országát, s elindult, hogy szembeszálljon. [Seregei] mind elefánt
hátára voltak felszerelkezve, s mivel se elöl, se hátul nem volt végük [vagyis sokan voltak] a katonák
nem voltak képesek ellenállni nekik. Que így szólt: „Úgy hallottam, hogy az oroszlán hatalmának
meghódolnak a vadállatok.”. Akkor elkészítették [az oroszlán] képmásait, és azokkal védekeztek az
elefántokkal szemben. Az elefántok valóban megriadtak, és menekültek, így csapataik szétszóródtak,
aztán legyőztük Linyi-t. A tőlük megszerzett különleges drágaságok és különféle dolgok mennyisége
megszámlálhatatlan volt. 119

A Shuijingzhu nem feledkezik el részletesen beszámolni a győztesek kegyetlenségéről sem.
A huszonharmadik esztendőben [446] felemelt zászlókkal a Sihui-folyó torkolatától behatoltak
Langhu-ba. A seregek elérték Qusu-t, betörtek a [várost] övező városfalon, „repülő létrákkal” és
117
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„felhő hidakkal” ráakaszkodtak az emeletes épületekre, és felhágtak a bástyákra. 120 Hatalmas gong és
dobszó mellett, a katonák tigrisként, villámló dühvel, viharzó hévvel gyújtogattak, lerombolták a
várost, sokakat foglyul ejtettek, fejét vették Qusu királyának, Fan Fulong-nak, és tizenöt [éves kor]
fölött legyilkoltak mindenkit, nem ismerve kegyelmet. Az épületeket és csarnokokat esőként [öntözte]
a vér, a holttesteket halomba rakták, közszemlére téve a városban.

二十三年，揚旌從四會浦口，入郎湖。軍次區粟，進逼圍城，以飛梯雲橋懸樓登壘。
鉦鼓大作，虎士電怒，風烈火揚，城摧眾陷，斬區粟王范扶龍首，十五以上，戮截無
赦，樓閣雨血，填尸城觀。121
Annak beazonosítását, hogy Yangmai vajon meddig uralkodhatott, rendkívül megnehezíti,
hogy fia, Duo 咄, aki a trónon követte, apja iránti tiszteletből ugyancsak felvette a Yangmai
nevet:
Yangmai meghalt, s fia, Duo lépett trónra. Apja iránti szeretetből ő is a Yangmai nevet vette fel.

陽邁死，子咄立，慕其父，復曰陽邁。122
A Shuijingzhu arról is beszámol, hogy a második Yangmai fiatalon került a trónra:
A koronaherceget eredetileg Duo-nak nevezték, ám mikor később Yangmai meghalt, Duo tizenkilenc
esztendősen az örökébe lépett, s az előző uralkodó erényei iránti tiszteletből ő is Yangmai-ra
változtatta nevét. A két generáció, apa ás fia, közös nevet viseltek, s látták, hogy Linyi el fog
pusztulni.

其太子初名咄，後陽邁死，咄年十九代立，慕先君之德，複改名陽邁。123
A kínai szövegek egy része által leírt történet kronológiai sorrendje, illetőleg a szövegek
szerkezete azt sejteti, hogy az első Yangmai csak rövid ideig uralkodott, hiszen trónra
lépésének datálása, 124 illetve első követségének említése 125 után gyakorlatilag a következő
mondatban már utódjáról beszélnek. Ezt követően mindegyik esetben egy hosszabb vagy
rövidebb általános rész szakítja meg a történeti események elbeszélését, mely például Linyi
119
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lakóinak szokásait taglalja, majd folytatódik a történet, immár a Tan Hezhi 檀和之 által
vezetett kínai hadjárat leírásával.126 Azoktól eltérően a Songshu Yangmai trónra kerülésétől
kezdődően részletesen beszámol a kínaiak Linyivel vívott háborúiról, de egyetlen szóval sem
tesz említést a második Yangmai-ról, s a szövegben semmi sem utal arra, hogy időközben
személycsere történt volna Linyi trónján.127 Több szöveg is tartalmaz egy mondatot, amely
talán szintén arra enged következtetni, hogy a 446-os vereség idején még az első Yangmai
volt Linyi királya. Ahogy a Liangshu írja:
Yangmai, apa és fia, magukat mentve mindketten elmenekültek.

陽邁父子並挺身逃奔。128
Ezt a mondatot többek között megemlíti a Songshu, a Nanshi és a Taiping yulan is.129 Ugyan
a fentiek ismeretében egyáltalán nem egyértelmű a helyzet, de a mondatban szereplő
„Yangmai, apa és fia” 陽 邁 父 子 kifejezés mintha a két Yangmai-ra vonatkozna. 130 A
Shuijingzhu szerint Yangmai a hadjárat esztendejében lelte halálát:
A Yuanjia időszakban [424–453] Tan Hezhi hadjáratot vezetett Linyi ellen. Királyuk, Yangmai
népével éjjel hegyek és mocsarak közé [vagyis a vadonba] menekült. Elfoglaltuk városait, s hatalmas
mennyiségű kincset szereztünk. Miután visszavonták a seregeket, Yangmai visszatért országukba, s az
ország letarolt volt és kifosztott. Akkoriban az emberek közül alig néhányan maradtak életben.
[Yangmai] elkeseredésében összeomlott, ám mikor keserűsége elmúlt, újra feléledt, majd a Yuanjia
időszak huszonharmadik esztendejében [446] meghalt.

元嘉中，檀和之征林邑，其王陽邁，舉國夜奔竄山藪。據其城邑，收寶巨億。軍還之
後，陽邁歸國，家國荒殄，時人靡存，躊躕崩擗，憤絕複蘇，即以元嘉二十三年死。
131
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A Shuijingzhu arról is beszámol, hogy Fan Yangmai a harcok során sebesülést szenvedett:
Tan Hezhi a keleti hídnál komoly harcot vívott, s ez az a hely, ahol Yangmai megsebesülvén leesett az
elefántról.

檀和之東橋大戰，楊邁被創落象，即是處也。132

Fan Shencheng 范神成

3.9.

A két Fan Yangmai uralkodását követően Fan Shencheng a soron következő, név
szerint említett uralkodó Linyi trónján. A kínai szövegek nem tesznek említést arról, hogy
bármiféle rokoni kapcsolatban állt-e elődjével, vagy utódjával, személyéről mindössze annyit
tudhatunk, hogy valamikor Xiaowu 孝武 császár (uralkodott 454–464) Xiaojian 元嘉 (454–
456) és Daming 大明 (457–464) időszakaiban, majd Ming császár 明帝 (uralkodott 465–
472) Taiyu 泰豫 időszakának első esztendejében, vagyis 472-ben követségeket küldött a kínai
udvarhoz.
Xiaowu császár Xiaojian [454–456] és Daming [457–464] időszakában Linyi királya, Fan Shencheng
egymás után többször is elküldte rangos hivatalnokát, hogy beadványt nyújtson be, s adót ajánljon fel.
Ming császár Taiyu időszakának első esztendejében [472] ismét követséget küldött, hogy vidékük
terményeit ajánlják fel.

孝武孝建、大明中，林邑王范神成累遣長史奉表貢獻。明帝泰豫元年，又遣使獻方
物。133
A Songshu ennél pontosabb, s a Xiaojian-időszak második esztendejére, vagyis 455-re, majd a
Daming-időszak második esztendejére, 458-ra helyezi ezeket a követjárásokat.
Shizu [császár] Xiaojian időszakának második esztendejében [455] Linyi újabb követségében elküldte
főhivatalnokát, Fan Longbo-t, hogy adót ajánljon fel. Longbo-t kineveztük yangwu tábornoknak. A
Daming időszak második esztendejében [458] Linyi királya, Fan Shencheng ismét elküldte
főhivatalnokát, Fan Liu-t, aki beadványt nyújtott be, arany és ezüst eszközöket, illatos [fákat],
szöveteket, valamint egyebeket ajánlott fel. Taizong [császár] Taiyu időszakának első évében [472]
ismét követséget küldtek, és vidékük termékeit ajánlották.
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Shuijingzhu 36: 1144.
Liangshu 54: 786.
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世祖孝建二年，林邑又遣長史范龍跋奉使貢獻，除龍跋揚武將軍。大明二年，林邑王
范神成又遣長史范流奉表獻金銀器及香布諸物。太宗泰豫元年，又遣使獻方物。134

Fan Wenzan 范文贊

3.10.

Az utána említett Fan Wenzan királyról a Liangshu és a Nanshi csupán annyit ír:
A Qi-dinasztia Yongming időszakában [483–493] Fan Wenzan többször is követséget küldött, s adót
ajánlott fel.

齊永明中，范文贊累遣使貢獻。135

3.11.

Fan Dang-gen-chun 范當根純
Amennyiben a Nan Qishu által felvázolt eseménysort követjük, valamikor ezt

követően kellett következnie a Funan-i királyfi, Fan Dang-gen-chun 范當根純 betörésének és
rövid uralkodásának, majd előbb Zhunong, majd fia, Wen Kuan 文款 trónra kerülésének.136 A
Funan-i királyfiból Linyi királyává lett Fan Dang-gen-chun 491-ben ajándékaival követséget
küldött a kínai udvarhoz, amely azon túl, hogy hangzatos tisztségekben részesítette, egyben
elismerte Linyi királyának is. A Nan Qishu így szól róla:
Egy barbár, Fan Dang-gen-chun megtámadta, s elragadta országukat, majd bitorló módon királyuk lett.
A Yongming-időszak kilencedik esztendejében [491] követséget küldött, hogy adóul arany gyékényt
és egyebeket ajánljanak. A parancs így szólt: „Linyi a távolban fekszik, s jelenlegi nemzedékük a
király átalakító [hatalmának] szolgál. Dang-gen-chun őszinteséggel érkezett, vezetve hivatalnokait,
távoli érdemei említésre méltóak, kiválósága tiszteletet érdemel. Érdemes rá, hogy magasztos címeket
kapjon, s ezáltal kiterjedt gazdagságban nyugodjék. Méltó a »császári jelvények hordozójának«,137 a
»tengeri hadakért felelős főparancsnoknak«, a »békés délvidék parancsnokának«, »Linyi királyának«.”
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Songshu 97: 2379.
Liangshu 54: 786, Nanshi 78: 1950.
136
Fan Dang-gen-chun és Fan Zhunong uralkodásának részleteit illetően mindenképpen a „kortárs” Nan Qishu
tűnik a megbízhatóbb forrásnak, erre utal, hogy sokkal részletesebben mesél róluk, pontos évszámokat és
követjárásokat is megadva, így például beszámol Fan Zhunong halálának körülményeiről is. Maguk a szóban
forgó események éppen a Déli Qi-dinasztia (479–512) idején történtek, s a Nan Qishu pontosan ennek a
dinasztiának a történetét dolgozza fel. Ugyan a művet csak 537-ben adták ki, de nyilvánvalóan az adott időszak
dokumentumait használták fel a szerkesztési munkák során.
137
A »császári jelvények hordozója« (chijie 持節) különleges erők élére kinevezett magas tisztség elevezése volt.
Lásd HUCKER 1998: 165: 1105
135
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夷人范當根純攻奪其國，篡立爲王。永明九年，遣使貢獻金簟等物。詔曰：「林邑
（蟲）〔雖〕介在遐外，世服王化。當根純乃誠款到，率其僚職，遠績克宣，良有可
嘉。宜沾爵號，以弘休澤。可持節、都督緣海諸軍事、安南將軍、林邑王。」138
A Nan Qishu Funan-ról szóló fejezetében további részleteket is találhatunk. 484-ben, Funan
királya, Qiao-chen-ru Du-ye-ba-mo 僑陳如闍耶跋摩 az indiai szerzetest, Shi Na-jia-xian-t
釋那伽仙 küldte, hogy üzenetét tolmácsolja a kínai császárnak:
Alattvalódnak [nekem] van egy szolgája, kit Jiu-chou-luonak hívnak, elhagyta alattvalódat [engem], s
elmenekült, másutt telepedett meg. s kegyetlen ellenállásba kezdett, majd legyőzte Linyit, s önmagát
tette meg királyukká.

臣有奴名鳩酬羅，委臣逸走，別在餘處，構結兇逆，遂破林邑，仍自立爲王。139

Funan királya katonai segítséget kért ahhoz, hogy leszámolhasson egykori alattvalójával, ám a
kínai udvar elutasította kérését. Ugyan két különböző néven említik meg a szóban forgó
Funan-i királyfit, ám a Nan Qishu alapján vélhetően ugyanarról a személyről van szó.
Fan Zhunong 范諸農

3.12.

Mindezek után a másik változathoz hasonlóképpen folytatódik a történet, s a már
említett Fan Zhunong űzte el az idegent, majd előbb 492-ben, elődjéhez hasonlóan, hangzatos
tisztségeket kapott a kínai császártól, aki elismerte Linyi királyának, majd 495-ben további
kinevezésekkel gazdagodott. Zhunong végül 498-ban, egy tengeri vihar következtében, a
vízben lelte halálát. Halála után fia, bizonyos Wen Kuan 文款 követte a trónon. A Nan Qishu
így szól róluk:
Fan Yangmai leszármazottja, Fan Zhunong, földijeit vezetve harcba szállt Dang-gen-chun ellen, s
visszaszerezte az országát [Linyi-t]. A tizedik esztendőben [492] Zhunong tétetett meg a »császári
jelvények hordozójává«, a »tengeri hadakért felelős főparancsnokká«, a »békés délvidék
parancsnokává«, »Linyi királyává«. A Jianwu-időszak második esztendejében [495] elnyerte a
»délvidéket oltalmazó parancsnok« elnevezést. A Yongtai-időszak első esztendejében [498] Zhunong
udvarunkhoz járult, ám a tengeren szörnyű szélvihar támadt, s vízbe veszett. Fia, Wen Kuan lett a

138
139

Nan Qishu 58: 1013.
Nan Qishu 58: 1015.
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»császári jelvények hordozója«, a »tengeri hadakért felelős főparancsnok«, a »békés délvidék
parancsnoka«, »Linyi királya«.

范楊邁子孫范諸農率種人攻當根純，復得本國。十年，以諸農為持節、都督緣海諸軍
事、安南將軍、林邑王。建武二年，進號鎮南將軍。永泰元年，諸農入朝，海中遭風
溺死，以其子文款為假節、都督緣海軍事、安南將軍、林邑王。140

3.13.

Wen Kuan 文款
MASPERO és PELLIOT is azonosította egymással a Liangshu és Nanshi által említett

Fan Wenzan és a Nan Qishu-ban szereplő Wen Kuan királyokat,141 ám ezzel kapcsolatosan
adódik egy kis probléma. A Liangshu és a Nanshi szerint Fan Wenzan a Yongmingidőszakban, vagyis 483–493 között, többszörösen is követségeket menesztett a kínai
udvarhoz, ugyanakkor a Nan Qishu alapján 491-ben már Fan Dang-gen-chun uralkodott, Wen
Kuan pedig csupán a 492-ben trónra lépett Fan Zhunong 498-ban bekövetkezett halála után
lépett trónra. Ráadásul, ha elfogadjuk a feltételezést, hogy a Nan Qishu által említett Jiu-chouluo 鳩酬羅 és Fan Dang-gen-chun egy és ugyanaz a személy, akkor a Funan-i királyfinak már
484-ben Linyi trónján kellett ülnie. További nehézséget jelent, hogy ugyan egyik mű sem
említi, hogy feltétlenül közvetlen utódként, de a Liangshu és a Nanshi szerint Fan Wenzan-t
fia, Fan Tiankai 范天凱 követte a trónon, így ezen változatok nem igazán hagynak helyet Fan
Dang-gen-chun és Fan Zhunong uralkodására a Nan Qishu által említett időpontban. 142
Elképzelhető, hogy Fan Wenzan és Wen Kuan azonosítása valóban helytálló, s a Liangshu és
a Nanshi szerkesztői a ténylegesnél valamivel korábbra helyezték Wen Kuan uralkodásának
idejét.

3.14.

Fan Tiankai 范天凱
A Liangshu kronológiája szerint Fan Wenzan fia, Fan Tiankai volt a következő, név

szerint említett uralkodó, aki a Liang-dinasztia Tianjian 天 監 időszakának (502–519)
kilencedik esztendejében (510) egy fehér majmot küldött ajándékul a kínai császárnak, 143

140

Nan Qishu 58: 1013.
MASPERO 1928: 78, PELLIOT 1904: 384.
142
Liangshu 54: 786, Nanshi 78:1950.
143
Maspero fehér szarvasnak fordította (MASPERO 1928: 79), ám a szövegek egyértelműen fehér majmot 白猴
említenek. Lásd Liangshu 2: 50.
141
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majd a tizedik (511) és tizenharmadik esztendőben (514) újabb követségeket küldött. 144 A
Liangshu és a Cefu yuangui is említ egy további követséget 512-ben, amely vélhetően szintén
Fan Tiankai nevéhez köthető.145 A Liangshu így ír Fan Tiankai-ról:
A Tianjian időszak [502–519] kilencedik esztendejében [510] Wenzan fia, Tiankai fehér majmot
ajánlott fel. A [császári] rendelkezés így szólt: „Linyi királya, Fan Tiankai a tenger mellékén él,
szívében jósággal érkezett [hozzánk], távolról érkező adót hozott, kiválósága tiszteletet érdemel.
Érdemessé vált az olyan becses címek viselésére, mint »a császári jelvények hordozója«, »tengeri
hadakért felelős főparancsnok«, »a tekintélyes délvidék parancsnoka«, »Linyi királya«.” A tizedik
[511] és a tizenharmadik [514] esztendőkben Tiankai ismételten követséget küldött, és vidéke
termékeit ajánlotta fel. Kis idő múlva betegségbe esett, és meghalt. Fia, Bi-cui-ba-mo lépett helyébe,
aki beadványt nyújtott be és adót ajánlott fel.

天監九年，文贊子天凱奉獻白猴，詔曰：「林邑王范天凱介在海表，乃心款至，遠脩
職貢，良有可嘉。宜班爵號，被以榮澤。可持節、督緣海諸軍事、威南將軍、林邑
王。」十年，十三年，天凱累遣使獻方物。俄而病死，子弼毳跋摩立，奉表貢獻。146

Bi-cui-ba-mo 弼毳跋摩147

3.15.

Miután utolsó követségének Kínába érkezése után Fan Tiankai

betegség

következtében elhunyt, a trónon fia, Bi-cui-ba-mo követte, aki csakugyan adót küldött a
császári udvarhoz, melynek pontos időpontja ismeretlen.148
Gao-shi-sheng-kai 高式勝鐙

3.16.

Az utána soron következő uralkodó, Gao-shi-sheng-kai nevéhez két követség köthető
526-ban, illetve 527-ben, ám a kínai szövegek hallgatnak arról, hogy bármiféle rokoni
kapcsolatban állt-e az őt megelőző, illetve a sorban utána következő királlyal. A Liangshu így
mesél róla:
144

A követségekről beszámol a Liangshu és a Cefu yuangui is, s ugyan ez utóbbi egyik Fan Tiankai-hoz köthető
követjárás esetén sem adja meg az uralkodó nevét, ám a Liangshu egyértelműen neki tulajdonítja azokat.
145
Liangshu 2: 52, Cefu yuangui 968: 11383.
146
Liangshu 54: 786.
147
Bi-cui-ba-mo nevét MASPERO és PELLIOT Vijayavarman alakban rekonstruálta (PELLIOT 1904: 384, MASPERO
1928: 79), amely név azonban nem található meg a helyi feliratokban. Lásd VICKERY 2005: 19.
148
Fan Tiankai utolsó követsége, amelynek megérkezése után nem sokkal elhunyt, a Tianjian-időszak 天監
tizenharmadik esztendejében, vagyis 514-ben, a negyedik hónapban ért Kínába. Lásd Liangshu 2:54 és 54:786,
Cefu yuangui 968:11383. Bi-cui-ba-mo valamikor ezt követően lett Linyi királya, ám követségének időpontja
tökéletesen bizonytalan.
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A Putong-időszak [520–527] hetedik esztendejében [526] királyuk, Gao-shi-sheng-kai, követséget
küldött, és vidékük termékeit ajánlotta fel. A parancs szerint megtették a »császári jelvények
hordozójává«, a »tengeri ügyekért felelős parancsnokká«, a »békés délvidék parancsnokává«, »Linyi
királyává«. A Datong-időszak [527–529] első évében [527] ismét követséget küldött, s adót ajánlott.

普通七年，王高式勝鐙遣使獻方物，詔以為持節、督緣海諸軍事、綏南將軍、林邑
王。大通元年，又遣使貢獻。149

3.17.

Gao-shi-lü-tuo-luo-ba-mo 高式律陁羅跋摩
A trónon Gao-shi-lü-tuo-luo-ba-mo követte, aki 530-ban, s 534-ben is küldött

követségeket.150 A Liangshu beszámolója szerint:
A Zhongdatong-időszak [529–534] második esztendejében [530] Linyi királya, Gao-shi-lü-tuo-luo-bamo követséget küldött, s adót ajánlott. A parancs szerint megtettük a »császári jelvények
hordozójának«, a »tengeri ügyekért felelős parancsnoknak«, a »békés délvidék parancsnokának«,
»Linyi királyának«. A hatodik esztendőben [534] követséget küldött, s vidékük termékeit ajánlotta fel.

中大通二年，行林邑王高式律陁羅跋摩遣使貢獻，詔以為持節、督緣海諸軍事、綏南
將軍、林邑王。六年，又遣使獻方物。151

A rákövetkező több mint fél évszázadra vonatkozóan a Cefu yuangui ugyan feljegyez
követjárásokat 542-ben, valamint 567-ben és 572-ben, ám egyik esetben sem említi meg a
követséget küldő uralkodó nevét. 152 A Chenshu szintén név nélkül említi ez utóbbi két
követséget.153 Ezeken túl a Cefu yuangui valamint a Suishu beszámol egy követségről 595ben is, ugyancsak név nélkül.154

3.18.

Fan Fanzhi 范梵志
Fan Fanzhi a következő király Linyi trónján, akit a kínai szövegek név szerint

említenek, s nevével a Sui-dinasztia 605-ben vezetett hadjárata kapcsán találkozhatunk. A
149

Liangshu 54: 787.
A szövegben a Liangshu által megadott változatokat adtam meg, amelytől egy írásjeggyel eltérnek a
Nanshiben szereplő nevek: Gao-shu-sheng-kai 高戍勝鎧, illetőleg Gao-shu-lü-tuo-luo-ba-mo 高戍律陁羅跋摩.
151
Liangshu 54: 787.
152
Cefu yuangui 968: 11385 és 969: 11387.
153
Chenshu 4: 69 és 5: 81.
154
Cefu yuangui 970: 11395, Suishu 2: 40.
150
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győzelemmel végződő kínai hadjárat, melynek a kínai krónika beszámolója szerint
haszonszerzés volt a célja, Wen császár 文 帝 (uralkodott 581–604) uralkodása alatt, a
Renshou-időszak 仁壽 (601–604) végén indult meg, de csak 605-ben, Yang császár 煬帝
(uralkodott 605–617) uralkodása alatt ért véget. 155 Linyi vereséget szenvedett a Liu Fang 劉
方 által vezetett kínai seregektől, s azok kifosztották Linyi fővárosát. 156
Akkoriban az égalattiban nem volt semmilyen esemény, s a miniszterek elmondták, hogy Linyi-ben
rengeteg a különleges drágaság. A Renshou-időszak [601–604] végén a császár elküldte rangos
tábornokát Liu Fang-ot, aki a Huanzhou-beli expedíciós hadsereg parancsnoka volt. Ő vezette
Qinzhou kormányzóját, Ning Zhangzhen-t, Huanzhou kormányzóját Li Yun-t, Qin Xiong
parancsnokot, valamint több mint tízezer gyalogos és lovas katonát, több ezer fegyenccel kiegészítve,
hogy támadást intézzenek ellenük. Királyuk, Fan Zhi gyalogságát vezetve, hatalmas elefánt hátán vette
fel a harcot. [Liu] Fang seregei nem tudtak győzelmet aratni felette. Fang ekkor számos kis vermet
ásatott, fűvel fedette be tetejüket, s fegyvereket ásatott el benne. Fan Zhi [csapatai] összesereglettek, s
csatasorba álltak, Fang felvette a harcot, majd észak felé csalták [az elllenséget], Fan Zhi pedig
üldözőbe vette őket [a kínaiakat]. Mikor elértek oda, hol a vermek voltak, a katonái közül sokan
belezuhantak, majd rémület futott szerte közöttük, s a seregben zűrzavar támadt. Fang engedélyt adott
katonáinak, hogy lerohanják őket [a Linyi-belieket], s nagy győzelmet arattak felettük. A sűrű
ütközetekben [Fan Zhi] mindig vereséget szenvedett, ezért hátrahagyta a fővárost, és elmenekült. [Liu]
Fang behatolt a fővárosukba, megszerezte tizennyolc uralkodói ősük szobrát, melyek mind öntött
aranyból készültek. Valószínűleg azért [volt tizennyolc belőlük], mert országukban tizennyolc
[uralkodói] nemzedék volt. [Liu] Fang kivonta seregeit, Fan Zhi pedig visszatért eredeti földjeire,
követséget küldött, s bűnbocsánatért folyamodott, majd ettől fogva szakadatlanul adózott
udvarunknak.

時天下無事，羣臣言林邑多奇寶者。仁壽末，上遣大將軍劉方為驩州道行軍總管，率
欽州刺史甯長眞、驩州刺史李暈、開府秦雄步騎萬餘及犯罪者數千人擊之。其王梵志
率其徒乘巨象而戰，方軍不利。方於是多掘小坑，草覆其上，因以兵挑之。梵志悉衆
而陣，方與戰，偽北，梵志逐之，至坑所，其衆多陷，轉相驚駭，軍遂亂。方縱兵擊
之，大破之。頻戰輒敗，遂棄城而走。方入其都，獲其廟主十八枚，皆鑄金為之，蓋
其有國十八葉矣。方班師，梵志復其故地，遣使謝罪，於是朝貢不絕。157

155

Liu Fang Linyi elleni hadjáratáról két helyen, a Linyi-ről szóló részben (82: 1831-1833), valamint Liu Fang
életrajzában (53:1358) is részletesen beszámol a Suishu.
156
Az általánosan elfogadott vélemény szerint a főváros ekkor a mai Trà Kiệu mellett volt.
157
Suishu 82: 1831–1833.
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A hadjáratot valamivel részletesebben elmeséli a Suishu Liu Fang életrajzát tartalmazó
fejezete.
Gaozu elhunyt, s Yang császár lépett trónra, a Daye-időszak első esztendejének első havában a
seregek elérték a kikötőt. Linyi királya, Fan Zhi, katonálat küldött őrizetére, ám [Liu] Fang legyőzte és
megfutamította őket. Seregeink elérték a Duli-folyót, ahol a haramiák megszállták a [folyó] déli
partját, s sáncot emeltek. [Liu] Fang felsorakoztata [seregeit], zászlót bontatott, megverette az arany
dobokat, s a haramiák megrettentek és szétszóródtak. Ekkor átkeltek a folyón, előrenyomultak
harminc li-t, mikor a haramiák nagy elefántokon ülve, mind a négy oldalról előrontottak. Fang
számszeríjakkal lövette az elefántokat, s mikor az elefántokat meglőtték és megsebesítették, azok
nyomban letiporták [saját] katonáikat. A király seregei hevesen harcoltak, ám a haramiák
megfutamodtak a sáncoknál, ezért megrohamozták és legyőzték őket, s azok száma, kiket foglyul
ejtettek és kiknek levágták a fülét, tízezer körül volt. Ekkor áthaladtak Qusu-n, átkeltek Liuli-n, s
minduntalan haramiákra akadtak, kiket amikor csak harcba bocsátkoztak velük, mindig elfogtak.
Előrenyomulva elérték a Dayuan-folyót, ám a haramiák hatalmukban tartották és megerősítették
sáncokkal. Ismét támadást indítottak és legyőzték őket. Elhaladtak Ma Yuan bronz oszlopai mellett,
nyolc napnyit meneteltek déli irányban, majd elérték országuk fővárosát. Linyi királya, Fan Zhi a
fővárost hátrahagyva a tengerre menekült. Elragadták királyi őseik arany embermásait, feldúlták a
palotát, emlékeztetőül kőbe vésték tetteiket és visszatértek. A gyalogos katonák lába megdagadt, s
tízből négy-öt is meghalt közülük. Fang az úton megbetegedett és elhunyt.

高祖崩，煬帝即位，大業元年正月，軍至海口。林邑王梵志遣兵守險，方擊走之。師
次闍黎江，賊據南岸立柵，方盛陳旗幟，擊金鼓，賊懼而潰。既渡江，行三十里，賊
乘巨象，四面而至。方以弩射象，象中創，劔蹂其陣，王師力戰，賊奔於柵，因攻破
之，俘馘萬計。於是濟區粟，度六里，前後逢賊，每戰必擒。進至大緣江，賊據險為
柵，又擊破之。逕馬援銅柱，南行八日，至其國都。林邑王梵志棄城奔海，獲其廟主
金人，污其宮室，刻石紀功而還。士卒壮腫，死者十四五。158
Liu Fang hadjáratát, s a főváros kifosztását követően csaknem két évtizedig nem olvashatunk
Fan Fanzhi uralkodásáról, majd 623-ban, illetőleg 625-ben követségeket küldött Kínába. A Jiu
Tangshu szerint:
A Wude-időszak hatodik esztendejében [623] királyuk, Fan Fanzhi követséget küldött udvarunkba. A
nyolcadik esztendőben [625] ismét követséget küldtek, s vidékük termékeit ajánlották fel. Gaozu a

158

Suishu 53: 1358.

60

kilencrészes zenét létrehozva lakomát rendezett nekik, és királyuknak tarka selymeket adományozott.
A Zhenguan-időszak [627–649] kezdetén követséget küldtek, s idomított orrszarvúval adóztak.

武德六年，其王范梵志遣使來朝。八年，又遣使獻方物，高祖為設九部樂以宴之，及
賜其王錦綵。貞觀初，遣使貢馴犀。159
A Xin Tangshu, azon túl, hogy csakugyan beszámol a két követjárásról, néhány további
részlettel is szolgál Liu Fang hadjáratát illetően:
:
A Sui-dinasztia Renshou időszakában [601–604] Liu Fang parancsnokot küldtük, hogy megtámadja
őket [Linyi-t]. Királyuk, Fan Fanzhi, megfutamodott, földjüket három tartományra osztottuk, s élére
őrző parancsnokot neveztünk ki. Az utak veszélyessé váltak, s nem lehetett keresztüljutni rajtuk.
Fanzhi hátrahagyta népét, s máshol alapított fővárost. A Wude időszakban [618–626] kétszer is
küldtek követséget és vidékük termékeit ajánlották fel. Gaozu a kilencrészes zenével járt kedvükben.

隋仁壽中，遣將軍劉芳伐之，其王范梵志挺走，以其地為三郡，置守令。道阻不得
通，梵志裒遺衆，別建國邑。武德中，再遣使獻方物，高祖為設九部樂饗之。160

3.19.

Fan Touli 范頭黎
Fan Fanzhi után Fan Touli a következő uralkodó, akit a kínai szövegek név szerint

említenek, nevéhez mindössze egy 630-os, valamint egy 631-es követség köthető. A Jiu
Tangshu így szól róla:
A negyedik esztendőben [630] királyuk, Fan Touli követséget küldött, s tűzgyöngyöt adományozott,
mely akkora volt, mint egy tyúktojás. Kerek volt és fehér, rendkívül fényes. A fénysugara több chi
hosszúságú,161 alakja pedig a vízi kristályhoz volt hasonlatos. Ha éppen délben a nap felé tartották, s
ürömmel fogadták [a fényét], akkor az [üröm] lángra kapott.162 Az ötödik esztendőben [631] ötszínű
papagájokat ajánlottak. Taizong különlegesnek találta őket, s megparancsolta a trónörökös
tanácsosának, Li Baiyao-nak, hogy egy fu-verset írjon róla. Fehér papagájokat163 is ajánlottak, melyek
[az emberi hangok] pontos megkülönböztetésének képességével bírnak és ügyesen válaszolgatnak.
Taizong megszánta őket, kifizette a követeiket, s meghagyta, hogy engedjék őket [a papagájokat]
vissza szabadon a mocsaras erdőben. Ettől fogva szakadatlanul adóztak udvarunknak. Touli meghalt, s
159

Jiu Tangshu 197: 5270.
Xin Tangshu 222 下:6298.
161
A kínai mértékegységek időről-időre változtak, így nehéz pontosan meghatározni őket. A chi hosszmérték
volt, s a Tang-dinasztia időszakában 1 chi megközelítőleg 30.3 cm volt. Lásd . WILKINSON 2000: 238.
162
Átlátszó kristály volt, melyet, ha a nap felé tartottak, mint ma a nagyítólencse, meggyújtotta a száraz
ürömszálat.
160
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fia, Fan Zhenlong lépett örökébe. Mikor Taizong elhunyt [649], megparancsolták, hogy síremlékének
kövébe faragják bele Touli alakját is, sorban a sötét palota előtt.

四年，其王范頭黎遣使獻火珠，大如雞卵，圓白皎潔，光照數尺，狀如水精，正午向
日，以艾承之，卽火燃。五年，又獻五色鸚鵡。太宗異之，詔太子右庶子李百藥為之
賦。又獻白鸚鵡，精識辯慧，善於應答。太宗憫之，並付其使，令放還於林藪。自此
朝貢不絕。頭黎死，子范鎮龍代立。太宗崩，詔於陵所刊石圖頭黎之形，列於玄闕之
前。164
A Xin Tangshu beszámol a Touli király küldött követek tiszteletlenségéből adódó diplomáciai
nehézségekről is.
A Zhenguan-időszakban [627–649] királyuk, Touli, idomított elefántokat, aranyláncokat, ötszínű
öveket, a napfelkelte rózsás színében tündöklő szöveteket, valamint tűzgyöngyöket ajánlott fel. Poli és
Luocha országok követeivel együtt érkeztek hozzánk. Linyi [követeinek] beszéde nem volt
tiszteletteljes, s mikor a miniszterek büntetést kértek, Taizong így szólt: „Egykor Fu Jian be akarta
kebelezni Jin államot, s habár egymilliónyi serege volt, egyetlen csatában vereséget szenvedett. 165 A
Sui-dinasztia meg akarta kaparintani Gaoli-t,166 egy évig mindenki egyetértett a támadással, aztán az
emberek gyűlölni kezdték, s a köznép halálát okozta. Én merészeljek-e vakmerő javaslatokra sereget
küldeni?” Abbahagyták és nem kérték többet [Linyi megtámadását]. Ajánlottak még ötszínű
papagájokat, fehér papagájokat, ám mivel sokuk nem bírta a hideget, a parancs szerint visszaküldettük
őket. Touli meghalt, s fia Zhenlong lépett trónra, ki tongdian orrszarvúszarvat, valamint különféle
drágaságokat ajánlott fel.

貞觀時，王頭黎獻馴象、鏐鎖、五色帶、朝霞布、火珠，與婆利、羅刹二國使者偕
來。林邑其言不恭，羣臣請問罪，太宗曰：「昔苻堅欲吞晉，衆百萬，一戰而亡。隋
取高麗，歲調發，人與為怨，乃死匹夫手。朕敢妄議發兵邪？」赦不問。又獻五色鸚
鵡、白鸚鵡，數訴寒，有詔還之。頭黎死，子鎭龍立，獻通天犀、雜寶。167

163

Ezek talán kakaduk lehettek.
Jiu Tangshu 197: 5270.
165
Fu Jian (357–385) a Korai Qin állam (351–394) híres uralkodója, aki előbb egyesítette Észak-Kínát, majd
hatalmas hadjáratot indított délre, a Keleti-Jin dinasztia ellen, s a jelentős túlerő ellenére a Fei-folyó menti
csatában (383) döntő vereséget szenvedett.
166
A mai Észak-Korea területén fekvő Koguryo királyságról van szó. A Sui-dinasztia valóban több sikertelen
hadjáratot is indított a koreai Koguryo királyság ellen, melyek hatalmas emberi és anyagi veszteségekkel jártak, s
jelentős mértékben hozzájárultak a dinasztia bukásához.
167
Xin Tangshu 222 下: 6298.
164
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3.20.

Fan Zhenlong 范鎮龍
Fan Touli-t a trónon fia, Fan Zhenlong követte, akit 645-ben a saját minisztere, Mo-

he-man-duo-jia-du 摩訶漫多伽獨 gyilkoltatott meg. A Xin Tangshu és a Tang huiyao alapján
Fan Zhenlong nevéhez köthető a 640-es, Kínába küldött követség. Előbbi mű megadja a
követséghez köthető uralkodói nevet, utóbbi az évszámot, ám a küldött hódolati ajándékok
listája alapján nyilvánvalónak tűnik, hogy mindkét szöveg ugyanarról a követjárásról
beszél.168 A Cefu yuangui megemlít továbbá egy 642-es követséget is.169 A legtöbb változat
szerint Fan Zhenlong-ot a trónon előbb Touli veje, majd lánya követték. A Jiu Tangshu így
meséli el a történéseket:
A tizenkilencedik esztendőben [645] Zhenlong-ot meggyilkoltatta minisztere, Mo-he-man-duo-jia-du,
s egész nemzetségét is kiirtatta, így megszakadt a Fan nemzetség. Az ország népe Touli vejét, egy
bráhmint, tette meg királyának. Később a magas rangú miniszterek és az ország népe meghatottan
gondolt [visszavágyott] a régi uralkodóra, majd megdöntötték a bráhmin uralmát, és Touli
főfeleségének lányát tették királyukká. 170

十九年，鎮龍為其臣摩訶漫多伽獨所殺，其宗族並誅夷，范氏遂絕。國人乃立頭黎之
女婿婆羅門為王。後大臣及國人感思舊主。乃廢婆羅門而立頭黎之嫡女為王。171
Ettől némileg eltér a Tongdian és a Taiping yulan szövege, amelyek az események sorából
kihagyják mind Fan Zhenlong, mind Touli vejének uralkodását, s Touli uralkodását követően
Touli lányát említik Linyi következő uralkodójaként. Ennél még izgalmasabb a Zizhi tongjian
változata, amely szerint Mo-he-man-duo-jia-du (akit a szövegrészlet csak Jia-du 伽獨 néven
említ) palotaforradalma rövid sikerrel járt, s miután lemészároltatta az uralkodói családot, a
korábbi miniszter Linyi trónjára lépett, ám nem volt képes megszilárdítani hatalmát: 172
Linyi királya, Touli meghalt, s fia Zhenlong lépett trónra. A főminiszter Jia-du meggyilkoltatta
[Zhenlong-ot], s teljesen kiirtotta a Fan nemzetséget. Jia-du önmagát tette királlyá, ám az ország népe
nem követte, s Touli vejét, egy bráhmint tették meg királynak. Az ország népe meghatottan gondolt a
Fan nemzetségre, majd megdöntötték a bráhmin uralmát, s Touli lányát tették királyukká.

168

Xin Tangshu 222 下: 6298, Tang huiyao 98: 2076.
Cefu yuangui 970: 11399.
170
Touli főfeleségének lánya a meggyilkolt Fan Zhenlong testvére, vagy féltestvére volt.
171
Jiu Tangshu 197: 5270.
172
A leszámolás vagy csak a dinasztia férfitagjaira, vagyis a potenciális trónörökösökre terjedt ki, vagy a munka
mégsem járt tökéletes sikerrel, ugyanis, ahogy a szövegekben olvasható, később egy női rokon lépett trónra.
169
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初，林邑王范頭利卒，子真龍立，大臣伽獨弒之，盡滅范氏。伽獨自立，國人弗從，
乃立頭利之婿婆羅門為王。國人鹹思范氏，復罷婆羅門，立頭利之女為王。173
A Zizhi tongjian közlése azért bír különleges jelentőséggel, mert a Linyi uralkodóinak listáját
összesítő munkák figyelmen kívül hagyták ezt a szövegrészletet, így azokban Mo-he-manduo-jia-du nem került be Linyi uralkodóinak sorába.174

3.21.

Zhugedi 諸葛地
A Xin Tangshu tovább meséli a történetet, s beszámol az egykori Touli király

unokatestvérének, Zhugedi-nek trónra kerüléséről is:
A tizenkilencedik esztendőben [645] Mo-he-man-duo-jia-du meggyilkoltatta Zhenlong-ot, kiirtotta
nemzetségét, s a Fan nemzetségnek vége szakadt. Az ország népe Touli vejét, egy bráhmint emelt
királlyá, ám a hatalmas miniszterek közösen megdöntötték, s helyére inkább Touli egyik lányát tették
meg királynőül. Zhugedi Touli atyai nagynénjének fiúgyermeke volt, aki mikor apját bűnbe fogták,
Zhenla-ba175 menekült. Egy királynő nem képes az ország igazgatására, ezért a hatalmas miniszterek
üdvözölték Zhugedi-t királyukként, s nőül vetették vele [Touli] lányát.

十九年，摩訶慢多伽獨弑鎮龍，滅其宗，范姓絕。國人立頭黎婿婆羅門為王，大臣共
廢之，更立頭黎女為王。諸葛地者，頭黎之姑子，父得罪，奔真臘。女之王不能定
國，大臣共迎諸葛地為王，妻以女。176

Zhugedi 653-ban lépett trónra, s minderről beszámol a Cefu yuangui, mely megemlít egy
általa Kínába küldött követséget is.177 A Tang-dinasztia Gaozong császárának Yonghui (650–
655) időszakáról szólva:

A negyedik esztendő [653] negyedik havában a Linyi országába való Zhugedi királlyá tette magát,
majd vidékük termékeivel és idomított elefánttal adózott.

四年四月，林邑國人諸葛地自立為王，遣使貢方物馴象。178

173

Zizhi tongjian 199: 6281–6282.
PELLIOT 1904: 385. MASPERO 1928: 88-90. MASPERO az uralkodókat összesítő táblázatában sem szerepelteti
az egykori minisztert.
175
Zhenla a mai Kambodsza korabeli elnevezése volt.
176
Xin Tangshu 222 下: 6298.
177
A Cefu yuangui (970: 11397) a rákövetkező év, vagyis 654 ötödik hónapjában ismét említ egy követséget, ám
nem adja meg a követséget küldő uralkodó nevét.
174

64

Zhugedi-t, helyi források alapján, PELLIOT azonosította a kínai szövegekben utána említett
Bo-jia-han-bo-mo 缽迦含波摩 királlyal,179 ám magukban a kínai szövegekben semmi sem
utal arra, hogy azonos személyekről volna szó.180 Míg a Xin Tangshu csupán Zhugedi apjának
bűnbe fogásáról beszél, a Zizhi tongjian további részletekkel világítja meg a történetet, s arról
számol be, hogy az egykori uralkodó, Touli állt az események mögött, s Zhugedi-nek ekkor
kellett külföldre távoznia. 181
Egy nő nem képes az ország irányítására, s volt Zhugedi, Touli [atyai] nagynénjének fia, aki mikor
apját Touli meggyilkoltatta, délre, Zhenla-ba menekült. A főminiszter Ke-lun-weng-ding követséget
küldött [hozzá], majd fogadta és trónra léptette, s nőül vetették vele a királynőt [Touli lányát], akkor
aztán a köznép megnyugodott.

女不能治國，有諸葛地者，頭利之姑子也，父為頭利所殺，南奔真臘，大臣可倫翁定
遣使迎而立之，妻以女王，眾然後定。182
Ennél még sokkal izgalmasabb a Zizhi tongjian azon részlete, amely a Fan Zhenlong halálát
eredményező palotaforradalomról, valamint az azt követő időszakról így szól:
Korábban Linyi királyát, Fan Zhenlong-ot meggyilkolta minisztere, Mo-he-man-duo-jia-du, s teljesen
kiirtotta a Fan nemzetséget. Az ország népe [korábbi] királyuk, Touli lányát tette királynővé, ám egy
nő nem képes az ország igazgatására, ezért inkább Touli [atyai] nagynénjének fiát, Zhugedi-t léptették
trónra, akit huanwang-nak neveztek el, s nőül vetették vele a királynőt.

初，林邑王范真龍為其臣摩訶漫多伽獨所殺，盡滅范氏。國人立其王頭黎之女為王，
女不能治國，更立頭黎之姑子諸葛地，謂之環王，妻以女王。183

A korábbi szövegekből már megismert események leírása mellett a Zizhi tongjian említést
tesz róla, hogy a külföldről hazatérő, majd Linyi trónjára lépő Zhugedi a huanwang 環王
címet vette fel. Ez az információ rendkívül értékes lehet annak tudatában, hogy a kínai
szövegek szerint a Zhide-időszakot (756–758) követően Linyi országának elnevezését

178

Cefu yuangui 970: 11401.
PELLIOT 1904: 385.
180
Az azonosítás alapját a helyi feliratok szolgáltatták, melyek egy Prakāśadharma-Vikrāntavarman néven
előforduló uralkodót említenek ebben az időszakban.
181
Zhugedi meggyilkoltatott apja Touli király nagynénjének férje volt.
182
Zizhi tongjian 199: 6281–6282.
183
Zizhi tongjian 219: 7011.
179
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Huanwang-ra változtatták. 184 A név pontos eredetére és jelentésére vonatkozóan mindeddig
nem született megnyugtató magyarázat, ám már MASPERO is úgy vélte, hogy az új elnevezés
talán egy helyi uralkodói titulus kínai átirata lehet, melyet a korszak uralkodói önmaguk
jelölésére használtak.185 A Zizhi tongjian imént idézett részlete mindeddig elkerülte a kutatók
figyelmét, ezért izgalmas és új ismeret lehet, hogy a név már egy évszázaddal az ország
nevének megváltozása előtt alkalmazásban volt.

3.22.

Bo-jia-han-bo-mo 缽迦含波摩
Amennyiben Zhugedi és az utána említett Bo-jia-han-bo-mo azonosítása nem helytálló,

Zhugedi uralkodása minden bizonnyal rövid volt, hiszen a Tang huiyao szerint a Yonghui 永
徽 (650–655) és Zongzhang 總章 (668–670) időszakokban már Bo-jia-han-bo-mo küldött
követséget a kínai udvarhoz:
A Yonghui [650–655] és Zongzhang [668–670] időszakokban királyuk Bo-jia-han-bo-mo többször is
idomított elefántokat ajánlott.

永徽、總章中，其王缽迦含波摩累獻馴象。186
A Cefu yuangui egészen pontosan a Zongzhang-időszak második évében, vagyis 669-ben
említ egy nevével jegyzett, bizonyosan általa küldött követséget, illetőleg további két
követjárást (657-ben és 670-ben), melyek valószínűleg neki tulajdoníthatóak.187 Bo-jia-hanbo-mo nevének utolsó feljegyzése, illetve a következő uralkodó nevének megjelenése között
a Cefu yuangui számos követséget említ, mivel azonban mindegyiket név nélkül teszi,
bizonytalan, hogy melyik uralkodóhoz köthetőek. Ráadásul a szövegekből az sem derül ki,
hogy Jian-duo-da-mo közvetlen utódja volt-e Bo-jia-han-bo-mo-nak, így az sem
elképzelhetetlen, hogy kettejük uralkodása közt más, esetleg mások is ültek Linyi trónján.

184

Xin Tangshu 222 下: 6298, Tang huiyao 98:2077.
MASPERO 1928: 96. Az uralkodói címet mindeddig nem sikerült megfeleltetni a helyi feliratokban említett
titulusokkal. A szóösszetételben szereplő huan 環 jelentése „kör”, míg a wang 王 jelentése „király”.
186
Tang huiyao 98: 2076.
187
Cefu yuangui 970: 11402.
185
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3.23.

Jian-duo-da-mo 建多達摩
A következő uralkodó, akit a kínai szövegek megemlítenek Jian-duo-da-mo, aki a

Xiantian 先 天

(712−713) és a Kaiyuan 開 元

(713–741) időszakokban menesztett

követségeket. A Tang huiyao így szól róla:
A Xiantian-időszakban [712−713] és a Kaiyuan időszakban [713 –741] királyuk Jian-duo-da-mo ismét
idomított elefántokat, chen-fát,188 borostyánt és egyebeket ajánlott.

先天、開元中，其王建多達摩又獻馴象、沈香、琥珀等。189
A Cefu yuangui ennél kicsit pontosabb, s utóbbi követjárást 713-ra helyezi.190 A Cefu yuangui
által 686 és 731 között említett számos Kínába érkezett követséget MASPERO mind Jian-duoda-mo királynak tulajdonította, annak ellenére, hogy a kínai szöveg mindössze a 713-as
követjárás esetében említi meg a követséget küldő uralkodó nevét.191

3.24.

Lu-tuo-luo 盧陀羅
Lu-tuo-luo az utolsó uralkodó, akit a kínai szövegek megemlítenek Linyi trónján, s a

Tang huiyao mindössze annyit árul el róla, hogy a Tianbao-időszak 天 寶 (742–756)
nyolcadik esztendejében, vagyis 749-ben követséget küldött a kínai udvarhoz:

A Tianbao időszak [742–756] nyolcadik esztendejében [749] királyuk, Lu-tuo-luo követei száz
igazgyöngyöt, harminc jin 192 chen-fát, ragyogó fehér pamutszöveteket, valamint húsz idomított
elefántot ajánlottak.

天寶八載，其王盧陀羅使獻眞珠一百條、沈香三十觔、鮮白氎、馴象二十隻。193
Erről az eseményről a Cefu yuangui is beszámol, ám a királyt Lu-tuo 盧陁 néven említi:

188

A sasfáról (Aquilaria) van szó, mely nagyra becsült, értékes faanyaga miatt a Kínába érkező követségek által
adományozott egyik leggyakoribb termék volt. Lásd WHEATLEY 1959: 69.
189
Tang huiyao 98: 2076.
190
Cefu yuangui 971: 11405.
191
Lásd MASPERO 1928: 93. A MASPERO által felsorolt tizenöt követségen túl a Cefu yuangui (971:11409)
megemlít egy további követséget a Kaiyuan-időszak (713–741) huszonkettedik esztendejében, vagyis 734-ben
is.
192
A Tang korban 1 jin megközelítőleg 661 grammnak felelt meg. Lásd WILKINSON 2000: 238.
193
Tang huiyao 98: 2077.
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A kilencedik hónapban Linyi ország fővárosának fejedelme, Lu-tuo követséget küldött udvarunkhoz, s
száz igazgyöngyöt, harminc jin fekete chen-fát, valamint harminc vég fehér pamutszövetet ajánlottak.

九月，林邑國城主盧陁遣使來朝獻珍珠一百條、黑沉香三十斤、鮮白氎二十隻。194
A Cefu yuangui említést tesz egy követségről az ezt megelőző évben, vagyis 748-ban, egészen
pontosan a Tianbao időszak hetedik évének hatodik havában.195 Az ajándékuk elefántagyar és
virágos pamutszövet volt, ám mivel a szöveg nem jegyezte fel a követséget küldő uralkodó
nevét, nem tudhatjuk biztosra, hogy Lu-tuo-luo-nak vagy uralkodói elődjének tulajdonítható-e.

194
195

Cefu yuangui 971: 11413.
Cefu yuangui 971: 11413.
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4.

Kínai nyelvű források Huanwang történetéről
A 8. század közepétől a kínai források nem beszélnek többé Linyi-ről, s helyette egy

másik név, Huanwang 環王 jelenik meg a szövegekben. Ahogy a Xin Tangshu fogalmaz:
A Zhide-időszakot [756–758] követően [országuk] elnevezését Huanwang-ra változtatták.

至德後，更號環王。196
A Tang huiyao állítása ezzel tökéletesen egybecseng:
A Zhide-időszakot [756–758] követően [országuk] elnevezését Huanwang országra változtatták, s a
Linyi elnevezést nem használták többé.

自至德後，遂改稱環王國，不以林邑為號。197

A név eredetére vonatkozóan mindeddig nem született semmiféle megnyugtató
magyarázat, ám már MASPERO is úgy vélte, hogy az új országnév talán egy helyi uralkodói
titulus kínai átirata lehet, melyet a korszak uralkodói önmaguk jelölésére használtak. 198 Az
ország nevének lejegyzésére használt írásjegyek jelentése valóban ezt a megoldást sugallják.
A huan 環 szó szerinti jelentése: „kör”, talán „mandala”, míg a wang 王 jelentése „király”. A
titulus esetleges jelentése „kör(ök) királya”, mely talán a szanszkrit mandala szót tartalmazva
a „mandala királya” jelentést próbálja visszaadni. Ha figyelmesen megvizsgáljuk a kínai
nyelvű szövegeket, látni fogjuk, hogy a későbbi korok szerzői több olyan utalást is tesznek,
amelyek arra engednek következtetni, hogy a Huanwang név egy uralkodói elnevezésből
eredhet. Az Annan zhilüe például a szóban forgó név előfordulásakor a kifejezéshez a
következő magyarázatot adja:
Ami Huanwang-ot illeti, az Zhancheng királyával azonos.

環王，占城王也。199

196

Xin Tangshu 222 下: 6298.
Tang huiyao 98: 2077.
198
MASPERO 1928: 96.
199
Annan zhilüe 9: 218.
197
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Lényegében pontosan ugyanezt a magyarázatot adja lábjegyzetként Huanwang nevének
előfordulásakor a vietnami Đại Việt sử ký toàn thư is. 200 A Yuanshi a Zhancheng név
eredetének taglalásakor így szól:
A Tang-dinasztia időszakában volt egy Huanwang, ki átköltöztette országát Zhan-ba, s [azt]
Zhancheng-nek nevezte el.

唐時有環王者，徙國於占，曰占城。201
Ennél még sokkal izgalmasabb a Zizhi tongjian korábban idézett részlete, amely a Fan
Zhenlong halálát eredményező palotaforradalomról, valamint az azt követő zavaros időszak
lezárásaként trónra kerülő Zhugedi személyével kapcsolatban említi ezt a tisztséget, ami azt
jeleni, hogy a huanwang titulus már a 7. század közepén használatban lehetett.
Huanwang megjelenése a kínai krónikákban időben egybeesik azzal a fontos
változással, amely a helyi feliratok földrajzi előfordulása terén figyelhető meg. Ebben az
időszakban nem születtek új feliratok az északi területeken, s az elkövetkező mintegy egy
évszázadban minden felirat Pāṇḍuraṅga (a mai Phan Rang) és Kauthara (a mai Nha Trang)
körzetéből, vagyis délről származik. MASPERO, aki a kínaiak által említett Linyi-t, Huanwangot és Zhancheng-et, illetőleg a helyi feliratokban szereplő Csampát egymással azonosnak,
valamint egységesnek vélte és kezelte, ezt az időszakot „Pāṇḍuraṅga hegemóniája” néven
jegyezte.202
A Xin Tangshu az egyetlen olyan kínai történeti szöveg, amely Huanwang-nak szentelt
fejezetet tartalmaz, de ez is javarészt a Linyi időszak eseményeit taglalja – annak is főleg
kései történetét – s csak néhány mondatot szán a névváltást követő periódusra. A Linyi-ből
utolsóként (749-ben), valamint a Zhancheng-ből elsőként, 877-ben Kínába érkező követségek
időpontja közötti bő egy évszázadban mindösszesen egyetlen követjárást jegyeznek le a kínai
szövegek. A Huanwang-ból 793-ban Kínába érkező követségről, amely egy élő orrszarvút vitt
ajándékul a kínai császárnak, több szöveg is említést tesz,

203

ám sajnálatos módon

mindegyikük a követséget küldő király nevének megemlítése nélkül, így Huanwang a

200

Đại Việt sử ký toàn thư: ngoại kỷ 5: 7a. A név magyarázataként hozzáfűzött mondat kisebb írásjegyekkel
szerepel a szövegben.
201
Yuanshi 63: 1580.
202
A szóban forgó időszakot MASPERO az ötödik dinasztiának (758–859) tulajdonította. Lásd MASPERO 1928:
95. Az esetleges dinasztia rekonstruálása során egyedül a helyi feliratok anyagára támaszkodhatott, mivel a kínai
szövegek Huanwang egyetlen uralkodójának a nevét sem őrizték meg.
203
A Tang huiyao idézett részletén kívül lásd még Jiu Tangshu (13: 377) valamint Cefu yuangui (972: 11425).
MASPERO tévesen állította, hogy az esemény csupán az előbbi műben szerepel. Lásd MASPERO 1928: 105.
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időszakból egyetlen uralkodói nevet sem hagynak ránk a kínai munkák. A Tang huiyao így
szól erről a követjárásról:
A Zhenyuan-időszak kilencedik esztendejében [793] Huanwang követséget küldött, s [élő]
orrszarvúval adózott.204 A császár megparancsolta, hogy [az orrszarvút] tegyék szemlére a császári
ősök templománál.

貞元九年，環王因遣使貢犀牛，上令見於太廟。205
A Jiu Tangshu szerint a páncélos óriásnak nem adatott hosszú élet távol eredeti élőhelyétől, a
kínai fővárosban, Chang’an-ban 長安. A Zhenyuan-időszak 貞元 tizenkettedik esztendejének
végéről, vagyis 797 elejéről szólván:206
A tizenkettedik hónap jiwei napján nagy hóesés volt, mely két chi207 magasan befedte a földet, s sok
bambusz és ciprus elpusztult. A Huanwang országa által felajánlott orrszarvú, melyet nagy becsben
tartottak, csakugyan elpusztult azon a télen.

十二月己未，大雪平地二尺，竹柏多死。環王國所獻犀牛，甚珍愛之，是冬亦死。208
A következő bejegyzés már egészen háborús eseményekről, Huanwang-ból érkező támadásról
tudósít. A Xin Tangshu a Zhenyuan-időszak tizennyolcadik esztendejének végéről, vagyis 803
legelejéről szólván:
A tizenkettedik hónapban Huanwang betört Huan és Ai körzetekbe.

十二月，環王陷歡、愛二州。209
A Xin Tangshu a Yuanhe-időszak 元 和 negyedik esztendejében, vagyis 809-ben újabb
támadást említ:

204

A szövegben szereplő 犀牛 kifejezést MASPERO „orrszarvúaknak és bivalyoknak” fordította. Lásd MASPERO
1928: 105. Az egyes szám, többes szám kérdése nem eldönthető, ám a két írásjegy önmagában, együtt is
orrszarvút jelent, s semmi sem utal arra, hogy bivalyok is részét képezték volna az ajándékozásnak. Míg az
orrszarvúak, illetve még gyakrabban csak a szarvuk, gyakori ajándéktárgyak voltak a diplomáciai érintkezések
során, bivalyok ajándékozásáról egyetlen alkalommal sem szólnak a kínai szövegek.
205
Tang huiyao 98: 2077.
206
Mivel az adott esztendő tizenkettedik hónapjáról van szó, az esemény alighanem már 797 januárjában történt.
207
A chi 尺 kínai hosszmérték, mely megközelítőleg 32 centimétert jelentett.
208
Jiu Tangshu 13: 385.
209
Xin Tangshu 7: 204.
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A

nyolcadik

hónap

bingshen

napján

Huanwang

fosztogatott

Annan-ban.

Zhang

Zhou

véderőparancsnok legyőzte őket.

八月丙申，環王寇安南，都護張舟敗之。210
A harcok végül hatalmas kínai győzelemmel végződtek, amely során Huanwang-ot súlyos
anyagi és emberi veszteség érte. A Xin Tangshu így számol be az eseményekről:
A Yuanhe-időszak [806–820] kezdetén nem ajánlottak fel semmit udvarunknak. Annan főparancsnoka
Zhang Zhou elfogta Huan[zhou] és Aizhou hamis parancsnokait, [csatában] legyilkolt harmincezer
[embert], foglyul ejtett ötvenkilenc herceget, zsákmányolt harci elefántokat, hajókat és páncélzatokat.

元和初不朝獻，安南都護張舟執其偽驩、愛州都統，斬三萬級，虜王子五十九，獲戰
象、舠、鎧。211
A Tang huiyao Linyi fejezete csakugyan megörökítette a kínai győzelmet:212
A

Yuanhe-időszak

[806–820]

negyedik

esztendejének

[809]

nyolcadik

havában

Annan

véderőparancsnoka, Zhang Zhou így jelentett: „Legyőztem a Huanwang országa által hamisan
Huan[zhou] és Aizhou [élére kinevezett] parancsnokokat, legyilkoltam több mint harmincezer embert,
foglyul ejtettem ötvenkilenc hercegüket, zsákmányoltam használati tárgyakat, fegyvereket,
csatahajókat és harci elefántokat.”

元和四年八月，安南都護張舟奏：「破環王國偽驩、愛州都督，殺三萬餘人，獲其王
子五十九人、器械戰船戰象。」稱之。213

Míg a Xin Tangshu első, annak benji részéből származó részlet a hadi eseményt
pusztán egy a kínaiak által visszavert betörésnek mutatja, addig mind ugyanezen mű liezhuan
része, mind a Tang huiyao szövege egy győztes kínai támadást, vagy talán a betörésre
válaszként indított ellentámadást mutat. Mindkét szöveg beszámol a korábban, 803-ban
megtámadott tartományok „hamis parancsnokainak” legyőzéséről. Ez a megfogalmazás pedig
azt sugalmazza, hogy az említett tartományok, Huanzhou és Aizhou, a megelőző hat esztendő
során Huanwang ellenőrzése alatt állhattak. Valamikor ezt követően történt, hogy egy
Huanwang országból érkező lázadó járult a kínai katonai helytartóhoz, s fegyveres segítséget
210

Xin Tangshu 7: 211.
Xin Tangshu 222 下: 6298.
212
A Xin Tangshu és a Tang huiyao szövegein kívül, Zhang Zhou hadjáratát megemlíti a Jiu Tangshu (14: 428)
is.
213
Tang huiyao 98: 2077.
211
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kért uralkodója ellen. A kérés elutasításra talált, s a lázadó az életével fizetett. Minderről a Xin
Tangshu ekképpen számol be:
A Huanwang országból való lázadó, Li Yueshan terveket szőtt, hogy megdöntse uralkodóját, s eljött,
hogy [ennek megvalósításához] katonákat kérjen. [Pei] Xingli nem fogadta, s megparancsolta Du
Yingce parancsnoknak, hogy támadja meg, fejezze le, majd küldje vissza gyermekeit [országukba]. A
barbároknak nagy örömére szolgált mindez.

環王國叛人李樂山謀廢其君，來乞兵，行立不受，命部將杜英策討斬之，歸其孥，蠻
人悅服。214
Az esemény pontos időpontja nem ismeretes, de annyiban bizonyosak lehetünk, hogy Pei
Xingli 裴行立 813-ban lett Annan tartomány véderőparancsnoka.215 A kínai szövegekben ezt
követő, Huanwang-gal kapcsolatos bejegyzés szerint 824-ben újabb támadás érkezett, ezúttal
szövetkezve a huang-barbárokkal. A Jiu Tangshu beszámolója szerint:
A wushen napon Annan véderőparancsnoka Li Yuanxi azt jelentette, hogy a huang népébe tartozó
haramiák Huanwang országgal közösen betörtek Luzhou-ba, és meggyilkolták a főfelügyelőt, Ge Weit.

十一月丙午朔。戊申，安南都護李元喜奏：黃家賊與環王國合勢陷陸州，殺刺史葛
維。216
Huanwang történetének ezt követő időszakára vonatkozóan már csak a Tang huiyao szolgál
részletekkel:
A Xiantong-időszak [860–874] második esztendejének tizenkettedik havában [862] Annan
tartományban fosztogattak. [A császár] elküldte a kiváló stratégiák hadseregének 217 parancsnokát,
Kang Cheng-et, s utasították, hogy a császári csapatokat vezetve, egyesüljön Jiangxi és Hunan
[tartományok] hadaival, s menjen felszabadítani [Annan-t].

咸通二年十二月、寇安南府。遣神策將軍康承訓率禁軍幷江西、湖南之兵赴援。218

214

Xin Tangshu 129: 4475.
Jiu Tangshu 15: 446.
216
Jiu Tangshu 17 上: 512.
217
A „kiváló stratégiák hadserege” a közvetlenül a császári fővárosban állomásozó birodalmi hadsereget
jelentette. HUCKER: 418: 5163.
218
Tang huiyao 98: 2077.
215
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5.

A Song-dinasztia időszakának forrásai Zhancheng történetéről (960–
1279)
A Song-dinasztia időszakát megelőzően csupán szórványos utalások akadnak

Zhancheng-gel kapcsolatosan. A név említése, már a Tang-dinasztia krónikájában, a Xin
Tangshu Huanwang-ra vonatkozó fejezetében is megtalálható, ahol az egyik uralkodói
székváros elnevezéseként szerepel:

A király székhelyét Zhancheng-nek nevezik, további tartózkodás helyeit pedig Qiguo-nak, illetve
Pengpishi-nek.

王所居曰占城，別居曰齊國，曰蓬皮勢。

A legelső követségüket 877-ben említi a Lingbiao luyi 嶺 表 錄 異 című munka, amely
ajéndékul küldött, idomított, táncoló elefántok érkezéséről is beszámol.219 A Song-dinasztia
megalakulását közvetlenül megelőző évek követjárásain túl, az Öt dinasztia időszakából
(907–960) MASPERO nem talált utalást Kína és Csampá közötti érintkezésre. 220 A valóságban
a Xin Wudaishi című műben találhatunk egy rövid bejegyzést, amely arról tudósít, hogy a Déli
Han királyság (917–971) tábornoka, Liang Kezhen 梁克貞, a Dayou-időszak 大有 (928–941)
harmadik évében, vagyis 930-ban betört előbb az északi-vietnami területekre, majd
Zhancheng földjére, ahonnan gazdag zsákmánnyal tért vissza.
[Liang] Kezhen megtámadta továbbá Zhancheng-et, elragadta értékeiket, majd visszatért

克貞又攻占城，掠其寶貨而歸。221

A Song-dinasztia időszakának történéseire vonatkozó legfontosabb történeti forrás a dinasztia
történetét megörökítő Songshi, valamint az ennek a műnek is forrásául szolgáló Song huiyao
jigao. A kínai szövegek az új dinasztia megalakulását megelőző, majd azt követő évek
követjárásaitól indulva egészen 12. század legvégéig követik nyomon az országaik közti
diplomáciai érintkezések történetét, s az utolsó lejegyzett esemény a 1177-es csam támadás
Angkor ellen, majd az azt követő khmer ellencsapás, amely során Csampá bizonyos részei
219

MASPERO 1928: 112.
MASPERO 1928: 118–119.
221
Xin Wudaishi 65: 813.
220
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(Vijaya) mintegy két évtized erejéig megszállás alá kerültek. A korszak forrásainak központi
témáját az a háborúskodás jelenti, amely az újonnan létrejött, független vietnami állam, Đại
Cồ Việt 大瞿越, majd Đại Việt 大越, valamint Csampá között támadtak a 10. század végétől
kezdődően.
Az alábbi összehasonlító táblázat tartalmazza az időszakra vonatkozó két legfontosabb
kínai forrás, a Songshi, illetőleg a Song huiyao jigao szövegeiben említett uralkodókat,
valamint a nevükhöz köthető első követjárások időpontjait.

Songshi

Időpont
958

Yin-de-man 因德漫

Xiande 顯德 ötödik

Song huiyao jigao

Időpont

Yin-de-man 因德漫
Xiande 顯德

éve, kilencedik hó

961

Shi-li-yin-tuo-pan 釋利因陁盤

961

Jianlong 建隆

Jianlong második

második éve

éve, első hó

966

Xi-li-yin-tuo-pan 悉利因陁盤

966

Qiande 乾德

Qiande negyedik

negyedik éve

éve, harmadik hó

971

Xi-li-duo-pan 悉利多盤

971

Kaibao 開寶

Kaibao

negyedik éve

negyedik éve

972

Bo-mei-shui-he-yin-cha 波美稅

972

Kaibao

褐印茶222

Kaibao

ötödik éve

Shi-li-yin-tuo-pan 釋利因陁盤

Xi-li-yin-tuo-pan 悉利因陁盤

Xi-li-duo-pan 悉利多盤

Bo-mei-shui 波美稅

ötödik éve,
harmadik hó

973

Xi-li-tuo-pan-yin-cha 悉利陀盤

973

Xi-li-pan-pan-yin-cha 悉利盤盤

Kaibao

印茶223

Kaibao

印茶

hatodik éve,

hatodik éve,

negyedik hó

negyedik hó

973

Bo-mei-shui 波美稅224

Kaibao
hatodik éve, első hó

973

Bo-mei-mei-shui-yang-bu-yin-cha

Kaibao

222

A Songshi által említett Bo-mei-shui-he-yin-cha, valamint a Song huiyao jigao szövegében rövidebb alakban,
Bo-mei-shui néven szereplő uralkodó alighanem egy és ugyanazon személy. A Songshi benji fejezete (3: 37)
csakugyan a rövidebb névváltozatot használja, s megadja a követség érkezésének hónapját is, mely azonos a
Song huiyao jigao változatával.
223
A Songshi csak a benji részében (3: 39) említi Xi-li-tu-pan-yin-cha királyt, aki minden bizonnyal megegyezik
a Song huiyao jigao Xi-li-pan-pan-yin-cha néven jegyzett uralkodójával.
224
Ezt az uralkodót a Songshi csupán a benji részében (3: 41) említi.
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hatodik éve,

波美美稅楊布印茶

hatodik hó

974

Bo-li-shui-he-cha 波利稅褐茶

Kaibao
hetedik éve, első hó

977

Bo-mei-shui-yang-bu-yin-cha

977

Bo-mei-shui-yang-bu-yin-cha 波

Taipingxingguo 太

波美稅陽布印茶

Taipingxingguo

美稅楊布印茶

második éve,

平興國 második éve

második hó

985

Shi-li-tuo-pan-wu-ri-huan 施利

985

Shi-li-tuo-pan-wu-ri-huan 施利陀

Yongxi 雍熙

陀盤吳日歡

Yongxi második

盤吳日歡

éve, második hó

második éve

986

Liu Jizong 劉繼宗

Yongxi harmadik év

986

Liu Jizong 劉継宗

Yongxi harmadik
éve, harmadik hó

990

Yang-tuo-pai 楊陁排

Chunhua 淳化 első
éve

tizedik hó

Yang-tuo-pai 楊陀排

992/993

Chunhua harmadik

Chunhua harmadik

éve, tizenkettedik hó,

éve, tizenkettedik

jimao 己卯 nap

hó

995
Zhidao 至道 első
éve, első hó wuwu 戊

Yang-tuo-pai 楊陀排

Chunhua első éve,

225

992/993

990

Yang-tuo-pai 楊陀排227

995

Li-tuo-pai 李陀排226

Yang-bo-zhan 楊波占229

Zhidao első éve,
228
első hó

午 napja

997

Yang-fu-gong-pi-shi-li 楊甫恭毗

Zhidao harmadik

施離

éve, harmadik hó,
második nap

Ying-bu-pi-zi-shi-he-li 盈卜皮紫
室訶哩230

225

A Songshi benji része (5: 86), az uralkodó nevének lejegyzése nélkül, említ egy követséget ugyanezen
esztendő tizenkettedik havának yisi napján.
226
Minden bizonnyal az első írásjegy elírásáról van szó, s azonos Yang-tuo-pai királlyal.
227
A Songshi a benji részben (5: 96) említi ezt a követjárást.
228
A Songhuiyao jigao szövege tévesen Yuandao-időszakot 元道 említ, mivel azonban ilyen nem létezett,
nyilvánvalóan a Zhidao időszakról (995–997) van szó.
229
Yang-bo-zhan alighanem azonos a Yang-tu-pai királlyal, legalábbis erre utal, hogy a Songshi ez utóbbi neve
alatt jegyzi a követjárást. Mindezeken túl mind a Songshi, mind a Song huiyao jigao szövege lejegyzi az
uralkodó beadványát, melyben visszautal a 992/993-as követjárásra, azt sajátjaként említi, s köszönetet mond a
császár által küldött ajándékokért.
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999

Yang-pu-ju-pi-cha-yi-shi-li 楊普 999

Xianping 咸平

俱毗茶逸施離

Xianping második

Yang-pu-ju-bi-cha-yi-she-li 楊王
俱毗茶逸施離

éve, második hó

második éve

1007

Yang-pu-ju-pi-cha-shi-li 楊普俱 1006

Jingde 景德

毗茶室離

Jingde harmadik

Yang-pu-ju-pi-cha-shi-li 楊普俱
毗茶室離

éve, ötödik hó,

negyedik éve

tizenhetedik nap

1010

Shi-li-xia-li-bi-mo-di 施離霞離

1010

Shi-li-li-xia-li-zhao-ma-shu 施利

Dazhongxiangfu 大

鼻麻底

Dazhongxiangfu 大

離霞離罩麻庶

中祥符 harmadik

中祥符 harmadik

éve

éve, negyedik hó

1018

Shi-hei–pai-mo-die 尸嘿排摩惵 1018

Tianxi 天禧 második

Tianxi második

éve

éve, kilencedik hó

1030

Yang-bu-hu-shi-li-bi-lan-de-jia-

1029

Tiansheng 天聖

bo-mo-die 陽補孤施離皮蘭德

Tiansheng hetedik

nyolcadik éve

Shi-hei-pai-mo-die 尸嘿排摩惵

Yang-bu-ju-shi-li 楊卜俱室離

éve, ötödik hó

加拔麻疊

1042

Xing-bu-shi-li-zhi-xing-xia-fu

1042

Xing-bu-shi-li-zhi-xing-xia-fu 刑

Qingli 慶曆 második

刑卜施離値星霞弗

Qingli második éve,

卜施離值星霞弗

tizenegyedik hó

éve, tizenegyedik hó

1050

Ju-she-li-bo-wei-shou-luo-po-

1050

Ju-she-li-bo-wei-shou-luo-po-ma-

Huangyou 皇祐

ma-ti-yang-bu 倶舍唎波微收羅

Huangyou második

ti-yang-bu 俱舍唎波微收羅婆麻

második éve, első hó

婆麻提楊卜231

éve, első hó

提楊卜

1062

Shi-li-lü-cha-pan-ma-chang-

1062

She-li-lü-lü-cha-pan-ma-di-yang-

Jiayou 嘉祐 hetedik

yang-pu 施里律茶盤麻常楊溥

Jiayou 嘉祐,

pu 施里律律茶盤麻帝楊溥

éve, hatodik hó

hetedik éve, ötödik
hó

1068

Yang-bu-shi-li-lü-tuo-ban-mo-ti- 1068

Yang-pu-shi-li-lü-tuo-ban-mo-ti-

Xining 熙寧 első éve

po 楊卜尸利律陀般摩提婆

po 楊卜尸利律陀般摩提婆

Xining első éve,
hatodik hó,
negyedik nap

1111-18

Yang-bu-ma-die 楊卜麻疊

1116

Zhenghe 政和

Zhenghe időszak

időszak

hatodik éve,

Yang-bu-ma-die 楊卜麻疊

harmadik hó,
hatodik nap

1155

Zou-shi-lan-ba 鄒時闌巴

1155

230

Zou-shi-ba-lan 鄒時巴蘭

A Song huiyao jigao csak megjegyzésként, kisebb írásjegyekkel, említi, s csak annyit mond róla, hogy a
Yang-fu-gong-pi-shi-li által Kínába küldött követ ennek az uralkodónak is alkalmazásában állt. A szövegből
nem derül ki, hogy elődje, vagy utódja volt-e Yang-fu-gong-pi-shi-li királynak.
231
A Songshi szövege, valószínűleg tévesen, nem uralkodóként, hanem a követséget vezető követ neveként
említi.
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Shaoxing 紹興

Shaoxing

huszonötödik éve

huszonötödik éve

1167

Zou-ya-nuo 鄒亞娜

Zou-ya-na 鄒亞娜

Qiandao 乾道
harmadik éve

Az időszak főbb kínai forrásai alapján rekonstruált uralkodói névsorral párhuzamosan,
érdemes ugyanezt a munkát elvégeznünk a három legfőbb vietnami krónika anyagával is.
Ennek eredményét az alábbi táblázat mutatja:
Időpont

Việt sử lược

Đại Việt sử ký toàn thư

Khâm Định Việt sử Thông
giám cương mục

982

Bế Mi Thuế 篦眉税

Bế Mi Thuế 篦眉税

Bế Mi Thuế 篦眉税

Thiên Phúc 天福
második éve

988

Băng Vương La Duệ 氷

Thiên Phúc

王羅曳/ Câu Thi Lợi Ha

kilencedik éve

Thân Bài Ma La 俱尸利
呵呻排麻羅
1044

Nhân Đẩu 仁斗

Sạ Đẩu 乍斗

Sạ Đẩu 乍斗

Chế Củ 制矩

Chế Củ 制矩

Chế Ma Na 制麻那

Chế Ma Na 制麻那

Chế Bì La Bút 製皮囉筆

Chế Bì La Bút 制皮羅筆

Chế Bì La Bút 制皮囉筆

Bố Trì 布池

Bố Trì 布池

Bố Trì 布池

Minh Đạo 明道
harmadik éve

1047

Úng Nặc 雍尼

Thiên Cảm Thánh
Vũ 天感聖武
negyedik éve

1069

Đệ Củ 第矩

Thần Vũ 神武,
első éve

1104
Long Phù 龍符,
negyedik éve

1150
Đại Định 大定
tizenegyedik év

1203
天資寳祐
második éve
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A táblázat, azon túl, hogy jól nyomon követhetővé teszi az egyes történeti munkák közötti
eltéréseket, azt is pontosan mutatja, hogy egyetlen olyan uralkodói név sincsen, amely a kínai
szövegekben és a vietnami krónikákban egyaránt előfordulna.232

5.1.

Yin-de-man 因德漫233
MASPERO, a Cefu yuangui című munkára hivatkozva, 951-re jegyezte a következő

követjárást, amely révén Zhancheng diplomáciai kapcsolatba lépett az újonnan megalakuló
Késői Zhou-dinasztia 周 (785–805) első császárával. 234 Egészen pontosan a Guangshunidőszak 廣順 első esztendejének kilencedik havára helyezte az eseményt, ám az eredeti kínai
szöveget megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy erre az időpontra nem csupán Zhancheng-ből
nem említ követséget, hanem a szóban forgó hónapra semmiféle bejegyzést nem
találhatunk. 235 MASPERO alighanem a Xiande-időszak 顯 德 ötödik esztendejének (958)
kilencedik havára vonatkozó információkhoz tartozó évszámot tévesztette el, amely
követjárásról számos további munka említést tesz.
A Zhou-dinasztia Xiande-időszakának ötödik esztendejében [958], a kilencedik hónapban, országuk
királya, Yin-de-man elküldte miniszterét, Pu-he-san-t, valamint másokat, hogy eljáruljanak hozzánk,
és vidékük termékeivel adózzanak. [Az ajándékok] között volt tizenöt palack, a ruha behintésére
szolgáló rózsavíz. Elbeszélték, hogy a nyugati vidékekről származik, s hogy minden ruha, melyet a
vízzel benedvesítenek, illatos és nem koszolódik. Továbbá adóztak még tizennégy üvegpalack „ádáz
tüzű olajjal” [petróleummal]. Bevezették őket [a követeket] a belső palotába, s fejfedőt, övet,
ruházatot, valamint egyebeket adományoztak nekik. Beadványuk pattra-levélre volt írva, melyet illatos
fából készült tégelybe burkoltak. Ugyanazon év tizenegyedik havában, küldöttségben az udvarunkhoz
járult Pu-he-san és Jin-po-po-luo, s távozásukkor mindkettejüknek különféle selyemszöveteket
adományoztunk. Azután parancsba adtuk, hogy ajándékul ezer liang-nyi236 arany és ezüst használati
tárgyat, ezer vég tarka selymet, míves páncélokat, kiváló lovakat, ezüst nyerget és gyeplőt
adományozzanak országuk királyának.

周顯德五年九月，其國王因德漫遣其臣甫阿散等來貢方物，中有灑衣薔薇水一十五
瓶，言出自西域，凡水之霑衣，香而不黦。又貢猛火油八十四琉璃瓶。引對於內殿，

232

Kivételt jelent a kínai szövegekben említett Liu Jizong, akiről a vietnami művek is szót ejtenek, de csak a
kínai források nevezik királynak.
233
Talán az Indravarman név kínai átirata.
234
Lásd MASPERO 1928: 119. Ezt az információt átvette COEDÈS is, lásd COEDÈS 1968:124.
235
Cefu yuangui 972: 11425.
236
A liang kínai súlymérték, mely mintegy 37 grammnak felelt meg.

79

賜以冠帶衣服等。其表文以貝多葉，檢以香木函。其年十一月，入朝遣甫阿散、金婆
叵羅辭各賜繒帛有差。仍命齎金銀器一千兩，繒綵一千疋，細甲、名馬、銀鞍勒等，
就賜其國王。237

5.2.

Shi-li-yin-tuo-pan 釋利因陁盤
A Song-dinasztia megalakulását követően az első küldöttséget Shi-li-yin-tuo-pan 釋利

因 陁 盤 király, akit MASPERO a helyi feliratokban megemlített Jaya Indravarmannal
azonosított,238 küldte a kínai udvarhoz.
A Jianlong-időszak második esztendejében [961] királyuk, Shi-li-yin-tuo-pan követségben küldte Puhe-san-t, hogy udvarunkhoz járuljon. Beadványuk beiduo-levélre [pattra-levél] volt írva, s illatos fából
készült tégelybe volt burkolva. Orrszarvú szarvával, elefántagyarral, kámforral, gyógyfüvekkel, négy
pávával, valamint tizenkét Dashi-ből 239 származó vázával adóztak. A követek hazatérésekor,
megajándékoztuk őket rangjuknak megfelelően, s [különféle] használati eszközökkel, selymekkel
gazdagon megajándékoztuk királyukat. A harmadik esztendőben [962] ismét adóztak, [ezúttal]
huszonkét elefántagyarral, s ezer jin240 tömjénnel.

建隆二年，其王釋利因陁盤遣使莆訶散來朝。表章書于貝多葉，以香木函盛之。貢犀
角、象牙、龍腦、香藥、孔雀四、大食甁二十。使迥，錫賚有差，以器幣優賜其王。
三年，又貢象牙二十二株、乳香千斤。241
A rákövetkező egy évtizedben a csam uralkodó további követségeket küldött. A szöveg a
királyt Shi-li-yin-tuo-pan 釋利因陁盤, Xi-li-yin-tuo-pan 悉利因陁盤, valamint Xi-li-duo-pan
悉利多盤 néven is megemlíti, ezek feltehetően egy és ugyanazon személyt jelölik, s a Śri
Indravarman név kínai átiratai lehetnek.
A Qiande-időszak negyedik esztendejében [966] királyuk, Xi-li-yin-tuo-pan követségben
küldte Yin-tuo-fen-li-di-po-luo-t, s idomított elefánttal, hím orrszarvúval,242 elefántagyarral,
fehér muszlinnal, ge-selyemmel, yuenuo-szövettel adózott. A király felesége, Bo-liang-pumao, fia, Zhan-mou-lü-xiu-qiong, valamint mások illatos fákkal és gyógyfüvekkel adóztak.
237

Wudai huiyao 30: 480.
MASPERO 1928: 119–120.
239
Dashi 大食 az arab országok elnevezése volt.
240
A jin kínai súlymérték, mely a korban mintegy 590 grammnak felelt meg.
241
Songshi 489: 14079.
238
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Az ötödik esztendőben [967] ismét követséget küldtek, ezúttal egymást követően Li Ban,
valamint Li-bei-cuo érkeztek, hogy adót ajánljanak. A Kaibao-időszak harmadik
esztendejében [970] követséget küldtek, s vidékük termékeivel, valamint egy nőstény
elefánttal adóztak. A negyedik esztendőben [971] [a királyuk], Xi-li-duo-pan, országuk
királyának helyettese, Li-nou, a király felesége, Guo-shi, valamint fia, Pu-lu-ji-bo-luo együtt
küldtek követséget, hogy adójukat elhozza.
乾德四年，其王悉利因陁盤遣使因陁玢李帝婆羅貢馴象、牯犀、象牙、白

、哥縵、

越諾，王妻波良僕瑁、男占謀律秀瓊等各貢香藥。五年，又遣使李 、李被瑳相繼來貢
獻。開寶三年，遣使貢方物雌象一。四年，悉利多盤、副國王李耨、王妻郭氏、子蒲
路鷄波羅等並遣使來貢。243

5.3.

Bo-mei-shui-he-yin-cha 波美稅褐印茶
A 972-es követjárás kapcsán már egy új uralkodói nevet említenek a kínai szövegek,

akit MASPERO Parameśvaravarman néven azonosított.
A

[Kaibao-időszak]

ötödik

esztendejében

[972]

királyuk,

Bo-mei-shui-he-yin-cha

követségben Pu-he-san-t küldte, hogy adót hozzon. A hatodik esztendőben [973] ismét
adóztak. A hetedik esztendőben [974] újra adóztak, ezúttal két pávatollas ernyővel, valamint
negyven jin244 xitian-i „jelzőtűz-vassal”. A kilencedik esztendőben [976] követségben küldték
Zhu-tuo-li-t, Chen-tuo-ye-t és másokat, hogy elhozzák adójukat.
五年，其王波美稅褐印茶遣使莆訶散來貢。六年，又貢。七年，又貢孔雀傘二、西天
烽鐵四十斤。九年，遣使朱陀利、陳陀野等來貢。245
A 10. század közepén jelentős változások történtek a mai Észak-Vietnam területén. A Tangdinasztia (618–906) bukását követően, Kína elveszítette egységességét, s ez megfelelő
alkalmat biztosított ahhoz, hogy az évezredes kínai fennhatóságot követően, Vietnam kivívja
függetlenségét. Előbb a Khúc 曲 család, majd a szolgálatukban álló Dương Đình Ngh ệ 楊延
藝 kezdett hozzá az észak-vietnami területek egyesítéséhez, s 937-ben bekövetkezett halála
után veje, Ngô Quyền 吳權 vezette győzelemre a felkelést. 938-ban a Bạch Đằng folyó 白藤
242

A Songhuiyao jigao beszámolója szerint nem élő orrszarvúról, hanem orrszarvúszarvról volt szó.
Songshi 489: 14080.
244
40 jin nagyjából 23.6 kilogrammnak felelt meg.
245
Songshi 489: 14080.
243
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江 mentén vívott legendás ütközetben Ngô Quyền győzelmet aratott a Déli Han királyság
(917–971) seregei fölött, majd 939-ban királyi címet vett fel, s megalapította a rövid életű
Ngô-dinasztiát 吳 (939–967). Ngô Quyền korai halálát követően elhúzódó trónviszály robbant
ki, amelyből végül Đinh Bộ Lĩnh 丁部領 került ki győztesen, aki megalapította a Đinhdinasztiát 丁 (968–980), s a dinasztia, valamint a vietnami történelem első császára (Hoàng
Đế 皇帝) lett, országának pedig a Đại Cồ Việt 大瞿越 nevet adta.246 979-ben az udvar egyik
hivatalnoka, bizonyos Đỗ Thích 杜 釋 , egy álomtól vezérelve merényletet követett el
uralkodója ellen, s a palotában álmában meggyilkolta a császárt, valamint legidősebb fiát,
Đinh Liễn-t 丁璉. A vietnami krónikák tanúsága szerint úgy tűnik, hogy a csamok ebben az
esztendőben, a vietnami udvarban kirobbanó hatalmi harc során, az egyik trónkövetelő
szövetségeseként keveredtek először háborúba északi szomszédaikkal.
Az északról Csampába menekülő, korábban magas hivatali tisztséget betöltő, Ngô
Nhật Khánh 吳日慶, értesülvén Đinh Bộ Lĩnh császár247 haláláról, egy név nélkül említett
csam uralkodó támogatásával,248 tengeri úton támadást intézett, s amikor már a fővárost, Hoa
Lư-t 華閭 fenyegették, egy vihar következtében a hajóhad teljesen megsemmisült, s maga
Ngô Nhật Khánh is a vízbe veszett. Csupán a csam uralkodónak sikerült megmenekülnie, s
seregének maradékával hazatérnie. A Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục így számol
be az eseményekről:
Földink [Ngô Nhật Khánh] akkor elmenekült Chiêm Thành-ba. Mikor értesült róla, hogy az előző
császár elhunyt, a csamokat vezetve, tengeri úton betört [országunkba]. Mikor elhaladtak Đại Ác és
Tiểu Khang kikötői mellett, egy hatalmas szél az összes hajójukat elsüllyesztette. [Ngô] Nhật Khánh
vízbe fulladt, egyedül a csam uralkodó menekült meg szerencsésen, ki összegyűjtötte megmaradt
seregeit és hazatért.

我者遂奔占城。至是聞先皇崩，引占人由海道入寇經大鵶，小康二海口，會大風舟皆
覆沒，日慶溺死，惟占主幸免，乃收餘眾而還。249

246

A Ngô Quyền 944-ben bekövetkezett halála és Đinh Bộ Lĩnh trónralépése közötti időszak a „Tizenkét hadúr
felkelése” (Loạn Thập Nhị Sứ Quân 十二使君之亂) néven ismeretes a vietnami történelemben.
247
Đinh Bộ Lĩnh 丁部領, poszthumusz nevén Đinh Tiên Hoàng 丁先皇 (uralkodott 968–979), a rövid életű
Đinh-dinasztia (968–980) alapítója volt. A halálát követő trónviszály végén egykori főparancsnoka, Lê Hoàn 黎
桓 szerezte meg a hatalmat, s megalapította a Korai Lê-dinasztiát (980–1009).
248
MASPERO a helyi feliratok Parameśvaravarman, s a kínai szövegek Bo-mei-shui-he-yin-cha nevű
uralkodójával azonosította.
249
Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục chính biên 1: 11b.
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Đinh Bộ Lĩnh halálát követően annak egyetlen megmaradt fiú utódja, a kiskorú Đinh Toàn 丁
璿 került a vietnami trónra, s lett Đinh Phế Đế 丁廢帝 néven a dinasztia második császárává.
Uralkodása nem bizonyult hosszúnak, mivel a kínai Song-dinasztia felől érkező fenyegetéstől
terhes időszakban atyjának egykori főparancsnoka, Lê Hoàn 黎 桓 , az anyacsászárné 250
támogatásával, még ugyanabban az évben (980) magához ragadta a hatalmat, s megalapította
a Korai Lê-dinasztiát 黎 (980–1009),251 majd sikeresen visszaverte a kínai támadást.
Az elkövetkező időszakban, a Vietnam és Csampá között zajló harci események híre
gyakran eljutott a kínai udvarig is, mivel az egymással háborúban álló felek követei a császári
fővárosba érkezvén beszámoltak az fejleményekről, panaszt emeltek ellenfelükre, vagy
időnként katonai segítséget kértek a kínaiaktól. A háborúk során a csamok területeket
veszítettek északon, s a kínai szövegek beszámolnak arról is, hogy időről-időre csam
menekültek csoportjai kértek letelepedési engedélyt a kínai udvartól. A háborúskodás legelső
bizonyítéka a kínai szövegekben 981-ből származik, amikor a vietnami uralkodó, Lê Hoàn
csam hadifoglyokat ajánlott a kínai császárnak. A Songshi így szól róla:
A [Taipingxingguo-időszak] hatodik esztendejében [981] a Jiaozhou-beli 252 Li Huan [Lê Hoàn]
jelentést tett, s kilencvenhárom Zhancheng-i hadifoglyot kívánt felajánlani a császári fővárosban.
Taizong253 parancsba adta, hogy tartsák Guangzhou-ban a hadifoglyokat, viseljék gondjukat, lássák el
őket ruházattal és élelemmel, s küldjék őket vissza Zhancheng-be. Továbbá utasítást küldtek
királyukhoz.

六年，交州黎桓上言，欲以占城俘九十三人獻于京師。太宗令廣州止其俘，存撫之，
給衣服資粮，遣還占城，詔諭其王。254
A következő bejegyzés a Songshi Vietnamról szóló fejezetéből származik, s lejegyzi a
vietnami uralkodó, Lê Hoàn beadványát is:
Abban az esztendőben [982], az ötödik hónapban jelentést tettek arról, hogy Zhancheng országa
földön és vízen, elefántokkal és lovakkal, több tízezernyi [katonával] betört és fosztogatott. A
250

Dương Vân Nga 楊雲娥 a néhai Đinh Bộ Lĩnh felesége, s utódja, Đinh Phế Đế anyja volt, aki régensként
uralkodott a kiskorú császár mellett.
251
Lê Hoàn (poszthumusz nevén Lê Đại Hành 黎大行 ) (uralkodott 980–1005), a Korai Lê-dinasztia (980–1009)
első uralkodója volt.
252
Jiaozhou 交州 a területen egykor létrehozott kínai közigazgatási egység elnevezése, jelen esetben a kínai
szerző a vietnamiakat jelölik a kifejezéssel.
253
Zhao Kuangyi-ről 趙匡義 a Song-dinasztia alapítójának öccséről van szó, aki Taizong (uralkodott 976–997)
néven a dinasztia második császára volt.
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seregeket vezetve legyőzték és megfutamították őket, a foglyul ejtettek és legyilkoltak száma ezerre
rúgott.

是歲五月上言，占城國水陸象馬數萬來寇，率所部兵擊走之，俘斬千計。255
Nem teljesen világos, hogy a bedványban említett csam betörés új, aktuális esemény
volt-e, vagy a viet uralkodó esetleg a korábbi, Ngô Nhật Khánh vezetésével indított támadásra
utal-e vissza. Ez utóbbi lehetőségnek némileg ellentmond az a tény, hogy míg a vietnami
trónbitorló támogatására indított hadművelet, a vietnami szövegek szerint, tengeri úton
történt, addig a kínai szöveg földön és vízen indított támadásról beszél. A vietnami krónikák
982-ben nem tesznek említést csam agresszióról, s az ugyanabban az évben elindított vietnami
hadjárat indoklásaként sem említenek ilyesmit. A vietnami álláspont szerint, a Thiên Phúc 天
福 időszak (980–988) harmadik esztendejében, vagyis 982-ben említett támadást a Csampába
küldött viet követek foglyul ejtése tette szükségessé. A hadjárat során a csam uralkodó,
bizonyos Bê Mi Thuế 篦眉税 is életét vesztette, aki talán azonos a kínai szövegekben említett
Bo-mei-shui 波美稅 királlyal.256
A császár [Lê Hoàn] hadjáratot vezetett Chiêm Thành ellen. Ezt megelőzően a császár elküldte Từ
Mục-ot és Ngô Tử Canh-t Chiêm Thành-ba, ahol foglyul ejtették őket. A császár haragra gerjedt,
kijavíttatta a hadihajókat, előkészíttette a fegyvereket és a páncélokat, önmaga parancsnokolta a
büntetőhadjáratot ellenük, s a csatamezőn legyilkolta Bê Mi Thuế-t. Chiêm Thành hatalmas vereséget
szenvedett, a fogságba esett katonákat meg sem lehetett számolni, elzsákmányoltunk száz
palotahölgyet, valamint egy indiai buddhista szerzetest. Elhurcoltuk kincseiket, sok tízezer aranyat,
ezüstöt és drágaságot szereztünk. Elpusztítottuk városukat, leromboltuk őseik templomát. Egy évbe is
beletellett, mire [seregeink] visszatértek a fővárosba.257

帝親征占城，克之。先是帝遣徐穆、吳子庚使占城，爲其所執。帝怒，繕戰船，治戈
甲，自將討之，斬其篦眉税于陣。占城大敗，俘獲士卒不可勝計，獲宫妓百人，及天
竺僧一人，遷其重噐，收金銀寳貨以萬數，夷其城池，毀其宗廟，朞月還京師。258

254

Songshi 489: 14080.
Songshi 488: 14060.
256
Ahogy azt MASPERO is megjegyezte, a kínai szövegben előforduló uralkodói név írásjegyeinek vietnami
olvasata (Ba Mỹ Thuế) gyanúsan hasonlít a vietnami szövegekben említett névre. MASPERO 1928: 121.
257
Ekkor Hoa Lư (Ninh Bình tartomány) volt a főváros, egészen 1010 -ig, amikor Lý Thái Tổ új fővárost
létesített a mai Hanoinál, amelynek egy látomás alapján a Thăng Long 昇龍 („Felszálló sárkány”) nevet adta.
258
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 1: 16a.
255
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A különféle vietnami szövegváltozatok egy kicsit eltérőek Bê Mi Thuế személyét illetően. Míg a
Việt sử lược az említett Bê Mi Thuế-t egyértelműen királynak nevezi („királyuk, Bê Mi Thuế”
其王篦眉税),259 addig az idézett Đại Việt sử ký toàn thư szövege nem említi tisztségét. A
Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục megint mást mond, s „parancsnokuknak” 其將
nevezi, továbbá szót ejt az uralkodó meneküléséről is.
A császár haragra gerjedt, kijavíttatta a hadihajókat, előkészíttette a fegyvereket és a páncélokat,
személyesen vezetett hadjáratot ellenük, a csatamezőn legyilkolta parancsnokukat Bê Mi Thu ế-t, s
sokukat fogságba ejtettük. A csam uralkodó városát hátrahagyva elmenekült, elzsákmányoltunk száz
palotahölgyet, valamint sok tízezer aranyat, ezüstöt és drágaságot szereztünk. Elpusztítottuk városukat,
leromboltuk őseik templomát. Egy évbe is beletellett, mire [seregeink] visszatértek a fővárosba.

帝怒，繕戰船，治戈甲，自將征之，斬其將篦眉稅陣，俘獲甚眾。占主棄城走，獲其
宮女百人，收金銀貨寶以萬數，夷其城池，毁其宗廟，朞月還京師。260
A vietnami szövegváltozatok közti ellentmondást MASPERO azzal próbálta magyarázni,
hogy a menekülésre kényszerülő uralkodó már az ütközetben elhunyt király trónját elfoglaló
utód, bizonyos IV. Indravarman volt. 261 MASPERO a Songshi-re hivatkozva, ebből az
időszakból említést tett egy további uralkodóról, bizonyos Ji-nan-da-zhi-ről 及男達智, aki
978-ban követséget küldött a kínai udvarba. Mivel egységes államként értelmezte Csampát,
amely értelmezés egy időben csak egyetlen uralkodót feltételez, s mivel egy új uralkodó
megjelenése összeférhetetlennek tűnt a helyi feliratok, valamint a kínai szövegek
tényanyagával, nem talált választ a furcsaságra. 262 VICKERY, immár az új Csampá felfogásból
kiindulva,

annak

alapján

értelmezve

a

talányos

szövegrészletet,

nem

találta

elképzelhetetlennek, hogy a feliratok által említett Parameśvaravarmannal párhuzamos
uralkodók is Csampá királyának nevezték magukat. 263 A kínai szöveget megvizsgálva, a
kérdés valódi megoldása ennél sokkal egyszerűbbnek tűnik. A szóban forgó szövegrészlet,
amelyben a MASPERO új királyt vélt felfedezni, így szól pontosan:
A Taipingxinguo-időszak második esztendejében [977] királyuk, Bo-mei-shui-yang-bu-yin-cha,
követségében Li-pai-t küldte, hogy adót hozzon. A harmadik esztendőben [978] királyuk és annak fia,
Da-zhi küldött követséget, hogy adót hozzon.
259

Việt sử lược 1: 20.
Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục chính biên 1: 19a.
261
MASPERO 1928: 123.
262
MASPERO 1928: 124.
260
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太平興國二年，其王波美稅陽布印茶遣使李牌來貢。三年，其王及男達智遣使來貢。
264

Ezek alapján, a kínai szövegben szereplő, az ügy szempontjából fontos rész (其王及男達智)
fordítása helyesen nem „királyuk, Ji-nan-da-zhi”, ahogy MASPERO értelmezte, hanem
„királyuk és annak fia, Da-zhi”, vagyis valójában szó sincsen arról, hogy a Songshi
bejegyzése egy új, vagy párhuzamos uralkodó által küldött követség érkezését örökítette
volna meg a kínai udvarba.
Liu Jizong / Lưu Kế Tông 劉繼宗

5.4.

A háborús időszakot, s a vietnami hadjárat nyomán Csampában kialakult zűrzavart
kihasználva, egy vélhetően vietnami származású hivatalnok, Lưu Kế Tông 劉繼宗 délre
távozott, s ott később trónra lépett. 983-ban Lê Hoàn hadjáratot indított egykori alattvalója
ellen, ám a szárazföldi és tengeri útvonalon adódott nehézségek miatt a seregek visszafordulni
kényszerültek.
Korábban, mikor a császár hadjáratot vezetett Chiêm Thành ellen, Lưu Kế Tông quản giáp
megszökött, hogy országukban telepedjen meg. Akkor aztán elküldték fogadott fiát (akinek neve
ismeretlen), 265 hogy elfogja, foglyul ejtse, és meggyilkolja [Lưu] Kế Tông-ot. A tengeri útvonal új
kikötője elkészült (nem világos a helyszíne). Mikor a császár hadjáratot indított a csamok ellen,
áthaladtak a Đồng Cổ-hegyen,266 s elértek a Bà Hòa-folyóhoz,267 a hegyi út veszélyessé és nehézzé
vált, emberek és lovak kimerültek. A tengeri útvonalon hatalmas hullámok voltak, s csakugyan
nehézzé vált rajta a közlekedés, ezért embereket küldtek, hogy nyissák meg a kikötőt. A hajók
megérkezhettek, s így a [közlekedés] mindannyiuk számára kényelmessé vált.

初，帝征占城，管甲劉繼宗遁居其國。至是遣養兒(養子也，缺名)收捕，獲繼宗斬之。
海道新港成(未詳其處)。帝征占時，歷銅皷山至婆和江，山路險難，人馬困憊，海道
波濤，又難往來，乃使人開港。至是成舟楫所至，皆得其便。268

263

VICKERY 2005: 36.
Songshi 489: 14080.
265
A zárójelben szereplő rész kisebb írásjegyekkel, a szerző megjegyzéseként szerepel az eredeti szövegben.
266
Thanh Hóa tartományban.
267
Thanh Hóa tartomány Tĩnh G ia körzetében.
268
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 1: 16a–b.
264
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A vietnami krónikák nem tesznek említést Lưu Kế Tông későbbi sorsáról, s így trónra
lépéséről sem, ám a kínai szövegek Zhancheng királyaként emlékeznek meg róla, s Liu Jizong
néven említik (mely a vietnami forrásokban is használt írásjegyek kínai olvasata), s neki
tulajdonítanak egy 986-os követséget. Az ezt megelőző esztendőben még egy másik, Shi-lituo-pan-wu-ri-huan 施利陀盤吳日歡 nevű uralkodó 269 követségét említik, aki a vietnami
támadások miatt panaszkodott, majd a háború elől menekülő csamok Kínába érkezéséről és
letelepítéséről olvashatunk:
A Yongxi-időszak [984–987] második esztendejében [985] királyuk, Shi-li-tuo-pan-wu-ri-huan,
elküldte a bráhmin Jin-ge-ma-t, hogy vidékük termékeit ajánlja fel. Továbbá panaszt emeltek, amiért
Jiaozhou betört [országukba]. Utasítottuk őket, hogy őrizzék országukat és ápolják a békés
szomszédságot. A harmadik esztendőben [986] királyuk, Liu Jizong követségben Li-chao-xian-t
küldte, hogy adót hozzon udvarunkhoz. Danzhou270 jelentést tett róla, hogy Pu-lou-e, egy Zhanchengbeli, kit Jiaozhou űzött el, száz honfitársának élén hozzájuk érkezett, hogy alávesse magát [vagyis
letelepedjen]. A negyedik esztendő [987] őszén Guangzhou beszámolt róla, hogy Lei- és Enzhou
határállomásának hivatala elküldte a Zhancheng-i barbár Si-dang-li-lang-ot, valamint százötven
honfitársát, akik alávetették magukat. Elosztva letelepítették őket Nanhai
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és Qingyuan

272

járásokban. A Duangong-időszak [988–989] első esztendejében [988] Guangzhou ismét arról számolt
be, hogy a Zhancheng-beli Wu-xuan, valamint további háromszázegy honfitársa érkezett, hogy
alávesse magát.

雍熙二年，其王施利陀盤吳日歡遣婆羅門金歌麻獻方物，且訴為交州所侵，詔答令保
國睦鄰。三年，其王劉繼宗遣使李朝仙來貢。儋州上言，占城人蒲羅遏為交州所逼，
率其族百口來附。四年秋，廣州上言，雷、恩州關送占城夷人斯當李娘幷其族一百五
十人來歸，分隸南海、清遠縣。端拱元年，廣州又言，占城夷人忽宣等族三百一人來
附。273
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Wade Śri (In)dravaravarman alakban rekonstruálta a nevet. WADE 2011: 147.
Egykori közigazgatási egység Hainan 海南 szigetén.
271
Közigazgatási egység a mai Guangzhou környékén.
272
Közigazgatási egység a mai Guangzhoutól északra.
273
Songshi 489: 14080.
270
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Yang-tuo-pai 楊陁排

5.5.

988-ban egy új uralkodót említenek a vietnami krónikák, aki egy új, a szövegekben
addig nem említett helyszínen, Phật Thành-ban 佛 城 („Buddha Város”) nyilvánította ki
hatalmát.
A [Thiên Phúc-időszak] kilencedik esztendejében (a Tống [Song]-dinasztia Đoan Củng [Duangong]
időszakának első évében) a Chiêm Thành országába való Băng Vương La Duệ Phật Thành-ban
[„Buddha Város”]274 Câu Thi Lị Ha Thân Bài Ma La-nak275 kiáltotta ki magát.

九年(宋端拱元年) ，占城國氷王羅曳於佛城自號俱尸利呵呻排麻羅。276
989-ben ismét egy hivatalnokból lett lázadó próbált katonai segítséget szerezni Csampá
királyánál, s ezért cserébe területeket ajánlott a csam uralkodónak.
A Thiên Phúc-időszak kilencedik esztendejében [989] Dương Tiến Lộc quản giáp Hoan és Ái
körzeteit átadta Chiêm Thành királyának. Az uralkodó hadjáratot vezetett ellenük, elfogta [Dương
Tiến Lộc-ot] , és visszaszerezte a két körzetet.

天福九年，管甲楊進禄以驩愛二州附占城王。親征，擒之，復取二州。277
A Đại Việt sử ký toàn thư arról is beszámol, hogy Csampá ura visszautasította az ajánlatot, s
nem vett részt a fegyveres konfliktusban.278
A rákövetkező esztendőben, 990-ben egy bizonyos Yang-tuo-pai279 küldött követséget
a kínai udvarhoz, s egy új központ, Foshi 佛逝 megalakulásáról számolt be a császárnak. A
helyszínt hagyományosan Vijaya-val (a mai Quy Nhơn közelében) szokás azonosítani, s
amely minden bizonnyal azonos a vietnami krónikákban Phật Thành 佛城, majd Phật Thệ 佛
誓 néven említett központtal. Az időpontok közelisége, s az új főváros említése valószínűsíti,
hogy a vietnami szövegben említett Băng Vương La Duệ (másik nevén Câu Thi Lị Ha Thân
Bài Ma La), valamint a kínai szövegek Yang-tuo-pai királya azonosak lehetnek egymással. Itt
meg kell jegyezzük, hogy lényeges eltérés mutatkozik a Songshi, illetőleg a Song huiyao jigao
274

A várost hagyományosan a helyi feliratokban említett Vijaya-val szokták azonosítani.
A Câu Thi Lị Ha Thân Bài Ma La 俱尸利呵呻排麻羅, kínai olvasatban Ju-shi-li-a-shen-pai-ma-la, minden
bizonnyal egy szanszkrit uralkodói név (Ku Śri …) átirata.
276
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 1: 18b–19a.
277
Việt sử lược 1: 21.
278
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 1: 19a–b.
279
Talán II. Śrī Harivarman.
275
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szövegváltozatai között. Ez utóbbi szerint Yang-tuo-pai király nem „újonnan megalapította”
新坐, hanem ott született („azt állította önmagáról, hogy Foshi országban született”自稱所生
佛逝國).
A Chunhua-időszak első esztendejében [990] újdonsült királyuk, Yang-tuo-pai azt állította önmagáról,
hogy újonnan megalapította Foshi országát. Yang-tuo-pai követségben küldte Li-zhen-t, s idomított
orrszarvúval, valamint vidékük termékeivel adózott. Beadványában arról panaszkodott, hogy Jiaozhou
megtámadta őket, s országuk népének vagyonát és értékeit mind elrabolták. A császár parancsot
küldött Li Huan-nak [Lê Hoàn], s utasította [a feleket], hogy mindketten őrizzék határaikat. A
harmadik esztendőben [992] Li-liang-pu-t küldték követségben, és vidékük termékeivel adóztak.
Királyuknak két fehér lovat, valamint fegyvereket és egyebeket adományoztunk. Az országukból
származó szerzetes, Jing-jian, kámfort, arany csengettyűket, bronz füstölőtartót, szerencsehozó jogart,
s egyebeket ajánlott fel. Mindannyiukat gazdagon megajándékoztuk.

淳化元年，新王楊陁排自稱新坐佛逝國。楊陁排遣使李臻貢馴犀方物，表訴為交州所
攻，國中人民財寶皆為所略。上賜黎桓詔，令各守境。三年，遣使李良莆貢方物。賜
其王白馬二、兵器等。本國僧淨戒獻龍腦、金鈴、銅香鑪、如意等，各優賜之。280
994-ben a csam uralkodó unokája kényszerült a vietnami udvarhoz utazni, hogy a korábbi
követségük által elkövetett tiszteletlenséget jóvá tegye, s kiengesztelje Lê Hoàn császárt.
Chiêm Thành ország uralkodójának unokája, Chế Cai udvarunkhoz járult. Ezt megelőzően, Chiêm
Thành országa Chế Đông-ot küldte követségben, hogy vidékük termékeit ajándékozza nekünk, ám a
császár kifogásolta, hogy [a követ] megsértette a szertartásokat, ezért elutasította [az ajándékokat].
Országuk uralkodója megrettent, s Chế Cai-t küldte, hogy udvarunkhoz járuljon.

占城國王孫制荄入朝。先是占城國使制冬献方物，帝責其違禮，拒之。國王惧，遣制
荄入朝。281
995-ben a király újabb követséget küldött a kínai udvarhoz, s arra kérte Taizong 太宗
császárt (uralkodott 976–997), hogy tegye lehetővé a Kínában letelepített csam menekültek
hazatérését országába. A császárnak címzett beadvány szövegét megőrizte a Songshi és a
Song huiyao jigao.

280
281

Songshi 489: 14080–14081.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 1: 21a.
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A Zhidao-időszak első esztendejének [995] első hónapjában, királyuk követséget küldött adójával, s
beadványt nyújtott be, mely így szólt: „Mikor követem, Li-liang-pu visszatért, leborulva részesültem
Szentséges kegyedből, s alattvalódnak [vagyis nekem] két karcsú lovat, öt zászlót, öt ezüsttel díszített
kardot, öt ezüstbevonatú lándzsát, öt íjat és számszeríjat, valamint nyilakat ajándékoztál. Ekkora
kegyben részesülvén félelem fog el, s leborulok a földre, leborulok a földre! Külföldön születtem és
nőttem fel, távol a Mennyei Fővárostól. Csupán szerényen részesültem a Császár bölcs fényében,
hatalmas erényének nagyságában, ám nem rettentett el, hogy csupán a tenger mellékén élek, s
követséget küldtem Udvarodba. A Császár nem utasította vissza barbár, hegyvidéki országunkat, mi
több, pazar ajándékokat adományoztak nekünk. Alattvalód egy helyi elöljáró csupán, hírnévben és
hatalomban még hitvány, s korábban az idegen országok gyakorta megtámadták egymást. Ráadásul a
köznépet mustárfűnek vették csupán, hagyván, hogy a szél szerteszórja. Földönfutóvá lettek, mert
egyik [ország] sem őrizte önmagát. Most a Császár kiváló lovakat, zászlókat, fegyvereket és egyebeket
adományozott nekem, s a szomszédos országok értesülvén erről, tudják, hogy a Hatalmas Ország
kegyeltjei vagyunk, s mivel mindannyian félik Égi Hatalmad, nem merészelnek ártalmunkra
szervezkedni. Most egész országomban béke honol, s a menekültek ismét hazatértek. Ha a Császár Égi
Erénye nem nyújtott volna számunkra védelmet, hogyan történhetett volna meg mindez?! Alattvalód
egész országa távolról felnéz emberségességedre és bölcsességedre, mely betakar, mint az ég, s
hordoz, mint a föld. Alattvalód csak önmagán elmélkedik, hatalmas kegyed fel sem fogható. Ráadásul
az Ég Fiának kiválósága megérkezett az országba, hol alattvalód él, átkelvén a tengeren a távolba, nem
kevesebb, mint több tízezer li-nyire. A nekünk adományozott lovak, eszközök és egyebek mind
épségben megérkeztek, mindez Bölcs Erényedtől származik! Korábban országunk beadványokat
nyújtott be, de még sohasem adományoztak nekünk zászlókat, íjakat és nyilakat. Alattvalódat miféle
szerencse érte, hogy egyedülálló módon elnyerte kivételes kegyedet?! Égi Hatalmad elterjedt, s
megerősítette alattvalód földjeinek határát. Alattvalód élete végéig sem lenne képes meghálálni
mindezt. Alattvalód adót vivő követei eljárultak [udvarodba], majd visszatértek, s ajándékokkal ellátva
érkeztek meg. Kegyességed súlya akár egy hegyé, nem mutatkozhat meg teljes egészében. Most
rendhagyó módon elküldöm különleges követemet Li-bo-zhut, He-san helyettes követet, Li-mo-wu
titkárt, valamint másokat, hogy felajánljanak tíz orrszarvúszarvat, harminc elefántagyarat, tíz jin
teknőspáncélt, két jin kámfort, száz jin sasfát, kilencven jin jian aromájú, nyers, sárga sasfát,
százhatvan jin szantálfát, huszonnégyezer háromszáz pár shandeji-t [„hegyi tyúk”], 282 kétszáz jin
borsot és öt szövött gyékényt. Ugyan az imént említett termékek bizonyosan nem értékesek vagy
különlegesek, mégis kifejezik őszinteségünket. Alattvalód egy idegen vidéken született és él, s
szerencsére békességes korszak köszöntött ránk. Nem becsüljük sokra a különleges és értékes
[dolgokat], de nagyra értékeljük a kiváló lovakat. Ha a Császár tekintetbe veszi, hogy idegen
országunk nem követett el bűnöket, könyörgünk, hogy mikor követeink visszatérnek délre,
282

Ennek a terméknek a mibenléte nem tisztázott, de a szöveg korábban jin-ben, vagyis súlymértékben mérte.

90

ajándékokkal lásd el őket, alattvalód szerencséjére. Továbbá alattvalód országából korábban
háromszázan elmenekültek, szétszóródtak s letelepedtek Nanhai-ban. Azután bölcs parancsod
engedélyt adott számukra, hogy visszatérhessenek, ám még mindig vannak, akik Guangzhou-ban
maradtak. Országunknak korábban volt egy adót vivő követe, Luo-chang-zhan, aki most Guangzhouban tartózkodik. Kérném, hogy a tartomány összes [Zhancheng-i menekültjét] számolják meg és
gyűjtsék össze, eredeti lakhelyüket jegyzékbe gyűjtsék, s adják át [Luo] Chang-zhan-nak. Adjanak
parancsot hajók építésére, hogy mikor a szelek kedvezőek lesznek, a vezetők hazatérhessenek
országukba. Remélem, hogy békességet nyernek, az ott élők sokasodnak, s benépesítik egykori
határainkat. Alattvalód akarata, hogy tízezer li-nyire is érzem kegyességedet, egész szívemmel
szolgálhassam Felségedet.” A császár áttekintette a beadványt, s egy követet küldött Guangzhou-ba,
hogy az kivizsgálja [az ügyet], s mindazokat kik haza kívánnak térni, átadja [Li] Bo-zhu-nak. Mikor a
követek hazatértek, ismét két fehér lovat adományoztunk nekik, majd ez bevett gyakorlattá vált.

至道元年正月，其王遣使來貢，奉表言：「前進奉使李良莆迴，伏蒙聖慈賜臣細馬二
疋、旗五面、銀裝劍五口、銀纏槍五條、弓弩各五張及箭等，戴恩感懼，稽首，稽首
！臣生長外國，復遠天都。竊承皇帝聖明，威德廣大，臣不憚介居海裔，遣使入朝。
皇帝不棄蠻夷山國，曲加優賜。然臣自為土長，聲勢尚卑，常時外國頗相侵撓，况以
前民庶如芥，隨風星散，流離各不自保。近蒙皇帝賜臣內閑駔駿及旗幟兵器等，隣國
聞之，知臣荷大國之寵，而各懼天威，不敢謀害。今臣一國安寧，流民來復，若非皇
帝天德加護，何以至此！臣之一國仰望仁聖，覆之如天，載之如地。臣自思惟，鴻恩
不淺。且自天子之都至臣所居之國，涉海綿邈，不啻數萬里，而所賜之馬及器械等並
安全而至，皆聖德之所及也。自前本國進奉，未嘗有旌旗弓矢之賜，臣今何幸，獨受
異恩！此蓋天威廣被，壯臣土疆。臣雖殞身無以上報。兼臣貢使往復，資給備至，恩
重山岳，不可具陳。今特遣專使李波珠、副使訶散、判官李磨勿等進奉犀角十株，象
牙三十株，玳瑁十斤，龍腦二斤，沉香百斤，夾箋黃熟香九十斤，檀香百六十斤，山
得雞二萬四千三百雙，胡椒二百斤，簟席五。前件物固非珍奇，惟表誠懇。臣生居異
域，幸遇明時，不貴殊珍，惟重良馬。儻皇帝念及外國，不罪懇求，若使介南歸，願
垂頒賜，臣之幸矣。兼臣本國元有流民三百，散居南海，曾蒙聖旨許令放還，今有猶
在廣州者。本國舊有進奉夷人羅常占見駐廣州，乞詔本州盡數點集，具籍以付常占，
令造舶船，乘便風部領歸國，冀得安其生聚，以實舊疆。至於萬里感恩，一心事上，
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臣之志也。」上覽表，遣使詣廣州詢問，願還者悉付波珠。使還，復賜白馬二，遂為
常制。283
A vietnami krónikák szűkszavú bejegyzése szerint 997-ben a csamok támadást intéztek északi
szomszédjuk ellen, ám a harci események részleteiről nem árulnak el semmit.
Chiêm Thành katonáival háborgatta határvidékünket.

占城以兵窺我邊境。284

5.6.

Yang-pu-ju-pi-cha-yi-shi-li 楊普俱毗茶逸施離
999-ben már egy új uralkodó, Yang-pu-ju-pi-cha-yi-shi-li285 küldött követséget az új

kínai uralkodóhoz, Zhenzong 真宗 császárhoz (uralkodott 997–1022). Az 1007-ben Kínába
küldött követ, bizonyos Bu-lu-die-di-jia 布祿爹地加, fegyvereket és harci eszközöket kért az
udvartól, s súlyos területvesztésről, valamint a hatalmi központ átköltöztetéséről számolt be.
A Xianping-időszak [998–1003] második esztendejében [999] királyuk, Yang-pu-ju-pi-cha-yi-shi-li,
követségben küldte Zhu-chen-yao-t, a másodkövet Pu-sa-tuo-po-t, valamint Li-gu-lun titkárt, hogy
orrszarvúszarvval, elefántagyarral, teknőspáncéllal, illatos fákkal, valamint gyógyfüvekkel adózzanak.
[Zhu-chen-]Yao-nak és a többieknek fejfedőt, övet, ruházatot és pamlagot adományoztunk rangjuknak
megfelelően. A Jingde-időszak [1004–1007] első esztendejében [1004] ismét követséget küldött és
adózott udvarunknak. A parancs szerint kiváló lovakat, páncélzatot, fegyvereket és egyebeket
adományoztunk neki. A negyedik esztendőben [1007] követségben küldték Bu-lu-die-di-jia-t,
valamint másokat, hogy beadványt nyújtsanak be udvarunkhoz. Beadványukat egy díszes brokátdobozban nyújtották át, s így szólt: „[Én] Zhancheng királya, Yang-pu-ju-pi-cha-shi-li fejemet lehajtva
így szólok: Úgy hallottam, hogy mikor a Két Császár286 földeket adományozott, délen csupán Xiang-ig
és Chu-ig287 értek, s mikor a Három Dinasztia királyai288 megállapították határaikat, északon nem értek
el You-ig és Yan-ig. 289 Feltekintek erre a virágzó korszakra, s az valójában [a régi időszakok]
nyomdokain halad. Leborulok Császári Fenséged előtt; az Ég és Föld előtt, melyek qi-t adnak; a Nap
és a Hold előtt, melyek összegyűjtik a kiválóságot. Lenyűgöző vagy fenséges trónodról, [melyet]
283

Songshi 489: 14081–14082.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 1: 22b–23a
285
Talán a Yang Pu Ku Vijaya Śrī név átirata.
286
Utalás a kínai hagyomány mitologikus uralkodóira, Yao-ra 堯 és Shun-ra 舜.
287
Egykori államok a Jangce-folyótól délre.
288
Utalás a Xia 夏(i. e. 2207–i. e. 1766), Shang 商 (i. e. 1766–i. e. 1045) ) és Zhou 周 (i.e. 1045–i. e. 256)
dinasztiák uralkodóira.
284
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örökölve, átvetted császári hatalmadat. Könyörületességed elterjed az Égalattiban [vagyis az egész
világon], hírneved és befolyásod átjárja a [különböző] vidékeket. Az előző királyok tetteinek és
erényeinek eredménye megmutatkozik utódaik kiválóságában. Az emberek tudatában vannak ennek, s
ezért senki sem áhítozik arra, hogy trónodra törjön. Nincs olyan hely, ahol ne lennének élők, s bármely
földön [az ott élők] mind alattvalóid és ágyasaid. Az igaz viselkedés kitölt mindent, s a jótékonyság
zuhataga körbeér. Mindenkit aki fürdőzik benne, vagy akit beragyog, felkavarja és lesújtja. A
határvidéken születtem, ám szerencsére részesültem a kínai szokásokban. Hangyaboly és darázsfészek
volt csupán a természetünk szerint való [lakóhely], most mégis sárkány-épületeket és főnixcsarnokokat [vagyis palotaépületeket] látni. Továbbá, mióta segítségünkre szolgál az Égi hatalom,
elnyertük az összes adományt, szomszédjaink nem háborgatnak, a helyzetünk nyugodalmassá és
virágzóvá lett. Minden esztendőben tisztelettel elküldöm egy alattvalómat, hogy átadja tiszteletünket a
Felsőbb Országnak [Kínának]. Fenséged kegyességét élvezi még a nád is, áldásod elér még a szopós
malacokig és a halakig is. Különös módon, mikor küldötteim hazatértek, fegyverekkel ajándékoztad
meg őket. Én földemről csak a távolból nézhetem a Császári Palotában égetett füstölőket, örömünkben
hálát rebegve az adományokért, s szívünk tudatában van a szerencsének, melyben részesülhetünk.
Vajon miként viszonozhatnánk ezt a hatalmas kegyet? A Bölcs Úr [a császár] figyelmet szentelt az
engedelmes királynak [vagyis nekem], s őszintén könyörgöm, hogy méltóztass [megbocsátani] amiért
elmulasztottam személyesen megjelenni udvarodban. Most elküldöm különösen bizalmas követemet,
Bu-lu-die-di-jiat, Chu-bu-ma-xia-jia-ye helyettes követet, Pi-ba-di titkárt, valamint másokat, hogy
gyűjtsék össze vidékünk termékeit, s a távolból teljesítsék éves adónkat. Habár külsőnk szerint
szertartásaink szegényesnek mutatkoznak, akár csak Chu [államé], s valójában belsőnk, olyan
[hitvány] mint Lu [állam] bora, őszintén tekintünk bölcsességed ragyogására, hogy elkerüljük a súlyos
büntetést. Azon a napon, amikor különösen bizalmas követem és társai visszatérnek, leborulva
kívánom, hogy további hadi eszközöket és fegyvereket adományoztassanak [nekik]. Szégyenteljes
miniszter vagyok, arról kell szólnom, hogy ruházatot és díszeket, kocsit és hordszéket, hatalmi
szekercét és csatabárdot nem merészelünk önmagunk előállítani, így csupán kegyes adományaidra
tekinthetek. Megsértettem [a kéréssel] csüngős koronádat, de nem érdemlek halálbüntetést.” Bu-ludie-di-jia elbeszélte, hogy országuk egykor Jiaozhou alattvalója volt, később Fo-you-ba290 menekültek,
s északon elveszítettek hétszáz li-t 291 régi területeikből. Mikor a követek visszatérőben voltak,
gazdagon megajándékoztuk őket.

咸平二年，其王楊普俱毗茶逸施離遣使朱陳堯、副使蒲薩陀婆、判官黎姑倫以犀象、
玳瑁、香藥來貢，賜堯等冠帶衣褥有差。景德元年，又遣使來貢。詔以良馬、介冑、

289
290

Egykori elnevezések a mai Hebei északi része és Liaoning közötti területekre.
Minden bizonnyal a korábban említett Foshi-ről 佛逝 van szó, s a kínai krónika szerkesztője a 逝 írásjegy

helyett tévesen a hasonló írásképű 遊 írásjegyet használta.
291
Mintegy 375 kilométernek felelt meg.
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戎器等賜之。四年，遣使布祿爹地加等奉表來朝，表函藉以文錦，詞曰：「占城國王
楊普俱毗茶室離頓首言：臣聞二帝封疆，南止屆于湘、楚；三王境界，北不及於幽、
燕。仰矚昌時，實邁往跡。伏惟皇帝陛下乾坤授氣，日月儲英，出震居尊，承基御極
。慈悲敷於天下，聲敎被於域中。業茂前王，功芳徂后，蒼生是念，黃屋非心。無方
不是生靈，有土並為臣妾。眞風遍布，霈澤周行，凡沐照臨，共增聳抃。臣生于邊鄙
，幸襲華風。蟻垤蜂房，聊為遂性；龍樓鳳閣，尚阻觀光。再念自假天威，獲全封部
，隣無侵奪，俗有舒蘇。每歲拜遣下臣，問寧上國，蒙陛下恩霑行葦，福及豚魚，特
因迴人，頒賜戎器。臣本土惟望闕焚香，歡呼拜受，心知多幸，曷答洪恩。聖君旣念
於賓王，誠懇肯忘於述職。今遣專信臣布祿爹地加、副使臣除逋麻瑕珈耶、判官臣皮
霸抵一行人力等，部署土毛，遠充歲貢。雖表楚茅之禮，實懷魯酒之憂。虔望睿明，
甫寬譴戮。專信臣等迴日，軍容器仗耀武之物，伏願重加賜賚。蓋念忝為臣子，合告
君親，服飾車輿，威儀斧鉞，不敢私制，惟望恩頒。干冒冕旒，不任死罪。布祿爹地
加言本國舊隸交州，後奔于佛遊，北去舊所七百里。使還，賜物甚厚。292
Mindeközben északon, Lê Hoàn 1005-ben bekövetkezett halála előtt, fiatalabb fiát, Lê
Long Việt-et 黎龍鉞 jelölte meg örököséül, ám a trónra áhítozó hercegek nem fogadták el
döntését, s súlyos trónviszály robbant ki. A küzdelemből Lê Long Việt került ki győztesen,
aki Lê Trung Tông 黎中宗 néven Vietnam trónjára lépett. Hatalmát nem élvezhette sokáig,
hiszen mindössze három napi uralkodás után merénylet áldozata lett. A trónon testvére, Lê
Long Đĩnh 黎 龍 鋌

293

(uralkodott 1005–1009) követte, aki a vietnami történelem

legvéreskezűbb, szadisztikus despotájaként híresült el. Korai halála után az udvar a magas
hivatali tisztséget betöltő Lý Công Uẩn-t 李公蘊 léptette trónra, ezzel magalapítva a Lýdinasztiát (1009–1225). Lý Công Uẩn (uralkodott 1009–1028) Lý Thái Tổ 李太祖 néven a
dinasztia első császára lett.

292

Songshi 489: 14082–14083.
Lê Long Đĩnh népszerűbb nevén mint Lê Ngọa Triều 黎臥朝 ismeretes. Nevét (a Ngọa szó jelentése
„feküdni”, míg a Triều „udvart” jelent) onnan kapta, hogy súlyos aranyérbetegsége miatt gyakran fekve tartotta
kihallgatásait.
293
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5.7.

Shi-li-xia-li-bi-mo-di 施離霞離鼻麻底
A kínai szövegek szerint az új uralkodó,

Shi-li-xia-li-bi-mo-di,

294

1010-ben

különleges ajándékkal, egy élő oroszlánnal adózott Zhenzong császár udvarának.
A Dazhongxiangfu-időszak [1008–1016] harmadik esztendejében [1010] országuk uralkodója, Shi-lixia-li-bi-mo-di követségben küldte Zhu-bo-li-t, hogy adót hozzon. A negyedik esztendőben [1011]
követséget küldött, s oroszlánnal adózott. A parancs szerint egy parkban tartották. A küldöttek közül
két barbár nálunk maradt, hogy gondoskodjanak róla [az oroszlánról], ám a császár megszánta őket a
honvágyuk miatt, ezért gazdagon felszerelte, és hazaküldte őket. A nyolcadik esztendőben [1015]
követségben küldték Bo-lun-he-luo-di-t, hogy adót hozzon. He-luo-di ekkor beszámolt róla, hogy van
egy öccse, bizonyos Yao-zhu, akit korábban Jiaozhou-ból elhurcoltak, s idomított elefántokkal együtt
a fővárosba295 küldtek. Most szerencsésen módja volt rá, hogy láthassa [öccsét], s haza kívánná vinni
magával. Engedélyt adtak erre, s Yao-zhu-nak selyem ruházatot és pénzt adományoztak.

大中祥符三年，國主施離霞離鼻麻底遣使朱渤禮來貢。四年，遣使貢師子，詔畜于苑
中。使者留二蠻人以給豢養，上憐其懷土，厚給資粮遣還。八年，遣使波輪訶羅帝來
貢。訶羅帝因上言有弟陶珠頃自交州押馴象赴闕，今幸得見，欲攜以還。許之，仍賜
陶珠衣幣裝錢。296
A Song huiyao jigao egy kicsit részletesebben beszámol a különleges ajándékról, s annak
származási helyéről.
Királyuk továbbá így szólt: „Országunk terményei nem nagyok, földünk termékei nélkülözik a
kiválóságot, s minduntalan a különös és ritka [dolgokra] gondolok, hogy azokat ajánlhassam
királyodnak. Mindig páratlan és értékes [dolgokat] kívánunk, hogy azokkal adózhassunk, ezért
kivételes módon követeket küldtem a szomszédos barbárokhoz. Mostanában Sanfoqi országában 297
hozzájutottunk egy aranyszőrű oroszlánhoz. Ez az oroszlán eredetileg Tianzhu országából

298

származik, s az ottani emberek nevelték, idomítottá vált, továbbadták Dashi-be, 299 majd eljutott

294

Nevét a Song huiyao jigao Shi-li-li-xia-li-zhao-ma-shu 施利離霞離罩麻庶 formában adja meg.Talán a Śrī
Harivarmadeva név átirata.
295
A kínai fővárosról, az egykori Bianjing-ről 汴 京 vagy Bianliang-ról 汴 梁 , a mai Kaifeng-ről (Henan
tartomány) van szó.
296
Songshi 489: 14083.
297
Sanfoqi 三佛齊 az egykori Śrīvijaya királyság kínai elnevezése volt Szumátra szigetén.
298
Tianzhu 天竺 az indiai szubkontinens hagyományos kínai elnevezése volt.
299

Dashi 大食 az arab országok elnevezése volt.
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Sanfoqi-be.300 Barbár nyelven zhanmao-nak nevezik, kínaiul pedig shizi-nek [oroszlán] hívják. Most
elküldöm különleges követemet, hogy az Udvarhoz járuljon, s átadja [az oroszlánt]. Ezen a napon,
hogy a palota kényelmét szolgálják, az oroszlán ketrecét megemeljék, továbbá az oroszlánt
kitessékeljék a ketrecből, országunk két lakóját küldtem. Az oroszlán külső megjelenése valóban
sárga, a feje tarka, ám a teste egyszínű, még ránézni is félelmet keltő. Leborulok, felnézek a földről, s
[remélem], hogy engedelmes lesz, s sokáig kedvüket lelik benne.” Megparancsolták, hogy a Yujin
kertben gondozzák. A tizenegyedik hónap nyolcadik napján megparancsolták a bizalmas
minisztereknek, valamint a különböző hivatalnokoknak, hogy megtekintsék az oroszlánt a
Chongzheng csarnokban. A császár így szólt: „Követeik azt állították, hogy hegyeket és tengereket
hágtak át, hogy felkutassák, s országuk készleteit fordították [beszerzésére].” Eszközöket és selymeket
ajándékoztak nekik. A két barbár kérte hogy a parkban maradhasson, hogy gondozzák [az állatot]. Az
ötödik esztendő második havában a császár megszánta őket honvágyuk miatt, ezért megparancsolta,
hogy gazdagon felszereljék, s hazaküldjék őket országukba.

其王又言:「本國地毛不壯，土産無精，常思奇異而供王，每欲殊珍而作貢，所以特遣
使使遍詣鄰蕃。昨於三佛齊國得金毛獅子一。其獅子本出天竺國，彼人豢養，今以馴
良，傳來大食，又至三佛齊。蕃語謂之虥猫，唐言謂之師子。今遣專使詣闕上進。是
日，再見于便殿，命舁師子之檻以出。本國二蠻人引獅子出檻，其狀正黄色，首班而
身純，視之可畏，偃仰于地，馴狎久之。」命養于玉津園。十一月八日，召近臣、館
閣官于崇政殿觀獅子。帝曰「其使稱跨越山海求之而獲本國之量。」賜器帛，二蠻人
乞留苑中豢養之。五年二月，帝愍其懷土，命厚給資量，於歸本國。301
1011-ben csakugyan ilyen, ritkaságszámba menő, külföldről beszerzett vadállattal
kedveskedtek a vietnami uralkodónak, Lý Thái Tổ-nak is.
Chiêm Thành országa oroszlánt hozott.

占城國進獅子。302

5.8.

Shi-hei-pai-mo-die 尸嘿排摩惵
1018-ban egy új uralkodói nevet említenek a kínai szövegek, s arról számolnak be,

hogy

Shi-hei-pai-mo-die

küldött

követséget

a

kínai

udvarhoz,

akit

MASPERO

Parameśvaravarman néven azonosít,303 ám a név rekonstrukciója megkérdőjelezhető.304
300

Indiában az ázsiai oroszlánok (Panthera leo persica) őshonosak, így a kalandos útvonalon Csampába, majd
onnan Kínába kerülő oroszlán talán ennek az alfajnak egy példánya lehetett. Az ázsiai oroszlánok utolsó,
mintegy 2-300 állatból álló populációja a Gudzsarát államban található Gir erdőség rezervátumában él.
301
Song huiyao jigao 197: 7747–7748.
302
Việt sử lược 2: 27.
303
MASPERO 1928: 133.
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A Tianxi-időszak második esztendejében [1018] királyuk, Shi-hei–pai-mo-die követségben küldte
Luo-pi-di-jia-t, hogy hetvenkét elefántagyarral, nyolcvanhat orrszarvúszarvval, ezer teknőspáncéllal,
ötven jin tömjénnel, nyolcvan jin szegfűszeggel, hatvanöt jin kardamommal, száz jin sasfával, kétszáz
jin „jian” sasfával, hatvannyolc jin másfajta, egyszer használatos „jian” sasfával, száz jin ánizzsal,
valamint ezerötszáz jin bétellel adózzon. Luo-pi-da-jia elbeszélte, hogy néhány honfitársa Guangzhou
felé tartott, s némelyek hajóit a szelek és az áramlatok Shitang-ba305 juttatták, s még évek múltán sem
érkeztek meg. A harmadik esztendőben [1019] a követek hazatértek, s a parancs szerint Shi-hei-paimo-die-nek négyezer-hétszáz liang

306

ezüstöt, valamint fegyvereket és felnyergelt lovakat

ajándékoztunk.

天禧二年，其王尸嘿排摩惵遣使羅皮帝加以象牙七十二株、犀角八十六株、玳瑁千
片、乳香五十斤、丁香花八十斤、荳蔻六十五斤、沉香百斤、箋香二百斤、別箋一劑
六十八斤、茴香百斤、檳榔千五百斤來貢。羅皮帝加言國人詣廣州，或風漂船至石
塘，卽累歲不達矣。三年，使還，詔賜尸嘿排摩惵銀四千七百兩幷戎器鞍馬。307
1020-ban egy a csamok és a vietnamiak között lezajlott ütközetről értesülhetünk, ám ennek
előzményeiről és okairól némán hallgatnak a a vietnami krónikák szerzői.
Télen a tizenkettedik hónapban a Khai Thiên Vương [«Egeket Megnyitó Herceg»]308 és Đào Thạc Phụ
parancsnoklása alatt összecsaptunk a Chiêm Thành-belieket Bố Chính táboránál.309 Mikor elérték a
Long Tỵ [„Sárkányorr”] hegyet, levágták tábornokukat,310 Bố Linh-t a csatatéren, a [csatában] pedig
meghalt a csamok több mint fele.

冬十二月，命開天王及陶碩輔帥師擊占城人于布政賽，直抵龍鼻山，斬其將布令于
陣，占人死者過半。311

304

WADE nem találja elfogadhatónak MASPERO rekonstrukcióját, s helyette a Śri Harivarmadeva névváltozatot
javasolja lehetséges olvasatként. WADE 2011: 148.
305
Sziget a Dél-kínai-tengeren. Talán a Spratly-szigetekről van szó, mely kínaul Wanli Shitang 萬里石塘 néven
is ismeretes volt.
306
Nagyjából 174 kilogramm ezüstről van szó.
307
Songshi 489: 14083–14084.
308
A tisztséget a császár fia, Lý Phật Mã 李佛瑪 töltötte be, aki később a dinasztia második császára lett
(uralkodott 1028–1054). Poszthumusz neve Lý Thái Tông 李太宗.
309
A mai Quảng Trạch, Bố Trạch és Tuyên Hóa körzetek területe Quảng Bình tartományban.
310
Ugyanez a mű később az ütközet kapcsán azt írja, hogy fogságba ejtették az ellenséges tábornokot. Đại Việt
sử ký toàn thư bản kỷ 2: 18b–19a.
311
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 2: 8b–9a.
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5.9.

Yang-bu-hu-shi-li-bi-lan-de-jia-bo-mo-die 陽補孤施離皮蘭德加拔麻疊
1029-ben,

majd

1030-ban

Yang-bu-hu-shi-li-bi-lan-de-jia-bo-mo-die,

312

más

változatban Yang-bu-ju-shi-li király küldött adót Renzong 仁宗 császárnak (uralkodott 1022–
1063). Az első követjárást csupán a Song huiyao jigao említi, amelyet MASPERO nem használt
fel munkája során.
Renzong Tiansheng-időszakának hetedik esztendejében [1029], az ötödik hónapban országuk királya,
Yang-bu-ju-shi-li elküldte Chi-da-ba-t, Li-pu-sa-t, valamint másokat, beadványt nyújtott be, s egy élő
főnixet,313 harminc orsszarvúszarvat, hetven elefántagyarat, kétszáznegyvenöt teknőspáncélt, kétezer
jin tömjént és hétszáznyolcvan jin costus-gyökeret314 hoztak. Beadványuk szerint a főnix fejezte ki
királyuk háláját a Szent Embernek [a császárnak] a jószerencséért, amiben részesült.

仁宗天聖七年五月，國王楊卜俱室離遣叱達巴、李菩薩等奉表，進生鳳一隻、犀三十
株、象牙七十株、玳瑁二百四十五片、乳香二千斤、木香七百八十斤，其表以鳳表王
者之瑞，冀應聖人之運也。315
A második követség érkezéséről a Songshi és a Song huiyao jigao egyaránt beszámol.
A Tiansheng-időszak nyolcadik esztendejének [1030] tizedik hónapjában, Zhancheng királya, Yangbu-hu-shi-li-bi-lan-de-jia-bo-mo-die követségben küldte Li-pu-sa-t és Ma-xia-tuo-pa-t, hogy elhozzák
adóját: costus-gyökeret, teknőspáncélokat, tömjént, orrszarvúszarvakat, valamint elefántagyarakat.

天聖八年十月，占城王陽補孤施離皮蘭德加拔麻疊遣使李蒲薩麻瑕陁琶來貢木香、玳
瑁、乳香、犀角、象牙。316
Uralkodásáról gyakorlatilag semmi mást nem tudhatunk, ám MASPERO úgy vélte, hogy ez az
időszak hatalmi harcoktól és lázadásoktól terhes lehetett. 317 A vélekedésnek alapot adó két
bejegyzés szerint előbb 1038-ban, majd 1039-ben csam királyfiak érkeztek a vietnami
udvarhoz, s ugyan előbbi esetében a vietnami krónikák nem tesznek említést a látogatás
céljáról, a második alkalom kapcsán arról szólnak, hogy az érkező királyfiak „alávetették
magukat” Lý Thái Tông császárnak.
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Talán Yang Pu Ku Śrī Vikrāntavarmadeva. Lásd MASPERO 1928: 134, WADE 2011: 148.
Felthetően egy paradicsommadárról (Paradisaeidae) van szó.
314
A costus-gyökér (Saussurea lappa) egy gyógynövény, melyet különféle betegségek kezelésére használnak.
315
Song huiyao jigao 197: 7748.
316
Songshi 489: 14084.
317
MASPERO 1928: 134.
313
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A Chiêm Thành-beli királyfi, Địa Bà Thích, valamint mások udvarunkhoz járultak.

占城王子地婆刺等來朝。318
[…]
Nyáron a negyedik hónapban a Chiêm Thành-beli királyfiak, Địa Bà Lạt, Lạc Thuẫn, Sạ Đâu, La Kế,
valamint Thát Lạt, [ez az] öt ember járult hozzánk, hogy alávesse magát.

夏四月，占城王子地婆剌、樂舜、乍兜、羅繼、阿撻剌五人來附。319
1040-ben csam menekültek újabb hulláma érkezett a vietnamiakhoz.
Az ősz nyolcadik havában a Chiêm Thành országát védelmező Bố Chính táborból való Bố
Linh, Bố Kha és Lan Đà Tinh több mint száz alattvalójukat vezetve érkeztek, hogy alávessék
magukat.
秋八月，占城國守布政寨人布令、布哥、蘭沱星率其部屬百餘人來附。320
1041-ben a kínai udvar egy az országban feltűnt veszélyes rablóvezér elfogásában kérte a
csam uralkodó segítségét.
A Qingli-időszak első évének [1041] kilencedik hónapjában a Guangdong-beli kereskedő, Shao Bao
látta a rabló hadúr, E Lin, több mint szász emberét Zhancheng-ben. Meghagyták az Adók Szállításáért
Felelős Hivatalnak,321 hogy kiválasszon két követet, akik elviszik a parancsot, valamint fegyvereket és
selymet ajándékoznak Zhancheng-nek, hogy cserébe [E] Lin-t átadják az udvarnak, maradék bandáját
pedig kiirtsák.

慶曆元年九月，廣東商人邵保見軍賊鄂鄰百餘人在占城，轉運司選使臣二人賫詔書器
幣賜占城，購鄰致闕下，餘黨令就戮之。322
A Songshi ugyan nem tér ki a kérés teljesítésének ügyére, de a Song huiyao jigao szerkesztője
kisebb írásjegyekkel, kiegészítésként szót ejt a rendészeti intézkedés sikeréről is.
Zhancheng azután elfogta és elküldte E Lin-t, valamint foglyul ejtett katonáit és követőit, meghódolva
ennek a parancsnak.

占城已嘗護送鄂隣所虜軍民，又降是詔。323
318

Việt sử lược 2: 30.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 2: 27a.
320
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 2: 29a.
321
HUCKER 1998: 186: 1492
322
Songshi 489: 14084.
323
Song huiyao jigao 197: 7748.
319
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5.10.

Xing-bu-shi-li-zhi-xing-xia-fu 刑卜施離値星霞弗
1042-ben egy új uralkodótól, Xing-bu-shi-li-zhi-xing-xia-fu-tól 324 érkező követséget

említenek a kínai szövegek. MASPERO úgy értelmezte, hogy elődjének, s egyben apjának 1041
körül bekövetkezett halálát követően Xing-bu-shi-li-zhi-xing-xia-fu lépett a trónra, s királyi
kinevezésért folyamodott a kínai udvarhoz.

325

Forgatókönyvét egyértelműen az a

meggyőződés alakította, miszerint Csampá egyetlen, egységes állam volt, így a kínai és
vietnami krónikákban nagyjából egy időben említett, ám nevükben semmiféle hasonlóságot
nem mutató uralkodóknak feltétlenül egymással azonosnak kell lenniük. A kínai szövegekben
előforduló két személy (Yang-bu-hu-shi-li-bi-lan-de-jia-bo-mo-die és Xing-bu-shi-li-zhi-xingxia-fu) talán valóban egymást követő, s nem egymással párhuzamos uralkodók voltak, ám a
kínai források semmiféle információt nem szolgáltatnak a kettejük között esetlegesen fennálló
rokoni viszonyról. A rokoni szálat MASPERO abból olvasta ki, hogy az 1039-ben a vietnami
udvarnak magát alávető egyik királyfit, Sạ Đâu-t 乍兜, valamint az 1044-es vietnami hadjárat
során később életét vesztő Sạ Đẩu 乍斗 királyt egymással azonosnak vélte, akit ráadásul még
a kínai szövegek Xing-bu-shi-li-zhi-xing-xia-fu királyával is megfeleltetett. Vagyis ha
elhisszük, hogy Sạ Đâu királyfi valóban Yang-bu-hu-shi-li-bi-lan-de-jia-bo-mo-die király fia
volt, s a későbbi Sạ Đẩu király azonos a királyfival, továbbá, időbeli közelségük miatt Sạ Đẩu
királyt

azonosnak

vesszük

Xing-bu-shi-li-zhi-xing-xia-fu

királlyal,

könnyedén

kikövetkeztethetjük a két személy közti rokoni kapcsolatot. A valóságban korántsem lehetünk
bizonyosak abban, hogy a két forrásanyagból kiolvasható uralkodói névsorok egy az egyben
megfeleltethetőek egymással.326 A szóban forgó kínai szövegek egy szóval sem állítják, hogy
az újonnan megemlített uralkodó felavatást kért volna Kínától, egyszerűen csak ajándékul
küldött elefántok érkezéséről számolnak be.
A következő év [1042] tizenegyedik hónapjában királyuk, Xing-bu-shi-li-zhi-xing-xia-fu követséget
küldött, s három idomított elefántot ajánlott.

明年十一月，其王刑卜施離値星霞弗遣使獻馴象三。327
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Talán Yang Pu Śrī Jaya Siṅhavarman. Lásd MASPERO 1928: 134, WADE 2011: 148.
MASPERO 1928: 134.
326
Arról nem is beszélve, hogy természetesen az is kérdéses, hogy a kínai és vietnami szövegek vajon mindig
egyetlen Zhancheng-ről vagy Chiêm Thành-ról írnak-e.
327
Songshi 489: 14084.
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1043-ban a csamok portyázást hajtottak végre északi szomszédjuk tengerparti települései
ellen, s ez vélhetően hozzájárult a következő esztendőben bekövetkezett hadjárat szükségessé
válásához.
Nyáron, a negyedik hónapban Chiêm Thành-beli „viharzó és hullámzó” rablók (kikről azt mondják,
hogy szelek hátán, hullámként rabolnak és fosztogatnak) 328 kifosztották és elrabolták a tenger
mellékén élő lakosságot. Megparancsolták Đào Xứ Trung-nak, hogy verje le őket, akkor aztán
békesség köszöntött be.

夏四月，占城風浪賊(謂乘風浪寇掠)掠取海邉民。命陶處中鎮之，乃平。329
A 1044-es hadjárat előzményeinek taglalásakor a Đại Việt sử ký toàn thư mégsem a csamok
által elkövetett betöréseket nevezi meg a háború kivált okául, hanem a Csampából érkező
követjárások elmaradását. 330 Lý Thái Tông császár minisztereit kérdezte ennek okairól, s azok
erőszakos megoldást javasoltak, tartva tőle, hogy a csamok ellenszegülése, s a császár
határozatlansága rossz példát mutathat az országon belüli ellenlábasoknak.
A császár [Lý Thái Tông] kérdést intézett tanácsadóihoz: „Az előző császár 331 halálától mostanáig
immár tizenhat esztendő telt el, s Chiêm Thành-ból azóta egyetlen követség sem érkezett. Mi lehet az
oka ennek? Talán a hatalmam és az erényem nem volna elegendő? Vagy országunk hegyeinek és
folyóinak nehezen átjárhatósága akadályozza őket?” [Tanácsadói] így válaszoltak: „Minisztereid úgy
vélik, mindez azért van, mert habár felséged erényei jelentősek, hatalma még nem terjedt ki. Vajon
melyik Felségünk volt az, akinek trónra lépése után, azok [a Chiêm Thành-beliek] szembeszálltak a
paranccsal és nem járultak el udvarunkhoz, [s ő a császár] csupán erénye kiterjedésére, kegyessége
kiteljesedésére hagyatkozva kezelte volna őket, s soha nem bízott volna hatalmában és tündöklő hadi
erényeiben, hogy hadjáratot vezessen ellenük? Ez [a nem cselekvés] nem vezethet ahhoz, hogy
hatalmunk alá hajtsuk a távoli népeket. Minisztereid tartanak tőle, hogy országunk hercegei ugyanúgy
tesznek majd, mint Chiêm Thành, s nem csupán a csamok [dacolnak majd hatalmaddal].” A császár
ekkor úgy döntött, hogy támadást indít Chiêm Thành ellen.

帝問左右曰：「先帝棄世于今，已十六載矣。而占城未有一介使來，何也？意朕之威
德不加乎？抑彼自恃山川之阻險乎？」對曰：「臣等以為，陛下之德雖加，而威未廣
故也。何者陛下即位以來，彼逆命不庭，惟布德施惠以懷之，未嘗信威耀武以征之，

328

A zárójelben szereplő rész kisebb írásjegyekkel, magyarázatként szerepel a szövegben.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 2: 31b.
330
Ugyanígy tesz a Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục is (chính biên 3: 6b–7a).
331
A szövegben említett előző császár Lý Thái Tổ 李太祖 (uralkodott 1009–1028), Lý Thái Tông apja, a Lýdinasztia alapítója volt.
329
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非所以威遠人也。臣恐海内異姓諸侯，皆如占城，奚啻占人哉。」帝於是决意伐占
城。332

A vietnami uralkodó elődjének, s egyben apjának, 1028-ban bekövetkett halálát követően
valóban nem találhatunk utalást csam követek érkezésére, s amennyiben a császári panasz
jogos volt, az azt jelenti, hogy Địa Bà Thích királyfi 1038-as látogatása nem a csam uralkodó
(vagy legalábbis nem a 1044-ben megtámadott Csampá uralkodójának) meghatalmazásával
történt. Ezt megelőzően az utolsó követség érkezését 1011-re teszik a vietnami források, s
ekkor, emlékezetes módon egy élő oroszlánnal adóztak a császári udvarnak. A csam követek
érkezése nem tűnik gyakori jelenségnek ebben az időszakban, hiszen az 1011-es követjárást
megelőzően csupán 994-ben említenek hasonló eseményt, mely egyben a legelső ilyen jellegű
diplomáciai lépés a két ország kapcsolatának történetében.
A hadjárat előkészületeként, Lý Thái Tông hadihajók készítését rendelte el, majd 1044-ben
a vietnami flotta elindult Csampá felé, s útját végig szerencsés jelenségek kísérték, majd partra szállva
üldözőbe vették az időközben meghátráló csam egységeket. A csamok uralkodója, Nhân Đẩu 仁斗,

más változatban Sạ Đẩu halálát lelte a harcok során.
A császár arra készült, hogy rákövetkező esztendőben támadást intéz Chiêm Thành ellen, ezért
parancsot adott több száz sárkány, főnix, hal, kígyó, tigris, párduc és papagáj [alakját formázó]
csatahajó elkészítésére. 333

帝以明年將伐占城，詔造龍、鳳、魚、蛇、虎、豹、鸚鵡戰艦數百餘艘。334
[…]
A quý mão napon az uralkodó hadjáratot vezetett Chiêm Thành ellen, s a Khai Hoàng Vương-ot
hagyta hátra [az ország] őrizetére. Giáp Thìn napon335 elindultak a fővárosból, s Ất Tý napon elértek
Đại Ác

kikötőjébe. 336 Éppen akkor a hatalmas hullámok mind elnyugodtak, s a hadsereg ezt

kihasználva átkelhetett [a tengeren]. Mikor Đại An-ból elértek Ma Cô hegyéhez,337 bíbor felhő takarta
el a napot, mikor pedig elértek Não Loan-hoz, egy felhősáv befedte a király hajóját, s követte annak
mozgását. Mikor megérkeztek Tư Minh kikötőjébe, egy fehér hal ugrott a király hajójába. Értesültek
róla, hogy Chiêm Thành királya előzőleg felsorakoztatta az elefántokat a Tư Minh folyónál, s ott várja
a seregeket, ezért megparancsolták a seregeknek, hogy hagyják el a hajókat, s szálljanak partra. A
332

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 2: 32a–b.
Minden bizonnyal a csatahajók orrát díszítő szobrokról vagy mintázatról van szó.
334
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 2: 33a.
335
A hónap huszonegyedik napján.
336
A mai Nam Định tartományban.
337
Hà Tĩnh tartomány Kỳ Anh körzetében.
333
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király ezután szétosztotta a katonákat, zászlókat bontottak, megverték a dobokat, s támadni készültek.
A haramiák látván a [vietnami] katonák hatalmas erejét, [már a támadás] előtt szétszóródtak. A király
üldözőbe vette [őket], s legyilkolta három vezetőjüket, majd Quách Gia Ý lefejezte királyukat, Nhân
Đẩu-t, s felajánlotta.338 Zsákmányoltak harminc elefántot, foglyul ejtettek ötezer embert, s a szétszórt
katonák közül számtalant legyilkoltak. A király [látva a pusztítást] elszomorodott, s parancsba adta,
hogy aki Chiêm Thành-belieket gyilkol, annak fejét vegyék. Ősszel, a hetedik hónapban a hatalmas
seregek behatoltak Phật Thệ városába, s foglyul ejtették a palotahölgyeket, a [királyi] feleségeket és
ágyasokat. A nyolcadik hónapban visszavonták a seregeket, s mikor megérkeztek Trường An
tartományba, sárga sárkány jelent meg a király hajójánál. A kilencedik hónapban a király megérkezett
Chiêm Thành-ból.

癸卯，親征占城。以開皇王為留守。甲申，發自京師，乙巳，次大惡海口。時波濤帖
息，大軍利渉，自大安至姑山，紫雲捧日，至碯灣有片雲覆王舟，隨其行止。至思明
海口，白魚入舟王。聞占城王先列象陣於五滿江以待官軍，遂詔軍士舍舟登陸，王乃
部分士卒建旗鳴鼓欲擊之。賊見兵威甚盛，遂先潰。王追斬三首，郭嘉懿斬其王仁斗
以獻。獲象三十頭，生擒五千人，餘為亂兵所殺者無數。王為惻然，下詔有殺占城人
者斬。秋七月，大軍入佛誓城，俘其宮女妻妾。八月班師，至長安府，黄龍見於王
舟。九月，王至自占城。339
A Đại Việt sử ký toàn thư, azon túl, hogy a vietnami seregek odaútját is hosszabban taglalja,
részletgazdagabb leírást ad a döntő ütközet eseményeit illetően is.
A császár tudomást szerzett róla, hogy Chiêm Thành csapatait és elefántjait a Ngũ B ồ-folyó déli
partjára vezényelte, s [ott] sorakoztatta fel, hogy szembeszálljanak seregeinkkel. Parancsot adott a
hajók elhagyására, a seregeket az északi partra irányította, s látszott, hogy közülük sokan
elmenekülnek, mikor [csapataink] felsorakoztak a folyó szélén. A császár aztán szétosztotta a
katonákat, zászlókat bontottak, megverték a dobokat, s átkeltek, hogy megtámadják őket. A fegyverek
élei még össze sem érintkeztek, a csamok önmaguktól összeomlottak, üldözőbe vettük [őket], s
legyilkoltunk közülük mintegy harmincezret. Quách Gia Di lefejezte királyukat, Sạ Đẩu-t, s
felajánlotta [a fejet] a csatamezőn. Elzsákmányoltunk több mint harminc idomított elefántot, s foglyul
ejtettünk több mint ötezer embert, a többit seregeink legyilkolták, s vér festette a fegyverek élét.
Holttestek fedték be a mezőket. A császár elszomorodott, s így parancsolt: „Aki feleslegesen Chiêm
Thành-belieket gyilkol, azt öljék le, nem ismerve kegyelmet.”
338

Minden bizonnyal egyfajta győzelmi szertartásról van szó. Több hadjárat kapcsán olvashatnk arról, hogy a
győztes vietnami uralkodó hazatérve felajánlotta 獻 a hadifoglyokat és a megyilkolt csam uralkó levágott fejét az
ősök templomában.
339
Việt sử lược 2: 31.
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帝聞占城引其眾及象陳于五蒲江南岸，欲拒官軍。詔舍舟登陸，領軍士至北岸，見彼
屬徒已列江邉。帝乃部分士卒建旗鳴鼓，徑渡擊之。兵刀未接，占人自潰，追斬三萬
級。郭加彛斬其主乍斗首，于陣獻之。獲馴象三十餘，生擒五千餘人，其餘為官軍所
殺，血塗兵刀，屍塞原野。帝為之慨然，下令曰：「有妄殺占城人者殺無赦。」
[…]
A hetedik hónapban a császár, seregeit vezetve behatolt Phật Thệ városába, foglyul ejtettük Sạ Đẩu
feleségeit, ágyasait, s palotahölgyei közül azokat, kik jól táncoltak, vagy énekelték a Tây Thiên-i
dalokat. Követeket küldtünk, hogy szerte bejárva járásaikat és városaikat, beszédükkel lecsillapítsák
népüket. A miniszterek gratuláltak a győzelemhez, majd a nyolcadik hónapban a seregeket
visszavonták.

秋七月，帝引軍入佛誓城，俘乍斗妻妾及宮女之善舞西天曲調者。遣使徧行鄕邑，撫
論遣民。群臣賀捷，八月班師。340

Az ütközet pontos helyszíne kérdéses, de talán a Thu Bồn-folyó, s a mai Đà Nẵng környékén
következhetett be, ám a seregek mozgása, mind földrajzilag, mind időtartam szempontjából
tartalmaz homályos részeket. A vietnami csapatok az első hónapban indultak útnak, ám nem
derül ki pontosan, hogy a csam uralkodó, Nhân Đẩu vagy Sạ Đẩu meggyilkolása halála mikor
következett be. Ezt követően arról olvashatunk, hogy a hetedik hónapban behatoltak Phật Thệ
városába, majd azt kifosztva elhurcolták a palota női lakóit. A hadjárat ezen eseményét

hagyományosan Vijaya (Bình Định tartomány) elfoglalásaként szokás értelmezni, ám
VICKERY, aki különféle bizonyítékok alapján elveti Phật Thệ és Vijaya azonosítását, úgy
vélte, a bevett város nem lehetett a jóval délebbre eső Vijaya, s sokkal valószínűbb, hogy
annak Indrapura-nak (Đồng Dương) kellett lennie.341
Lý Thái Tông császár a kilencedik hónapban tért haza, s a krónikák beszámolnak a csam
királyi udvarból elhurcolt egyik ágyas öngyilkosságáról is.
A kilencedik hónapban elérkeztek Ly Nhân-ba342 a palotalakhoz, s megparancsolták a csam Sạ Đẩu
ágyasának, Mỵ Ê-nek, hogy szálljon fel az uralkodói hajóra. Mỵ Ê titokban egy szőnyeget maga köré
csavarva a folyóba vetette magát, s halálát lelte. A császár becsülte hűségét, ezért a Hiệp Chính Hựu
Thiện [«Az igazsággal harmóniában levő, kiválóságát őrző»] asszony kinevezést adta neki.

340

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 2: 34a–35a.
VICKERY 2005: 48–49.
342
Lý Nhân körzet Hà Nam tartományban.
341
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九月至涖仁行殿，召占乍斗妃媚醯進侍御舟。媚醯不勝憤鬱，密以氊自纒投于江死
之。帝嘉其貞節封協正佑善夫人。343
A két évvel későbbi bejegyzés a vietnami fővárosba telepített csam udvarhölgyek számára
épített külön lakóépület létrehozásáról szól.
A harmadik esztedőben [1046] (a Tống [Song]-dinasztia Khánh Lịch [Qingli] időszakának hatodik
esztendejében) különálló palotát emeltek, hogy az a Chiêm Thành-i nőknek szállásául szolgáljon.

三年(宋慶曆六年)，起别宫，居占城女。344

Ju-she-li-bo-wei-shou-luo-po-ma-ti-yang-bu 倶舍唎波微收羅婆麻提楊卜

5.11.

1047-ben a Việt sử lược egy Úng Nặc 雍 尼 nevű, sehol máshol nem említett
uralkodóról szól, akinek követét a vietnami udvar feltartóztatta urának tiszteletlensége miatt.
Chiêm Thành elhozta adóját. Parancsba adták, hogy követeiket Chân Đăng körzetben tartóztassák
királyuk, Úng Nặc tiszteletlensége miatt.

占城來貢。，詔流其使於真登州，以其王雍尼不恭故也。345
A kínai szövegek először 1050-ben tesznek említést Ju-she-li-bo-wei-shou-luo-po-ma-ti-yangbu-ról,

346

ám a Songshi tévesen a követség vezetőjeként, s nem a követséget küldő

uralkodóként említi. Az új uralkodó több követséget menesztett a kínai udvarhoz, s arról is
értesülhetünk, hogy megerősítette hadseregét, hogy ellen tudjon állni a vietnami agressziónak.
A Huangyou-időszak második esztendejének [1050] első havában ismét követséget küldtek, [ezúttal]
Ju-she-li-bo-wei-shou-luo-po-ma-ti-yang-bu-t,

s

kétszázegy

elefántagyarral,

hetvenkilenc

orrszarvúszarvval adózott. Két beadványt nyújtott be, az egyik a saját országuk nyelvén volt írva, a
másik pedig kínai nyelven. Az ötödik esztendő [1053] negyedik havában követük, Pu-si-ma-ying
érkezett és vidékük termékeivel adózott. A Jiayou időszak [1056–1063] első esztendejének [1056]
harmadik szökőhavában követük, Pu-xi-tuo-pa vidékük termékeivel adózott. Mikor hazafelé tartva
elérte Taiping körzetet, 347 a folyó partja beomlott, s az összes poggyásza a vízbe veszett. A
343

Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục chính biên 3: 9a.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 2: 36b.
345
Việt sử lược 2: 32.
346
MASPERO Jaya Parameśvaravarman királyként említi. A kínai nevet WADE Ku Sri Paramesvarmadeva Yang
Pu alakban rekonstruálja. WADE 2011: 148.
347
Közigazgatási egység a Jangce-folyó déli oldalán, a mai Nanjing-tól délre.
344
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rákövetkező [1057] év első havában parancsba adták, hogy Guangzhou ezer liang ezüstöt
ajándékozzon neki. A hatodik esztendő [1061] kilencedik havában ismét idomított elefántot ajánlottak.
A hetedik esztendő [1062] első hónapjában Guangxi hadügyi megbízottja így szólt: „Zhanla 348
egyáltalán nem járatos a harcban, ráadásul Jiaozhi-vel szomszédos, s gyakorta szenved betörésektől és
megszállástól. Zhancheng az utóbbi időkben javította hadi felkészültségét, hogy ellen tudjon állni
Jiaozhi-nek. Mikor keresztülhaladnak a Guangdong-i úton, hogy adójukat a császári fővárosba hozzák,
bízom benne, hogy kegyesen és bizalommal fogadják majd őket.”

皇祐二年正月，又使倶舍唎波微收羅婆麻提楊卜貢象牙二百一、犀角七十九。表二
通，一以本國書，一以中國書。五年四月，其使蒲思馬應來貢方物。嘉祐元年閏三
月，其使蒲息陁琶貢方物，還至太平州，江岸崩，沉失行橐。明年正月，詔廣州賜銀
千兩。六年九月，又獻馴象。七年正月，廣西安撫經略司言：「占臘素不習兵，與交
阯鄰，常苦侵軼；而占城復近修武備，以抗交阯，將繇廣東路入貢京師，望撫以恩
信。」349
MASPERO úgy vélte, hogy az 1061-ben Kínába érkező követség, mely idomított elefántokat
vitt ajándékul a császárnak, „minden kétséget kizáróan” III. Bhadravarman királynak
tulajdonítható, 350 ám a kínai szöveg nem sok segítséget nyújt a feltételezés igazságának
eldöntéséhez.

5.12.

Shi-li-lü-cha-pan-ma-chang-yang-pu 施里律茶盤麻常楊溥
A kínai szövegek szerint 1062-ben egy új uralkodó, Shi-li-lü-cha-pan-ma-chang-yang-

pu 351 követséget küldött a kínai udvarhoz, s kérésének megfelelően egy fehér lóval
ajándékozták meg.
A [Jiayou-időszak hatodik esztendejének] ötödik havában követük, Dun-pa-ni érkezett [udvarunkhoz]
és vidékük termékeivel adózott. A hatodik hónapban királyuknak, Shi-li-lü-cha-pan-ma-chang-yangpu-nak egy fehér lovat adományoztunk, kérésének megfelelően.

六月，賜其王施里律茶盤麻常楊溥白馬一，從其求也。352

348

Kambodzsa korabeli kínai elnevezése.
Songshi 489: 14084.
350
Bhadravarman személyéről szinte semmit sem tudhatunk. Rudravarman király 1064-re datálható felirata (C
31 A2), mely a Nha Trang-i Pô Nagar templomnál található említést tesz róla, s az uralkodó bátyjaként nevezi
meg. A felirat fordítását lásd. MAJUMDAR 1985: 157–159. (No. 60).
351
Talán a Śrī Rudravarmadeva Yang Pu név átirata.
352
Songshi 489: 14084.
349
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1068-ban a csam uralkodó azzal a kéréssel fordult a császárhoz, hogy postalovakat
vásárolhassanak. Shenzong 神 宗 császár (uralkodott 1067–1085) egy újabb fehér lovat
küldött neki, s engedélyezte, hogy a hazafelé tartó küldöttség öszvéreket vásároljon.
A Xining-időszak első esztendejében [1068] királyuk, Yang-bu-shi-li-lü-tuo-ban-mo-ti-po követséget
küldött és vidékük termékeivel adózott. Kérelmezte, hogy postalovakat vásárolhasson. A parancs
szerint egy fehér lovat ajándékoztunk neki, s engedélyeztük, hogy hazafelé Guangdong-ban öszvéreket
vásároljanak.

熙寧元年，其王楊卜尸利律陀般摩提婆遣使貢方物，乞市驛馬。詔賜白馬一，令於廣
州買騾以歸。353

Mindeközben, az 1069-es vietnami hadjáratot megelőzően Csampá 1055-ben, 1057-ben,
1059-ben, 1063-ban és 1065-ben is adót küldött Đại Việt császárának A hadjárat kiváltó
okairól alighanem a Đại Việt sử ký toàn thư 1068-re vonatkozó bejegyzése tartogat némi
információt.
Chiêm Thành fehér elefántot ajánlott fel, később ismét háborgatták határainkat.

占城獻白象，後再擾邊。354
A rákövetkező év elején Lý Thánh Tông 李聖宗 355 (uralkodott 1054–1072) hadjáratot
vezetett egy a vietnami szövegekben Đệ Củ 第矩, vagy Chế Củ 制矩 néven említett uralkodó
ellen, s a csamok vereségével végződő háborút az 1044-es hadjárathoz hasonlóan, Vijaya
elfoglalásaként szokták értelmezni. 356 A vietnami seregek feltartóztatására küldött csam
alakulatok vereségét követően, az uralkodó családjával együtt elmenekült, s a fővárost harc
nélkül átengedték a támadóknak. A szökésben lévő csam királyt végül Kambodzsa határában
ejtették fogságba, majd elhurcolták a vietnami fővárosba.

353

Songshi 489: 14085.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 3: 4b. Ezekről az eseményekről a másik két vietnami krónika nem tesz
említést.
355
Lý Nhật Tôn 李日尊, poszthumusz nevén Lý Thánh Tông (uralkodott 1054–1072), a Lý-dinasztia harmadik
császára ült ekkor Đại Việt trónján.
356
A korábbi hadjárat forgatókönyvéhez hasonlóan, a vietnami csapatok ismét a Phật Thệ nevezetű főváros ellen
vonultak. Az 1069-es hadjárat események leírásakor a vietnami forrás egy Thị Lợi Bì Nại 尸唎皮奈 nevű
354

kikötőt említ, mely alighanem azonos a később csak Thi Nại 尸耐 néven emlegetett kikötővel Chà Bàn 闍槃
(Vijaya) mellett.
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A Thần Vũ-időszak első esztendejében [1069], tavasszal a második hónap Mậu Tuất napján [az
uralkodó] önmaga vezetett hadjáratot Chiêm Thành országa ellen.

神武元年，春二月，戊戌，詔親征占城國。357
[…]
A harmadik hónap quý dậu napjának358 éjjelén sárkány tűnt fel Cảnh Thắng hajójánál. A bính tý napon
elérték Thị Lợi Bì Nại kikötőjét, s két madár repülve követte a király hajóját, akár mintha vezetnék [a
hajót]. A hadsereg előrenyomult, s mikor elérték a Tu Mao-folyó partját, látták, hogy tábornokuk Bố
Bì Dà La, valamint mások felsorakoztak a folyó partján. A seregek megindították a támadást,
legyilkolták Bố Bì Dà La-t, s a halott Chiêm Thành-iakat megszámolni sem lehetett. Mikor
uralkodójuk, Đệ Củ értesült seregei vereségéről, magához vette feleségeit és fiait, s éjjel elmenekült.
Azon az éjjelen továbbvezették a hadsereget, s elérték Phật Thệ városát a Đồng La gázlónál, a Phật
Thệ-beliek pedig megadták magukat. Nyáron, az ötödik hónapban Nguyễn Thường Kiệt tábornok
foglyul ejtette Đệ Củ-t Chân Lạp359 határvidékén. Nyáron, az ötödik hónapban a király lakomát tartott
minisztereinek Chiêm Thành királyának palotájában, s személyesen adta elő a pajzsos táncot, valamint
labdázott a [trónterem] lépcsőjénél. A király megparancsolta, hogy a Phật Thệ városfalán belüli és
kívüli összes házat, mindösszesen több mint kétezer ötszázhatvan épületet égessék fel.
[…]
Őfelsége drága kocsit hajtott, a miniszterek pedig mind lóháton vezették [a menetet]. Chiêm Thành
királya, Đệ Củ kenderszárból készült fejfedőt viselt, fehér szövetből való ruházatot hordott, mely
vékony selyemmel volt megkötve derekán. Meghagyták, hogy a fővárosi őrség öt tagja vezesse [a
foglyot], közrefogva családtagjait, kik így követték.

三月，癸酉夜，龍見於景勝舶。丙午，次尸唎皮奈海口，有二鳥並飛隨王舟，如導從
之狀。大軍前進，次須毛江岸，見其將布皮陀囉等陳於江岸。官軍縱擊斬布皮陀囉，
占城死者不勝數，其主第矩聞軍敗，乃攜妻子夜遁。是夜，引軍傅佛誓城至同羅津，
佛誓人降。夏五月，元帥阮常傑俘獲第矩於真臘界。夏五月，王宴羣臣於占城王殿，
又親舞盾擊毬於其堦。王命徧數佛誓城内外人家，凡二千五百六十餘區，並焚之。
[…]

上御寳車，羣臣皆騎馬導引。占城王第矩戴麻骨冠，著白 衣，以絹繫腰。令興武都
五人牽之，繫其黨屬以從。360

357

Việt sử lược 2: 36.
A hónap tizedik napján.
359
Chân Lạp, a kínai 真 臘 írásjegyek vietnami olvasata, vagyis a kínaiak által Zhenla néven ismert
Kambodzsáról van szó.
360
Việt sử lược 2: 37.
358
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A háború leginkább részletgazdag leírását az idézett Việt sử lược tartalmazza, míg a
másik két krónika, a Đại Việt sử ký toàn thư 361 valamint a Khâm Định Việt sử Thông giám
cương mục 362 csupán magának a hadjáratnak, valamint a csam uralkodó foglyul ejtésének
tényéről tesznek említést. Nem szólnak sem a hadjárat vagy az ellenséges király fogságba
esésének részleteiről, sem a győztes hadsereg diadalmenetéről. Fontos eltérés továbbá, hogy
ez utóbbi két mű a csam uralkodót nem Đệ Củ, hanem Chế Củ néven említik, s beszámolnak
későbbi sorsának alakulásáról is. Ezek alapján raboskodása nem tartott sokáig, s országa
három északi tartományának átengedésével megválthatta szabadságát:
Chế Củ kérelmezte, hogy jóvátételként Địa Lý, Ma Linh, Bố Chánh három tartományát [ajánlhassa].
Engedélyezték mindezt, s elengedték Chế Củ-t, hogy visszatérhessen országába. (Địa Lý a jelenlegi
Quảng Nam [tartománnyal] azonos).363

制矩請以地哩、麻令、布政三州贖罪。許之，放制矩還國(地哩今廣南)。364
Shenzong császárhoz intézett beadványában Lý Thánh Tông beszámolt a Csampá ellen
vezetett hadjáratról, valamint a csam uralkodó foglyul ejtéséről is.
A második esztendőben [1069] 365 beadványuk így szólt: „Zhancheng országa régóta adózott
Udvarodnak, alattvalód [vagyis én] személyesen vezettem hadjáratot ellenük, s foglyul ejtettem
királyukat.”

二年，表言：「占城國久闕貢，臣親帥兵討之，虜其王。」366
1072-ben újabb követség érkezett Kínába, ám ezúttal a krónikák szerkesztői nem tesznek
említést a követséget küldő uralkodóról.
Az ötödik esztendőben [1072] üvegekkel, korallokkal, borssal, ivóeszközökkel, kámforral, tömjénnel,
szegfűszeggel, kubéba borssal,367 valamint lakkal adóztak.

五年，貢瑠璃珊瑚酒器、龍腦、乳香、丁香、蓽澄茄、紫礦。368

361

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 3: 4b.
Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục chính biên 3: 28a–b.
363
A három átadott terület a mai Quảng Bình és Quảng Trị tartományokban található.
364
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 3: 5a.
365
A Xining-időszakban 熙寧(1068–1077), Shenzong 神宗 császár uralkodásának (1067–1085) ideje alatt.
366
Songshi 488: 14069.
367
A kubéba bors (Piper cubeba), vagy másnéven jávai bors egy fűszernövény, amelyet a gyógyászatban is
használnak.
368
Songshi 489: 14085.
362
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1074-ben egy szűkszavú megjegyzést találhatunk egy a Đại Việt határai ellen intézett
támadásról.
Chiêm Thành ismét háborgatta határainkat.

占城復擾邊。369
Ugyanabban az évben Lý Nhân Tông császár, a kínai udvarhoz címzett beadványában, arról
számolt be, hogy Csampá uralkodója családjával, s követőivel együtt keresett menedéket
országában.
A hetedik esztendőben [1074] a Jiaozhou-beli Li Qiande 370 elbeszélte, hogy királyuk [vagyis
Zhancheng királya] háromezer fegyverest vezetve, feleségével és fiaival érkezett [hozzájuk], hogy
megadják magukat. Az első hónapban érkeztek meg országukba.

七年，交州李乾德言其王領兵三千人幷妻子來降，以正月至本道。371
MASPERO vélekedése szerint a vietnami fogságból szabaduló Rudravarman, aki azonos a
vietnami szövegekben szereplő Đệ Củ, vagy Chế Củ, valamint a kínai szövegekben említett Shi-

li-lü-cha-pan-ma-chang-yang-pu királlyal, országába visszatérve azzal szembesült, hogy tíz
jelentkező is fegyvert ragadott trónjáért, kik kegyetlen háborúban álltak egymással, s az
országot anarchiába taszították. Talán ő lehetett a menekült uralkodó, akit a vietnami császár
beadványában is megemlített. 372 Ami a kor helyi forrásait illeti, a C30A1-es, 1084-re
datálható, Nha Trang-ból származó felirat egy tizenhat évig tartó polgárháborút említ, amely
főként Nha Trang és Phan Rang környékére (vagyis jóval délebbre) korlátozódott. A
harcokból végül egy Paramabodhisatva nevű uralkodó került ki győztesen, aki többek között
egy Rudravarman nevű riválissal is leszámolt.373
Az ezt követő hosszú évtizedeken keresztül nem említenek uralkodói neveket sem a
kínai, sem a vietnami szövegek, 374 így számos sötét folt akad az időszak eseményeivel
kapcsolatosan. 1075-ben a vietnami császár a neves tábornokot, Lý Thường Kiệt-et 李常傑
369

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 3: 8a.
Lý Càn Đức 李乾德, aki Lý Nhân Tông (1072–1127) néven a Lý-dinasztia (1009–1225) negyedik uralkodója
volt.
371
Songshi 489: 14085.
372
MASPERO 1928: 142–143.
373
A teljes szövegében publikálatlan felirat szövege alapján VICKERY úgy véli, hogy a déli feliratokban említett
Rudravarman, valamint a vietnamiak által fogságba ejtett, majd szabadon engedett uralkodó két különböző
személy. VICKERY 2005: 53–54.
370
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bízta meg a Csampá elleni hadjárattal, aki kudarcot vallott, de lehetősége volt térképet razolni
a 1069-ben megszerzett három tartomány földjeiről.
Parancsba adták Lý Thường Kiệt-nek375, hogy vezesse seregeinket, s intézzen támadást Chiêm Thành
ellen, ám nem tudott győzedelmeskedni. [Lý] Thường Kiệt akkor Bố Chánh, Địa Lý és Ma Linh
három tartományának vizeiről, hegyeiről és terepviszonyairól térképet rajzolt, majd visszatért. Địa Lýt átneveztük Lâm Bình-nek, Ma Linh-t pedig Minh Linh-nek, s ösztönöztük a lakosságot, hogy
telepedjenek meg azokon a területeken.

命李常傑總諸軍伐占城，不克。常傑乃畫布政、地哩、麻令三州山水形势爲圖而還。
改地哩爲臨平州，麻令爲明靈州，招民居之。376

1076-ban a Song udvar támadást tervezett Đại Việt ellen, amihez Csampá és Kambodzsa
segítségét kérték. Később a Kínába érkező csam követek részletesen beszámoltak országuk
földrajzi adottságairól, s uralkodójuk viselt dolgairól.
A kilencedik esztendőben [1076] ismét követeket küldtek, akik elbeszélték, hogy országukból Zhenla
tengeri úton egy hónapi útra fekszik. Északnyugati irányban Jiaozhou negyvennapnyi útra van, végig
hegyes útvonalon. Százöt település áll a kormányzásuk alatt, melyek [igazgatása] nagyjából olyan,
mint a tartományoké és járásoké [Kínában]. Királyuk abban az évben volt harminchat éves. Dashiből 377 származó brokátból, vagy chuan és fa brokátból készült nagy köntöst visel. Hét arany
nyakláncot, valamint a fején hétféle drágasággal ékített arany fejfedőt visel. A lábán vörös, bőr
lábbelit hord. Mikor kivonul, kíséretében ötszáz ember van. Tíz asszony arany tálcát hordoz, amelyen
bételt tartanak. Zenével kísérik [a menetet].

九年，復遣使來言：其國自海道抵眞臘一月程，西北抵交州四十日，皆山路。所治聚
落一百五，大略如州縣。王年三十六歲，著大食錦或川法錦大衫、七條金瓔珞，戴七
寶裝成金冠，躡紅皮履。出則從者五百人，十婦人執金柈合貯檳榔，導以樂。378

374

A vietnami szövegek ezt követően 1104-ben említik a következő uralkodót, Chế Ma Na-t, míg a kínai
források 1116-ban szólnak Yang-bu-ma-die-ről.
375
Lý Thư ờng Kiệt 李常傑 (1019–1105) a vietnami történelem legendás tábornoka, az 1076-ban, a Songdinasztia felett aratott győzelem hőse volt. A hagyomány őt tartja számon a Nam Quốc Sơn Hà 南國山河 (A
déli ország hegyei és folyói) című vers szerzőjeként, melyet Vietnam első „függetlenségi nyilatkozataként” is
szoktak emlegetni.
376
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 3: 9a.
377
Az arab országokból származó.
378
Songshi 489: 14085.
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Később, mikor a kínai seregek elindultak, újabb követség érkezett Csampába, hogy a katonai
szerepvállalásra vonatkozó császári kérést nyomatékosan megismételje. A szövegből úgy
tűnik, hogy a kínai vereséggel végződő harci események során a csamok tartózkodtak attól,
hogy nagyob erőkkel képviseljék magukat, s részvételük csupán a stratégiailag fontos
útvonalak biztosítására korlátozódott. Mikor később, a vietnami és a csam követek egyazon
időpontban jártak a kínai udvarnál, a csamok kérelmezték, hogy elkerülhessék a másik ország
küldötteit.
A császári seregek hadjáratra indultak Jiaozhi379 ellen, s az [országaik közötti] gyűlöletre alapozva,
követséget küldtünk [Zhancheng-be], hogy az alkalmat kihasználva összefogjanak velünk, s
elpusztítsuk [Jiaozhi országát]. Yang Congxian, a könnyű hadihajók dandárjának főigazgatója,
elküldte Fan Shi gyalogos katonát, hogy tolmácsolja a parancsot. [Fan] Shi visszatért, és elbeszélte,
hogy országuk kiválasztott hétezer katonát, hogy biztosítsák a fontos útvonalakat a rablók 380 ellenében.
Királyuk fa levelére írott válaszlevelet küldött, s megparancsolták, hogy terjesszék a császár elé. Nem
jártak sikerrel. Később a két ország együtt hozta el adóját, s a Zhancheng-i követek kérelmezték, hogy
elkerülhessék a Jiao-belieket. 381 Megparancsoltuk, hogy mikor a hónap első napján kihallgatást
tartanak a Wende Csarnokban, [a két ország követei] a keleti és nyugati oldalon elkülönítve álljanak.
A hónap tizenötödik napján, mikor a Jiao-beliek a Chuigong Csarnokba mennek, a Zhancheng-iek
siessenek a császári lakosztályokba. A fogadás idején, keleten, illetőleg nyugaton [elkülönítve]
üljenek.

王師討交阯，以其素仇，詔使乘機協力除蕩。行營戰棹都監楊從先遣小校樊寔論旨。
寔還，言其國選兵七千扼賊要路，其王以木葉書回牒，詔使上之。然亦不能成功。後
兩國同入貢，占城使者乞避交人。詔遇朔日朝文德殿，分東西立；望日則交人入垂拱
殿，而占城趨紫宸；大宴則東西坐。382
Mintegy másfél évtizeddel később a csamok maguk vetették fel a katonai beavatkozás
lehetőségét, s arról biztosították a kínai udvart, hogy egy esetleges hadjárat esetén örömmel
támadnák hátba Đại Việt-et. Zhezong 哲 宗

császár (uralkodott 1085–1100) udvariasan

elhárította a felvetést, arra hivatkozva, hogy Đại Việt az udvar hűséges adófizetői közé
tartozik.

379

Vagyis Vietnam ellen. Jiaozhi 交阯 az egykori kínai tartomány elnevezése.
Pejoratív kifejezés az ellenséges vietnamiakra vonatkozóan.
381
Vagyis a vietnamiak. Ismét a korábbi kínai közigazgatási egységre (Jiaozhou) utal a kínai szerző.
382
Songshi 489: 14085.
380
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A Yuanyou-időszak [1086–1094] hetedik esztendejében [1092] ismét beadványt nyújtottak be,
melyben elbeszélték, hogy amennyiben a Mennyei Udvar támadást intézne Jiaozhi ellen, seregeikkel
hátba támadnák őket. Az Udvar úgy vélte, hogy mivel Jiaozhi gyakorta küld adót, s szakadatlanul
alattvalónkként szolgált, bajos volna seregeket támasztani ellenük. Válaszként császári levélben
jelentettük ezt, s követüket, Liang-bao-gu-lun-ga-dan-t, valamint helyettes követüket, Bang-mu-zhi-tut, «Védelmező és Engedelmes Parancsnokká»383 neveztük ki.

元祐七年，又表言如天朝討交阯，願率兵掩襲。朝廷以交阯數入貢，不絕臣節，難以
興師，答敕書報之，而以其使良保故倫軋丹、副使傍水知突為保順郞將。384

Ebben az időszakban Csampá rendszeresen adót küldött a vietnami udvarnak, 1081–1091
között minden évben követségek érkezését jegyzi a Việt sử lược, ám ezt követően egészen
1094-ig felhagytak az adózás kötelezettségének gyakorlásával, ezért Lý Nhân Tông egy
hivatalnokot küldött országukba, hogy a császár nemtetszését tolmácsolja uralkodójuknak. A
figyelmeztetés nyomán a rákövetkező években ismételten adót hozó követségek érkeztek a
vietnami fővárosba.385
A [Hội Phong-időszak] harmadik esztendejében (a Tống [Song]-dinasztia Thiệu Thánh [Shaosheng]időszakának első éve) [1094], tavasszal, az első hónapban elküldtük a Hàn Lâm [Hanlin] tanult
írástudót, Mạc Hiển Tích-t Chiêm Thành-ba, hogy az éves adózás szertartása miatt panaszt emeljen.

三年(宋紹聖元年)春正月，遣翰林學士莫顯績使占城責歲貢禮。386

1103-ban egy Lý Giác 李覺 nevű lázadó, akinek boszorkányos praktikákat is tulajdonítottak,
felkelést robbantott ki, majd a kezdeti sikereket követően vereséget szenvedett, s Csampába
menekült.
Télen a tizedik hónapban a Diễn Châu-ba387 való Lý Giác felkelést tervezett. Korábban, [Lý] Giác
kitanulta és birtokába jutott mesterségének, amely révén képes volt a fát emberré változtatni.
Összegyűjtötte a dologtalanokat, elfoglalta körzetének erődítményeit és zűrzavart támasztott. Mikor az
ügynek híre ment, megparancsolták Lý Thường Kiệt-nek és másoknak, hogy büntető hadjáratot
indítsanak ellene. [Lý] Giác vereséget szenvedett, s Chiêm Thành-ba menekült, maradék csapatait
pedig mind legyőzték.
383

HUCKER 1998: 369: 4496
Songshi 489: 14085.
385
A Việt sử lược szerint 1094-ben, 1095-ben, 1097-ben, 1098-ban és 1099-ben, majd azt követően is éventekétévente adót küldtek.
386
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 3: 12b.
384
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冬十月，演州人李覺謀反。初，覺學得其術，能變木爲人，招集亡賴，據本州築城作
亂。事聞，命李常傑等討之。覺敗，出亡占城，餘黨悉平。388

A csamok még ugyanabban az esztendőben támadást indítottak, s ugyan az erre vonatkozó
szűkszavú bejegyzés csupán a határok fosztogatásáról beszél, addig a későbbi ellentámadás
körülményeinek taglalásakor kiderül, hogy ennél jóval komolyabb esetről volt szó.
Chiêm Thành fosztogatta határainkat.

占城寇邊。389

A Csampába menekült Lý Giác a helyi uralkodónak beszámolt lázadásáról, valamint a
nyomában kialakult helyzetről, A szövegben Chế Ma Na 制麻那 néven említett uralkodó a
pillanatot megfelelőnek találta arra, hogy támadást intézzen északi szomszédja ellen, s
megpróbálja visszaszerezni az 1069-es vereséget követően elveszített három tartományt.
Ismét Lý Thường Kiệt kapott császári megbízást az ellencsapásra, aki sikeresen visszafoglalta
a csamok által megszállt területeket.
A [Long Phù időszak] negyedik esztendejének (a Tống [Song]-dinasztia Sùng Ninh [Chongning]időszakának harmadik esztendeje) [1104] tavaszán, a második hónapban megparancsolták Lý Thường
Kiệt-nek, hogy támadást intézzen Chiêm Thành ellen. Korábban Lý Giác Chiêm Thành-ba menekült, s
[ott] beszámolt az országunkban fennálló helyzetről. Chiêm Thành uralkodója, Chế Ma Na ezért
betört, s ismét elragadta a Chế Củ által felajánlott Địa Lý és egyéb, összesen három tartományt. Ekkor
megparancsolták Lý Thường Kiệt-nek, hogy verje le őket, Chế Ma Na pedig ismét feladta földjeiket.

四年(宋崇寕三年)春二月，命李常傑伐占城。初，李覺亡占城，言中國虚實。占城主制
麻那因之入寇，復取制矩所献地哩等三州。至是，命李常傑擊破之，制麻那復納其
地。390

5.13.

Yang-bu-ma-die 楊卜麻疊
1116-ban egy Yang-bu-ma-die 391 nevű uralkodót említenek a kínai szövegek, aki

követsége révén kinevezésekért folyamodott a kínai udvarhoz.392
387

Diễn Châu körzete a mai Nghệ An tartományban található.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 3: 14a.
389
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 3: 14a–b.
390
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 3: 14b.
391
MASPERO V. Harivarman néven jegyzi, míg nevét WADE Yang Pu … madeva alakban rekonstruálja.
388
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A Zhenghe-időszakban [1111–1118] királyukat, Yang-bu-ma-die-t megtettük a «Palota Aranypecsétes
és Bíborszalagos Nagymesterévé»,393, aki Lian[zhou]394 és Baizhou395 főfelügyelőit vezeti. Yang-buma-die elmondta, hogy a [kínai] civilizáción kívül él, s nem részesül fizetésben és élelemellátásban.
Azt kívánta, hogy csekély kinevezéseket és juttatásokat nyújtsunk neki, annak érdekében, hogy
felvirágoztathassa kicsi országát. Teljesítették kérését.

政和中，授其王楊卜麻疊金紫光祿大夫，領廉、白州刺史。楊卜麻疊言身縻化外，不
霑祿食，願得薄授奉給，壯觀小國，許之。396
1119-ben a csam uralkodó további címekkel és kinevezésekkel gazdagodott.
A Xuanhe-időszak [1119–1125] első esztendejében [1119] megtettük [királyukat] a közmunkákért
felelős tiszteletbeli miniszterré, valamint vezető cenzorrá, a Huaiyuan seregek különleges
megbízottjává, Linzhou 397 hivatalának felügyeleti megbízottjává, valamint kinevezték Zhancheng
királyává. Ettől fogva minden alkalommal kegyesek voltunk és mindig további birtokokat és városokat
adományoztunk neki.

宣和元年，進檢校司空兼御史大夫、懷遠軍節度、琳州管內觀察處置使，封占城國
王。自是，每遇恩輒降制加封邑。398
Ebben az időszakban a vietnami források sem említenek háborús eseményeket, s a csam
követségek rendszeres látogatók voltak a császári udvarban.
[A Hội Tường Đại Khánh-időszak nyolcadik évében][1117] Chiêm Thành három csokor arany virágot
ajánlott fel.

占城献金花三朶。399
[…]
[A Hội Tường Đại Khánh-időszak kilencedik évében][1118] Chiêm Thành elhozta adóját. A
kilencedik hónap tân tỵ napján tartották Thắng Nghiêm és Thánh Thọ templomainak ezer buddha
ünnepségét, s Chiêm Thành követeit rávették, hogy megtekintsék.

占城來貢。九月辛巳，設慶成勝嚴聖壽寺千佛會，使占城使觀之。400
392

Míg a Songshi nem adja meg a követjárás pontos időpontját, addig a Song huiyao jigao azt 1116-ra teszi.
HUCKER 1998: 168: 1159
394
Egykori közigazgatási egység a mai Hepu 合浦 környékén (Guangxi tartomány).
395
Egykori közigazgatási egység a mai Bobai 博白 környékén (Guangxi tartomány).
396
Songshi 489: 14085.
397
A mai Yishan környékén (Guangxi tartomány).
398
Songshi 489: 14085–14086.
393
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[…]
[A Thiên Phù Duệ Vũ-időszak hetedik évében] [1126] A kilencedik hónapban Chiêm Thành elhozta
adóját. A fényt árasztó lámpások ünnepét tartották a sárkányos lépcsőnél, 401 s megparancsolták Chiêm
Thành követségben járó minisztereinek, hogy tekintsék meg.

九月，占城來貢。設廣照燈會于龍墀，詔占城使臣觀之。402
1129-ben Gaozong 高宗 császár (uralkodott 1127–1162) újabb tisztségeket adott a csam
uralkodónak.
A Jianyan-időszak [1127–1130] harmadik esztendejében [1129] Yang-bu-ma-die követséget küldött és
adót hoztak. Császári kegyünkkel találkoztak és a «Vezető Tanító» címet, továbbá adózó városokat
adományoztunk neki.

建炎三年，楊卜麻疊遣使入貢，遇郊恩，制授檢校太傅，加食邑。403
1132-ben a csamok a harcias khmer uralkodó, II. Sūryavarman seregeivel szövetségben
intéztek sikertelen támadást Đại Việt ellen. A Việt sử lược szerint, négy évvel korábban, II.
Sūryavarman már végrehajtott egy vereséggel végződő támadást Nghệ An ellen.404
Ősszel, a nyolcadik hónapban Chân Lạp és Chiêm Thành fosztogatta Nghệ An körzetet.
Megparancsolták Dương Anh Nhĩ véderőparancsnoknak, hogy támadást intézzen ellenük, s legyőzte
őket.

秋八月，真臘、占城冦乂安州。詔太尉楊英珥討克之。405
1150-ban vagy 1152-ben a Csampából érkező Ung Minh Ta Điệp 雍明些疊 kért katonai
segítséget a vietnami uralkodótól, Lý Anh Tông-tól 李英宗 (uralkodott 1138–1175), melyet
ugyan meg is kapott, de vietnami csapatokkal megerősítve is végzetes vereséget szenvedett
ellenfelétől. A történet több vietnami forrásban is fennmaradt, s míg a Việt sử lược az
eseményt 1150-re teszi, s a Csampá trónjára pályázó személyt Ung Minh Điệp 雍明疊, addig

399

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 3: 18b.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 3: 19a.
401
Az esemény minden bizonnyal a vietnami uralkodó palotájában történt. A sárkányos lépcső a palota egyik
épületéhez, vagy teraszához vezető lépcsősor lehetett.
402
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 3: 24a–b.
403
Songshi 489: 14086.
404
Việt sử lược 3: 47.
405
Việt sử lược 3: 48.
400
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a Đại Việt sử ký toàn thư két esztendővel későbbi időpontot említ, s az illetőt Ung Minh Ta
Điệp néven jegyzi.406
A Chiêm Thành országából való Ung Minh Ta Điệp eljött fővárosunkba, s kérelmezte, hogy tegyék
meg királynak [országukban]. A császár megbízta Lý Mông-ot, hogy Thanh Hoá prefektúrából és
Nghệ An körzetből származó több mint ötezer katonával hatoljon be Chiêm Thành-ba, s emelje
királlyá Ung Minh Ta Điệp-et. Mikor [Lý] Mông elért Chiêm Thành-ba, uralkodójuk, Chế Bì La Bút
szembeszállt vele, s Ung Minh Ta Điệp és [Lý] Mông mindketten halálukat lelték.

占城國人雍明些疊詣闕，請命爲王。詔上制李蒙領清化府乂安州五千餘人如占城，立
雍明些疊爲王。蒙至占城，爲其主制皮羅筆所拒，雍明些疊、蒙等皆死之。407
A helyi feliratok csakugyan megemlékeznek a fenti eseményekről. A Mỹ Sơn-ból származó
C101-es felirat szerint a „Yavana” (vagyis vietnami) király, értesülvén a csam uralkodó, Jaya
Harivarman király Kambodzsával vívott harcairól, alkalmasnak vélte az időpontot arra, hogy
támogatást nyújtson egy ellenkirálynak, akit a szöveg Vaṅśarāja néven említ.408 A felirat, a
vietnami szövegek történetével összhangban, a csam király győzelméről szól, ám érthető
módon, a Jaya Harivarman által emeltetett kőfelirat még nagyobb számokat említ a vietnami
erők veszteségét illetően.409
1152-ben Chế Bì La Bút elküldte adóját Đại Việt-nek, majd 1154-ben lányát küldte a
vietnami udvarnak, amely elfogadta a csam uralkodó ajánlatát.
A Chiêm Thành-beli Chế Bì La Bút elhozta adójukat.

占城製皮囉筆來貢。410
Télen, a tizedik hónapban Chiêm Thành uralkodója, Chế Bì La Bút elküldte lányát, akit elfogadtunk.

冬十月，占城主制皮囉筆進其女，納之。411
406

Továbbá a Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục (chính biên 5: 6a) is beszámol az eseményekről. Ez a
mű a Đại Việt sử ký toàn thư változatát követi.
407
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 4: 10a–b.
408
A felirat talán két külön személyre is utal ezen a néven. A szöveg szerint Jaya Harivarman előbb a Csampától
nyugatra fekvő hegyekben és erdőségekben élő törzsek, az úgynevezett Kirāṭa ellen vezetett hadjáratot, majd
győzelmét követően azok törzsfői a csam uralkodó sógorát, Vaṅśarāja-t emelték királlyá. Jaya Harivarman
legyőzte (és talán meg is ölte). Később a szöveg egy a vietnamiak által segített Vaṅśarāja-t említ, aki csakugyan
vereséget szenvedett. VICKERY az első ütközet kimenetelére vonatkozó részt úgy fordítja, hogy a trónkövetelő
halálát lelte, s így a két, azonos néven említett személy nem lehet egy és ugyanaz. A Vaṅśarāja kifejezés ezért
talán inkább lehet tisztség, mint személynév. VICKERY 2005: 64.
409
A C 101-es felirat pontos adatait illetően lásd SCHWEYER 1999: 336. A felirat fordítása megtalálható:
MAJUMDAR: 178–180. (No. 72.).
410
Việt sử lược 3: 51.
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Ha figyelembe vesszük a Việt sử lược és a Đại Việt sử ký toàn thư szövegei között tapasztalt
két esztendőnyi eltérést Ung Minh Ta Điệp támadásával kapcsolatosan, akkor elképzelhető,
hogy az előbbi mű által 1152-re helyezett követjárás, valamint a csam uralkodó lányának a
másik műben említett, 1154-es elküldése a valóságban egy és ugyanazon esemény leírása.
Zou-shi-lan-ba 鄒時闌巴

5.14.

1155-ben a kínai szövegekben egy új uralkodó, Zou-shi-lan-ba (Songshi), vagy Zoushi-ba-lan 鄒時巴蘭 (Song huiyao jigao) jelenik meg, akit a korábban említett előd, Yang-buma-die fiának neveznek.
A Shaoxing-időszak huszonötödik esztendejében [1155] a fia, Zou-shi-lan-ba lépett örökébe, s
követséget küldött vidékük termékeivel, valamint címekért folyamodott hozzánk. Megvendégelték a
„távolról érkezők ellátásáért felelős állomáson”, 412 a korábban az apjának adományozott címekkel
illettük, s gazdagon megajándékoztuk.

紹興二十五年，其子鄒時闌巴嗣立，遣使進方物，求對爵，錫宴於懷遠驛，以其父初
封之爵授之，報賜甚厚。413
1166-ban a csamok fosztogatták a vietnami partvidék településeit, majd a rákövetkező évben
Đại Việt hadjáratot indított ellenük. A csam uralkodó megrettenve a közeledő vietnami
seregektől, drága ajándékokkal felszerelt követséget küldött, s békét kért Lý Anh Tông
császártól.
A negyedik esztendő (a Tống [Song]-dinasztia Càn Đạo [Qiandao] időszakának második
esztendejében) 414 [1166] tavaszán, a harmadik hónapban a Chiêm Thành-ból küldött követek
megérkeztek Ô Lý-ba, ahol phong thủy [„szél és víz”] hadsereggel (boszorkányos szerzetesek) 415
hajózva fosztogatták országunk tenger mellékén élő kisebb népességeit, majd visszatértek
[országukba].

四年(宋乾道二年)春三月，占城使行至烏里，以風水軍(僧魔)駕海掠我瀕海小民而還。
411

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 4: 11a.
Az Állami Szertartásokért Felelős Hivatal (honglu si 鴻臚寺) által létrehozott, az idegen országokból érkező
követek fogadására fenntartott állomás. HUCKER 260: 2820.
413
Songshi 489: 14086.
414
A zárójelben szereplő időpontmeghatározás kisebb írásjegyekkel szerepel a szövegben. A kínai Songdinasztia Qiandao-időszakáról 乾道 (1165–1173) van szó.
415
A zárójelben szereplő magyarázat kisebb írásjegyekkel szerepel az eredeti szövegben.
412
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[…]
Az ötödik esztendőben (a Tống [Song]-dinasztia Càn Đạo [Qiandao]-időszakának harmadik
esztendejében)

[1167]

ősszel,

a

hetedik

hónapban

parancsba

adták

Tô

Hiến

Thành

véderőparancsnoknak, hogy támadást intézzen Chiêm Thành ellen. Télen, a tizedik hónapban Chiêm
Thành követeket küldött, akik igazgyöngyöket, valamint vidékük termékeit ajándékozták, s békét
kértek. [Tô] Hiến Thành-nak megparancsolták, hogy vonja vissza seregeit. Ezt követően betartották a
barbár alattvalókra vonatkozó szertartásokat, s szakadatlanul adót ajánlottak.

五年(宋乾道三年)秋七月，命太尉蘇憲城伐占城。冬十月，占城遣使進珍珠方物請和。
詔憲誠班師，自是占城執藩臣禮，奉貢不缺。416

Zou-ya-nuo 鄒亞娜

5.15.

1167-ben egy új uralkodó, Zou-ya-nuo417 küldött követséget küldött Kínába, Xiaozong
孝 宗 császár (uralkodott 1162–1189) udvarába, ám a küldöttei által vitt ajándékokat
visszautasították, mivel azokat az arab országoktól (vagy inkább azok küldöttségeitől)
rabolták el.
A Qiandao-időszak harmadik esztendejében [1167] a fia, Zou-ya-nuo örökölte meg trónját, s Dashi
országának rabolt termékeivel küldöttséget küldött, hogy azokkal adózzon. s címeket kérvényezzen,
mivel [Dashi] országának népe megvádolta. A [császári] parancs szerint elutasították [adójukat], s nem
hagyták jóvá kinevezését.

乾道三年，子鄒亞娜嗣，掠大食國方物遺人來貢，以求封爵，為其國人所訴。詔卻
之，遂不議其封。418

A Song huiyao jigao, részletesebb leírással szolgál a kellemetlen incidens körülményeiről.
Korábban Zhancheng barbár vezére, Zou-ya-na követségben Yang-bu-sa-da-ma-t, valamint másokat
küldte, akik vidékük termékeivel adóztak. Parancsba adták, hogy a felajánlásaiknak [csak] az egytized
részét vegyék át, s követeik mentesüljenek a fővárosba utazás alól. Kis idő elteltével Fujian tengeri
kereskedelmi felügyelője [beadványában] így szólt: „A Dashi országából való Wu-shi-dian, valamint
mások panasszal éltek, mert a Zhancheng által adóként [küldött termékeket] országukból ragadták el.”
A császár a perlekedés miatt elutasította [adójukat].

416

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 4: 14b.
MASPERO Jaya Indravarman néven jegyzi ezt az uralkodót.
418
Songshi 489: 14086.
417
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先是，占城番首鄒亞娜遣使楊卜薩達麻等貢方物，詔受其獻十分之一，使人免到闕。
既而福建市船司言：「大食國人烏師點等訴：占城所貢即所奪本國。」上以爭訟，卻
之。419

A kínai források szerint ekkor következett az a jól ismert, ám sokat vitatott
eseménysor, amely egy kínai hajótörött érkezésével kezdődött a szövegekben név nélkül
említett csam uralkodó udvarába, s Angkor elfoglalásával, majd az azt követő khmer
ellentámadással végződött. MASPERO értelmezésében a forgatókönyv a következő. A kínai
tengerészet egy tisztje hajótörést szenvedett, s Csampá partjaihoz sodródott, éppen akkoriban,
amikor Csampá háborút vívott a szomszédos Kambodzsával. A kínai a helyi király
szolgálatába szegődött, s látván, hogy az elefántháton harcoló felek nem tudnak döntő sikert
aratni egymás felett, a csam uralkodót bevezette a lóhátról történő íj- és számszeríjhasználat
rejtelmeibe, amely révén végül győzelmet aratott. A sikeren felbuzdulva Csampá királya
követséget küldött Kínába, hogy onnan további lovakkal térjenek vissza. A kínai elutasítást
követően új stratégiai lehetőségek után kellett néznie, s végül a hajótörött kínai kalauzolásával
hajóhadat küldött, amely a Mekong-folyón, majd a Tonle Sapon felhajózva rajtaütött
Angkoron. A csamok kifosztották a várost, kíméletlen mészárlást végeztek a lakosság körében,
s a khmer uralkodó is halálát lelte. A támadást hasonló erejű ellentámadás követte, amely
során a csam uralkodó khmer hadifogságba esett, országa pedig a khmer birodalom
ellenőrzése alá került.420 Mielőtt rátérnénk a részletek elemzésébe, érdemes megvizsgálnunk a
történet elemeinek előfordulását a kínai munkákban. Mivel egyes források csak a komplett
történet részleteit tartalmazzák, a követhetőség kedvéért az eseménysort érdemes az alábbi öt
elemre bontani:

1. A kínai hajótörött érkezése Csampába, majd az általa megtanított haditechnikai tudás által
elért csam győzelem.
2. A csam uralkodó sikeres küldöttsége Kínába, hogy lovakat szerezzen.
3. A csam uralkodó újabb, sikertelen követsége Kínába, hogy lovakat szerezzen.
4. Csampá támadása vízi úton Kambodzsa ellen.
5. Khmer ellentámadás, Csampá elfoglalása.

419

Song huiyao jigao 197: 7754.
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Az események legteljesebb változata a Songshi, a Song huiyao jigao és a Wenxian
tongkao című munkákban található, melyek tartalmazzák az összes epizódot. Előbb lássuk a
Songshi változatát
A hetedik esztendőben [1171] volt egy kínai, aki a Jieyang-i tengeri sereggel hajózott és egy vihar
Zhancheng partjaihoz vetette. Királyuk éppen akkoriban Zhenla országával háborúskodott, mind nagy
elefántokon ültek, a harc kimenetelét mégsem tudták dűlőre vinni. Ez a kínai megtanította a királyt a
lovas íjászatra, amely által győzelmet arathat. A király nagyon megörült, felszerelt egy hajót és
elküldte Jieyang-ba ahonnan több tucat lóval tért vissza, melyeket a piacon vásárolt. Így végül
hatalmas győzelmet arattak. A rákövetkező évben [1172] ismét eljöttek, ám mivel Qiongzhou-ban
elutasításra találtak [vagyis nem vásárolhattak lovakat], nagy haragra gerjedtek, fosztogattak, majd
hazatértek. A Chunxi-időszak második esztendejében [1175] szigorú tilalom volt a lovakkal
kapcsolatosan, s a barbárok nem vásárolhattak [lovat]. A harmadik esztendőben [1176] Zhancheng
visszaszolgáltatott nyolcvanhárom embert, akiket elragadtak, továbbá kereskedni kívántak [vagyis
lovakat akartak vásárolni], ám a parancs szerint elutasították őket. A negyedik esztendőben [1177]
Zhancheng hajóhaddal rajtaütött Zhenla-n, és elfoglalta annak fővárosát. A Qingyuan-időszakban
[1195–1200] Zhenla nagy erőkkel támadást intézett Zhancheng ellen, hogy bosszút álljanak.
Mindenkit legyilkoltak, az uralkodót pedig fogolyként hazahurcolták. Az ország elpusztult, földjei
pedig mind Zhenla-ra szálltak.

七年，閩人有浮海之吉陽軍者，風泊其舟抵占城。其國方與眞臘戰，皆乘大象，勝負
不能決。閩人敎其王當習騎射以勝之，王大說，具舟送之吉陽，市得馬數十匹歸，戰
大捷。明年複來，瓊州拒之，憤怒大掠而歸。淳熙二年，嚴馬禁，不得售外蕃。三
年，占城歸所掠生口八十三人，求通商，詔不許。四年，占城以舟師襲眞臘，傅其國
都。慶元以來，眞臘大舉伐占城以復讎，殺戮殆盡，俘其主以歸，國遂亡，其地悉歸
眞臘。421
Ettől csak néhány apróbb részletben tér el a Song huiyao jigao szövege:
A Qiandao-időszak hetedik esztendejében [1171] volt egy kínai, aki a Jieyang-i tengeri sereggel
hajózott, Zhancheng-be sodródott, s látta, hogy országuk elefántok hátáról csatározik Zhenla-val ám
nem tudtak döntő győzelmet aratni. Akkor aztán magyarázatot adott a királynak a lovas hadászatról, és
megtanította őket arra, hogyan kell számszeríjjal és íjjal lóhátról lőni. A király nagyon örült

420

MASPERO 1928: 163–164. Az események ezen olvasatát többen átvették. Lásd COEDÈS 1968: 163–164,
BRIGGS 1951: 207.
421
Songshi 489: 14086.
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mindennek, felszerelt egy hajót, és elküldte Jieyang-ba, őt [a kínait] pedig gazdagon megajándékozta.
Azután a megvásárolt több tíz ló által a háborúban győzelmet aratott.

乾道七年，閩人有泛海官吉陽軍者飄至占城，見其國與真臘乘象以戰，無大勝負，乃
說王以騎戰，教之弓弩騎射。其王大悅，具舟送之吉陽，厚賚。隨以買馬，得數十
疋，以戰則克。
[…]422
A Chunxi-időszak negyedik esztendejének [1177] ötödik havában hajóhaddal rajtaütöttek Zhenla-n, s
még a békéért könyörgők életét sem kímélték. Ezután hatalmas gyűlölet támadt közöttük. A
Qingyuan-időszak hatodik évének [1200] környékén Zhenla hatalmas erőkkel behatolt Zhancheng-be.
Kezdetben [a Zhancheng-iek] egy beadványt küldtek, hogy jelezzék megadásukat, ám mindenkit
lemészároltak ki csak élt és mozgott. Mi több, Zhenla-beli embert ültettek a trónra.

淳熙四年五月，以舟師襲真臘，請和不許，殺之，遂為大讎。慶元己未，真臘大舉入
占城。初，嘗奉表來降，至(元)[是]，殺戮幾無噍類，更立真臘人為主。423
Kevésbé teljes képet tartalmaz a Lingwai daida, amely csak az első három epizódról számol
be, s nem szól a csam támadásról, illetőleg a megtorló khmer ellentámadásról. Mindez aligha
meglepő, hiszen ez a földrajzi munka 1178-ban született, mindössze egy esztendővel az
előbbi eseményt követően, s két évtizeddel az utóbbi támadást megelőzően. A szöveg így szól:
A Qiandao-időszak [1165–1173] guisi esztendejében [1173] volt egy kínai, aki a nyugati osztályú
kiválasztottként elnyerte a jieyang-i seregekért felelős fővárosi felügyelő 424 tengeri hivatalát. [Egy
vihar] Zhancheng-be sodorta, ahol látta, hogy országuk elefántok hátáról csatározik Zhenla-val, ám
nem tudtak döntő győzelmet aratni. Akkor aztán elmagyarázta a királynak a lovas hadászat előnyeit, és
megtanította őket a lovas íjászatra. Zhancheng királya nagyon örült mindennek, felszerelt egy hajót, és
elküldte Jieyang-ba, őt [a kínait] pedig gazdagon megajándékozta. Azután a megvásárolt több tíz ló
által a háborúban győzelmet aratott. A következő esztendőben ismét eljöttek [Kínába], s a követői
nagyon meggazdagodtak. A Jieyang-i seregek elutasították, mivel nem volt lovuk, ezért továbbutaztak
Qiongguan-ba, ám Qiongguan-ban sem jutottak hozzá, így haragra gerjedtek és hazatértek, azután
soha többé nem is jöttek.

乾道癸巳，閩人有以西班到選，得官吉陽軍都監者，泛海之官，飄至占城，見其國與
眞臘乘象以戰，無大勝負，乃說王以騎戰之利，敎之弓弩騎射。占城王大悅，具舟送

422

A műben itt egy hosszabb részlet következik a csam követségről, amely lovakért indult Kínába.
Song huiyao jigao 197: 7755.
424
HUCKER 1998: 536:7192.
423
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至吉陽，厚齎。隨以買馬，得數十匹，以戰則克。次年復來，人徒甚盛。吉陽軍因却
以無馬，乃轉之瓊管，瓊管不受，遂怒而歸，後不復至也。425

A Lingwai daida-tól eltérően, a Zhufanzhi esetében éppen fordított a helyzet, mivel ez a
munka csak az utolsó két epizódot (csam támadás és khmer ellentámadás) örökíti meg:

Ez az ország [Zhenla] egykor jó szomszédi kapcsolatban volt Zhancheng-gel, s évente arannyal
adózott [neki]. A Chunxi-időszak negyedik évében [1177], az ötödik hónap tizenötödik napján
Zhancheng uralkodója hajóhaddal rajtaütött országuk fővárosán, s még a békéért könyörgők életét sem
kímélték. Ezután hatalmas gyűlölet támadt közöttük, s [a Zhenla-beliek] fogadkoztak, hogy egyszer
még elégtételt vesznek. A Qingyuan-időszak jiwei évének [1199] környékén hatalmas erőkkel
behatoltak Zhancheng-be, az uralkodót foglyul ejtették, minisztereit legyilkolták, jószerével mindenkit
lemészároltak ki csak élt és mozgott. Mi több, Zhenla-beli embert ültettek a trónra, s Zhancheng még
most is Zhenla alattvaló országa.

本國舊與占城鄰好，歲貢金兩，因淳熙四年五月望日，占城主以舟師襲其國都，請和
不許，殺之，遂為大讐，誓必復怨。慶元己未，大舉入占城，俘其主，戮其臣僕，勦
殺幾無噍類。更立眞臘人為主，占城今亦為眞臘屬國矣。426
A fontosabb szövegváltozatokat végigolvasva, közöttük a legszembetűnőbb különbséget talán
az jelentheti, hogy míg a Songshi és a Zhufanzhi azt írja, hogy az 1177-es támadás a
kambodzsai főváros 國 都 , vagyis Angkor ellen irányult, addig a többi szöveg nem
konkretizálja a helyszínt. A később, a Ming-korban született munkák közül a Shuyu zhozi lu
és a Dongxi yangkao még pontatlanabbak, s még arról sem tesznek említést, hogy a csam
hadjárat vízi úton történt. Igazán érthetetlen eltérésekkel azonban akkor találkozhatunk, ha a
MASPERO által összefoglalt történetet összevetjük a kínai forrásokban valóságosan fellelhető,
fent közölt szövegrészletekkel. MASPERO értelmezésében az 1171-ben Csampá partjaira
vetődő kínai – azon túl, hogy a lovas íjászat előnyeiről beszámolót tett a királynak – később
kulcsszerepet vállalt az 1177-es hadjárat során, amikor a csam flotta egy „hajótörött kínai
vezetésével”427 rajtaütött a khmer fővároson. Ha a MASPERO által használt forrást keressük, az
eseményhez fűzött lábjegyzetében azt találjuk, hogy az információ a Lingwai daida
425

Lingwai daida 2: 77.
Zhufanzhi 上: 19.
427
MASPERO nem fogalmaz egészen pontosan, így nem egyértelmű, hogy az ő olvasatában a korábban már
említett hajótörött kínairól, vagy egy másik személyről van-e szó.
426
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szövegében található. 428 Mindezzel kapcsolatosan a legfőbb problémát az jelenti, hogy a
különféle kínai szövegváltozatok ismeretében pontosan láthatjuk, hogy azok közül egyik sem
tesz említést semmiféle kínai kalauzról az 1177-es támadás kapcsán. Ennél talán még
jelentősebb gond, hogy a MASPERO által hivatkozott Lingwai daida nemhogy csak egy
feltételezett kínai részvételéről nem beszél, de még magáról a hadjáratról sem tesz említést,
tekintve, hogy az általa leírt történet a sikertelen lóvásárlással végződik. Az Angkor elleni,
1177-es csam hadjárat, illetőleg az arra vonatkozó kínai szövegek hibás olvasata, lényegében
MASPERO művének kiadása óta a tudományos köztudat részét képezik, s napjainkban is
gyakran vitatják a kínai forrásanyag megbízhatóságát, részben a téves fordításból és
értelmezésből adódóan.
Az Angkor elleni hadjárat esztendejében a vietnami krónikák egy a határvidékeik
elleni csam támadásról emlékeznek meg.
A Trinh Phù idúszak második esztendejében [1177] Chiêm Thành-beliek betörtek Nghệ An tartomány
keleti határára.

貞符二年，占城人入乂安州東界。429

1203-ban egy a magát Csampá királyának nevező, atyai nagybátyja által elűzött,
bizonyos Bố Trì, a hatalmi harcok veszteseként, hazájából elmenekülve, északi
szomszédjához fordult segítségért. A csam király olyan jelentős méretű haderő kíséretében
érkezett, a kikötőbe, hogy az erős gyanakodásra késztette a vietnami felet, s a bizalmatlanság
ellehetetlenítette az érdemi tárgyalásokat. Az ügy végül fegyveres konfliktussal végződött, s
Bố Trì menekülni kényszerült. Az eseményekről több vietnami forrás is beszámol, ám Bố Trìt egyik sem említi a fenti történések előtti, sem utána következő történések kapcsán. 430
Ősszel a hetedik hónapban tudomásunkra jutott, hogy Nghệ An körzet palotaőrségének parancsnoka,
Đỗ Thanh és Phạm Diên kormányzó, valamint mások jelentést tettek: „Chiêm Thành országának
uralkodóját, Bố Trì-t elüldözte atyai nagybátyja, Bố Do, s Bị Lan-ból való kétszáz hajóval, feleségeit
és gyermekeit magával hozva Kỷ La kikötőjében tartózkodik, s segítségünkért kíván folyamodni. A
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MASPERO 1928: 164. lásd az 5. számú lábjegyzetet.
Việt sử lược 3: 55. A támadást a Đại Việt sử ký toàn thư (bản kỷ 4: 18a) is megemlíti, s az adott
év harmadik hónapjára helyezi.
430
A szövegváltozatok közül az idézett Việt sử lược verzió a legrészletesebb. Rövidebb változatokat tartalmaz
továbbá a Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 4: 23b–24a, Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục chính biên 5:
29a–b.
429
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nyolcadik hónapban a király431 megparancsolta Đàm Dĩ Mông szolgáló főtanácsosnak, hogy titokban
küldje el Đỗ An-t, valamint másokat, hogy menjenek el, s az ügyet vizsgálják ki. [Đàm] Dĩ Mông
megérkezett Kỷ La-ba, Đỗ An pedig így szólt: „Bố Trì-nek kétszáz hajója van, egy farkas vad szívvel,
nem lehet teljesen megbízni benne. A mondás szerint egy hangyaboly lerombolhatja a gátat, egy
thốn [cun] 432 füst felperzselhet egy házat. Most Bố Trì sokasága esetében vajon hangyabolyról, vagy
egy thốn füstről beszélhetünk-e? Őszintén úgy vélekedem [hogy igen].” [Đàm] Dĩ Mông a [Đỗ]
Thanh-nal és [Phạm] Diên-nel beszéltek alapján meghagyta nekik, hogy készüljenek fel. [Đỗ] Thanh
és [Phạm] Diên így beszéltek: „Azok [a Chiêm Thành-beliek] az [őket ért] nehézségek miatt
segítségért folyamodtak hozzánk, helyénvaló volna, ha bizalommal lennénk irányukban. Ha most
elutasítjuk őket, a helyzet elmérgesedik, s bármi megtörténhet.” [Đàm] Dĩ Mông haragra gerjedt, majd
seregeit vezetve visszatért. [Đỗ] Thanh és [Phạm] Diên így szóltak egymáshoz: „Mi engedetlenek
voltunk országot segítő szívünkkel szemben [vagyis nem az ország érdekeit néztük]. Ebből
szerencsétlenség származik majd, jobban tesszük [tehát], ha visszafordulunk, és rajtaütünk Bố Trì-n,
ezt saját biztonságunk megőrzését szolgáló tervnek tartom. A terv kiszivárgott, s Bố Trì tudomására
jutott. [Bố] Trì megijedt, s így szólt sokaságához: „Mi a nehézségek miatt jöttünk, s segítségért
folyamodtunk a hatalmas országhoz, ám nem csak, hogy nem segítenek a bajba jutottakon, de ráadásul
még foglyul is akarnak ejteni, s rabbá kívánnak tenni engem. Nincs ennél nagyobb fájdalom!” A
várakozás közben tájékoztatták [Đỗ] Thanh-t és [Phạm] Diên-t. [Đỗ] Thanh és [Phạm] Diên elküldték
a Nghệ An-belieket, hogy tartóztassák fel a hajókat a Chiêm Thành-beli Bị Lan-ban, és őrizzék azokat.
A Chiêm Thành-beliek éjjel, bambuszlámpások [fényénél], lándzsákat rejtettek el a hajón. Egyik éjjel,
az őrök fáradtságukban visszavonultak, és aludni tértek. A Chiêm Thành-beliek lángoló mécsest
dobtak a hajójukba, s mikor az őrök felriadtak, senki sem tudta, hogy mi történt, ezért mindannyian a
vízbe vetették magukat. A Chiêm Thành-beliek közül több mint kétszázan meghaltak, vagy a vízbe
vesztek. [Đỗ] Thanh és [Phạm] Diên seregeit csakugyan komoly veszteség érte, Bố Trì pedig csapatait
vezetve eltűnt, és visszatért országukba.

秋七月，知乂安州殿前指揮使杜清及州牧范延等上言：“占城國主布池為其叔布由所
逐，以備瀾二百餘隻，載其妻子寓於几羅海口，欲以求救。”八月，王命輔國太傅譚
以蒙樞密使杜安等往議其事，以蒙至几羅，杜安曰：“布池有船二百隻，狼子野心，
不可盡信。諺曰：蟻孔潰堤，寸煙燎屋。今布池之衆豈特蟻孔寸煙之謂也？願公思
之。”以蒙以語清、延，使為之備。清延曰：“彼以難而求救於我，宜推誠相恤，今
乃反見疑貳，無乃不可乎？”以蒙怒，遂引軍還。清、延相謂曰：“我等已忤輔國之
心，必有後患，不如反襲布池，以為自全之計。” 謀泄，反為布池所覺。池懼，乃謂
431

Lý Cao Tông 李高宗 (uralkodott 1176–1210) a Lý-dinasztia hetedik uralkodója volt.
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其衆曰：“我等以難而來，求救於大國，既無恤鄰之義，反欲虜我為囚，痛莫甚
焉。”因伺間以誘清、延。清、延使乂安人繫舟於占城備瀾以守之。占城人夜以竹炬
置槍匿船中，一夜，守者疲困，撤備而卧。占城因燒火炬，投於其舟，守者驚起，莫
知所為，皆投於水，為占城所殺及溺死者二百餘人。清、延軍大潰，而布池率衆亡歸
其國。433
1216-ban ismét a vietnamiak elleni, sikertelen

támadásról olvashatunk, melyet

Kambodzsával együtt követtek el.
Chân Lạp és Chiêm Thành fosztogatta Nghệ An körzetet, ám Lý Bất Nhiễm őrgróf legyőzte őket.

占城、真臘冦乂安州，州伯李不染敗之。434
.
A Lý-dinasztiát időközben a Trần-dinasztia 陳 (1225–1400) váltotta Vietnam élén. Lý
Huệ Tông 李惠宗 császár (uralkodott 1211–1224) uralkodásának végére a legfontosabb
udvari tisztségek mind a befolyásos Trần család kezére kerültek, s mikor a császár,
egészségügyi okokból, lemondásra kényszerült, fiú utódja nem lévén, a trónt kiskorú lányára,
Lý Chiêu Hoàng 李昭皇 hercegnőre (uralkodott 1224–1225) hagyta. A valódi hatalom a
legmagasabb katonai tisztséget betöltő Trần Thủ Độ 陳守度 kezében öszpontosult, aki előbb
unokaöccsét, a csakugyan kiskorú Trần Cảnh-t 陳煚, összeházasította a császárnővel, majd a
fiút trónra emelve megalapította a Trần-dinasztiát.435
Az új dinasztia 1252-ben indította hadjáratát déli szomszédja ellen. A hadjárat kiváltó
okaként, konkrétumok említése nélkül, a krónika a partvidék gyakori fosztogatását jelöli meg.
A harci események részleteiről, illetve azok kimeneteléről, nem sokat árul el a szöveg, s
csupán annyit mond, hogy csam hadifoglyokkal, köztük az uralkodó feleségével tértek vissza
a vietnami seregek.
A Nguyên Phong-időszak436 második esztendejében (a Tống [Song]-dinasztia Thuần Hựu [Chunyou]időszakának 437 tizenharmadik esztendejében) [1252] a tavasz első hónapjában a császár hadjáratot
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A cun (vietnami kiejtés szerint thốn) kínai hosszmérték. A chi 尺 (kb. 32 cm) tizedrésze volt, vagyis
nagyjából 3 cm-nek felelt meg.
433
Việt sử lược 3: 60.
434
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 4: 29b.
435
Trần Cảnh végül Trần Thái Tông 陳太宗 (uralkodott 1225–1258) néven a dinasztia első császára lett.
436

A Nguyên Phong 元豊 időszak (1251–1258), a Trần-dinasztia alapítója, Trần Thái Tông uralkodása alatt.
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vezetett Chiêm Thành ellen, s megparancsolta Nhật Hiệu Khâm Thiên Đại vương-nak [«Eget Tisztelő
Nagy Herceg»], hogy őrizze országát. Chiêm Thành a Lý-dinasztia438 gyengesége óta könnyű hajókkal
gyakorta fosztogatta a part mentén élő lakosságot. Amint a császár [Trần Thái Tông] trónra lépett,
erényeivel szívén viselte [alattvalói sorsát], ezért követséget küldött, hogy az elmenjen a paranccsal,
mert ugyan gyakorta elhozták adójukat, mégis ismétlődően régi földjeikért könyörögtek, ráadásul
kémkedve sóvárogtak [földjeinkre]. A császár haragra gerjedt, s ezért hadjáratot indított. Télen, a
tizenkettedik hónapban elfogtuk Chiêm Thành uralkodójának feleségét, Bố Da La-t, férfi és női
szolgálóit, valamint köznépét, s azokkal tértünk vissza.

元豊二年(宋淳祐十三年)春正月，帝親征占城，命欽天大王日皎為留守。占城自李氏衰
弱，常以輕舟剽掠沿海居民。帝即位，懷之以德，遣使往諭，雖常入貢，而復乞故
地，且有窺覦之意。帝怒，故有親征之役。冬十二月，獲占城主妻布耶羅，及其臣
妾、人民而還。439
Érdekes módon a kínai Song-dinasztia bukásának is voltak Csampával kapcsolatos
eseményei. A dél felé terjeszkedő mongol seregek elől menekülő császári udvar lehetséges
menedékei között felmerült a csamok földje is. Chen Yizhong 陳宜中 főminiszter, aki az
ötletet felvetette, Csampába távozott, hogy előkészítse a menekülést, ám onnan nem tért
vissza. Később, a Csampá elleni mongol hadjárat elől Sziámba menekült.
A Jing’ao-nál440 elszenvedett vereséget követően [Chen] Yizhong azt ajánlotta a hercegeknek, 441 hogy
meneküljenek Zhancheng-be. Akkor aztán előbb elment Zhancheng-be, hogy vizsgálódjon [a
lehetőségekről], ám az ügyet nem lehetett véghezvinni, s azután nem tért vissza. A két herceg
ismétlődően küldött hozzá, hogy visszahívják, ám végül nem érkezett meg. A Zhiyuan-időszak
tizenkilencedik esztendejében [1282] a nagy seregek megtámadták Zhancheng-et, s Yizhong Xian-be
[Sziám] menekült, majd később Xian-ben is halt meg.

井澳之敗，宜中欲奉王走占城，乃先如占城諭意，度事不可為，遂不反。二王累使召
之，終不至。至元十九年，大軍伐占城，宜中走暹，後沒於暹。442
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A Chunyou 淳祐 időszak (1241–1252), a Song-dinasztia Lizong 理宗 császárának uralkodása (1224–1264)
alatt.
438
A Lý-dinasztia 1009–1225 között állt fenn.
439
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 5:18b–19a.
440
A mai Guangdong tartományban.
441
A Song-dinasztia kiskorú családtagjairól van szó.
442
Songshi 148: 12532.
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6.

A Yuan-dinasztia időszakának forrásai Zhancheng-ről (1279–1368)
A Yuan-dinasztia időszakának eseményeivel kapcsolatosan egyfelől a dinasztia

történetét lejegyző Yuanshi című munka, másfelől a vietnami krónikák anyaga szolgál
részletekkel. A Yuanshi Csampáról szóló fejezete, a dinasztikus krónikák hagyományos
szerkezeti felépítésétől eltérően nem tartalmaz leírásokat a helyi népességre vagy a növény- és
állatvilágra vonatkozóan, s az ország földrajzi elhelyezkedését is egyetlen bevezető mondattal
elintézi. A szöveg lényegében a Csampá elleni mongol hadjárat leírását tartalmazza, amelynek
előzményei 1278-ban kezdődtek, s amely 1285-ben, a mongol csapatok eredeménytelenül
végződő északi hadjáratával végződött. Az ezt követő csaknem egy évszázaddal
kapcsolatosan csupán a Yuanshi benji fejezetei, valamint a vietnami források adnak
információt. A kínai és vietnami szövegek jól kiegészítik egymást, hiszen ez utóbbiak
pontosan azokból az időszakokban szolgálnak gazdagabb részletekkel, amelyekre
vonatkozóan a Yuanshi közlései csupán szórványos részletekre szorítkoznak
A Yuanshi szövege azért is különösen értékes, mert ebből a korszakból egyetlen helyi
felirat sem ismeretes, így Marco Polo rövid leírásán túl, a kínai szöveg szolgál a mongol
hadjárat egyetlen írott emlékéül.443 Az itáliai utazó egy Akkambale nevű idős uralkodót említ
ekkor Csampá trónján, ám a kínai szövegekben több uralkodói név is előfordul, ezeket az
alábbi táblázatban foglaltam össze.
Időpont
1278
Zhiyuan 至元

Uralkodói név
Shi-li-za-ya-xin-he-ba-la-ma-ha-die-wa
失里咱牙信合八剌〔麻〕哈迭瓦

tizenötödik éve

1280

Bao-bao-dan-na-luo-ye-qiong-nan-ba Zhan-ba-di-luo-ye

Zhiyuan

保寶旦拏囉耶卭南詙占把地囉耶

tizenhetedik éve

1282

Bei-you-bu-ci-zhe-wu

Zhiyuan

孛由補剌者吾

tizenkilencedik éve

Budi
補的/補底

443

Marco Polo utazásai 1963. Budapest: Gondolat (Világjárók: Klasszikus útleírások III.). Fordította: Vajda
Endre. 291–293.
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MASPERO értelmezésében V. Indravarman király uralkodott ekkor, s mindegyik névváltozat,
azok jelentős eltérése ellenére, ugyanazt a személyt jelöli. A Yuanshi szövege sok helyen nem
teljesen egyértelmű, de Bei-you-bu-ci-zhe-wu 1282-es követsége esetében a királyról úgy
szól, hogy „aki a korábbi években követséget küldött udvarunkba” 曩歲遣使來朝, ami
MASPERO véleményét igazolhatja. Nem sokkal később a szöveg azt állítja, hogy az országot a
király fia, Budi örökölte 專國, ám a későbbiek során továbbra is atyját nevezi királynak. A
Yuanshi máshol, a benji részében, a harci események kapcsán a trónörököst „országuk
uralkodójának” 其國主 nevezi.444

6.1.

A Csampá elleni mongol hadjárat

A mongol hadjárat eseményeinek megismeréséhez következzék a Yuanshi szövege.
Shizu [császár] Zhiyuan-időszakában [1264–1294] a Guangnan-beli Xidao békeügyi megbízottja 445
Ma Chengwang az ellenük [Zhancheng ellen] indítandó hadjárathoz háromezer katonát, valamint
háromszáz lovat próbált kérni. A tizenötödik esztendőben [1278] Soudu baloldali segédigazgató
győzedelmeskedett a Song-dinasztia felett, majd embereket küldött Zhancheng-be, kik mikor
visszatértek, beszámoltak róla, hogy királyuk, Shi-li-za-ya-xin-he-ba-la-ma-ha-die-wa alattvalónk
kíván lenni, ezért [a császár] megparancsolta, hogy tigrisjelvényt adományozzanak neki, továbbá
kinevezték «a Tündöklő Boldogság Nagymesterének», 446 valamint megtették Zhancheng tartomány
hercegének. A tizenhatodik esztendő [1279] második havában elküldtük Jiao Huade hadügyi
aligazgatót, Meng Qingyuan segéd dandártábornokot, Sun Shengfu dandártábornokot és Soudu-t,
valamint másokat követségben Zhancheng-be, hogy királyukat arra utasítsák, hogy udvarunkhoz
járuljon. A tizenhetedik esztendő [1280] második havában Zhancheng királya, Bao-bao-dan-na-luoye-qiong-nan-ba Zhan-ba-di-luo-ye követséget küldött, földjük termékeivel adózott, s beadványt
nyújtott be a császárnak. A tizenkilencedik esztendő [1282] tizedik havában dinasztiánk Zhancheng
országának uralkodóját, Bei-you-bu-ci-zhe-wu-t, aki a korábbi években követséget küldött
udvarunkba, kinevezte «belső alattvalónak», majd megparancsoltuk hogy a baloldali segédigazgató
Soudu, valamint mások, földjükön tartományt szervezzenek, s megbékítsék [országukat]. Azután fia,
Budi örökölte az országot, aki bízva véderejében, nem volt hajlandó engedelmeskedni. He Zizhi
dandártábornok és Huang Fujie ezredes Xian országába, 447 You Yongxian és Ya Lan békeügyi
megbízottak, valamint mások pedig Mabaer országába 448 küldettek, ám mikor hajóik Zhancheng
444

Yuanshi 12: 254.
HUCKER 1998: 251: 2682.
446
HUCKER 1998: 274: 3090.
447
Sziám, a mai Thaiföld területén.
448
India délkeleti részén, a Koromandel-part vidékén. MILLS: 206.
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mellett haladtak, mindannyiukat foglyul ejtették, ezért csapatokat küldtünk, hogy hadjáratot indítsanak
ellenük. A császár így szólt: „Öreg királyuknak nincsen semmilyen bűne, aki szembeszegül a
paranccsal az a [király] fia és egy másik barbár ember. Ha elfogjuk ezt a két embert, akkor követjük
Cao Bin példáját, s a köznépből egyetlen ember sem leli halálát.” 449 A tizenegyedik hónapban
Zhancheng tartományi felügyelője csapatokat vezetve Guangzhou-ból, tengerjáró hajókkal Zhancheng
kikötőjébe érkezett. A kikötő északon érintkezik a tengerrel. A tenger mellékén található [további] öt
kisebb kikötő is, melyek kapcsolatban állnak az országukban lévő Dazhou-val. 450 Délkeleten hegy
magasodik, a nyugati oldalon áll Mucheng [városa].451 A hivatalnokok és a seregek a tengerparton
állomásoztak. Zhancheng csapatai uralták Mucheng-et, mely minden oldalán nagyjából valamivel
több, mint húsz li volt, s rajta tornyokat és sátrakat emeltek, továbbá több, mint száz három
emelőkaros, mohamedán katapultot állítottak. Mucheng-től további tíz li-nyire nyugatra állt a palota.
Bei-you-bu-ci-zhe-wu rokonságának vezetésével komoly seregek állomásoztak őrizetéül, s
megerősítették a védelmet. A tartományi felügyelő elküldte Li Tianyou főbírót, valamint Gu Fu
alezredest, hogy elhívják [a királyt], ám ugyan hétszer is odajárultak, végül mégsem
engedelmeskedett. A tizenkettedik hónapban elküldtük a Zhenla-beli 452 követet Su-lu-man-t, hogy
eljáruljon hozzá a hívó paranccsal, s vele tartott [Li] Tianyou és [Gu] Fu is, akik megszerezték
válaszlevelét, mely így szólt: „Kijavítottuk a fasáncokat, előkészítettük a vérteket és a fegyvereket,
jelöljünk ki egy időpontot, mivel harcot kérünk”. A huszadik esztendő [1283] első havában a
tartományi felügyelő továbbadta a parancsot a seregeknek, hogy a tizenötödik nap éjjelén [a seregek]
fele hajóra szállva, támadást intézzen a város ellen. Mikor elérkezett az időpont, megosztva elküldtük
Qiongzhou 453 békeügyi megbízottját Chen Zongda-t, Liu Jin segéd dandártábornokot, valamint Li
Quan alezredest, hogy ezerhatszáz katonával vízi úton támadást intézzenek Mucheng északi oldala
ellen. Zhang Bin alezredes és Zhao Da százados háromszáz emberrel megtámadta a keleti földsáv
felől, a tartományi hivatalnok háromezer emberrel, három útvonalon megtámadta a déli oldalát. Mikor
a hajók megérkeztek, és napfényben lehorgonyoztak a parton, a hatalmas hullámok [a hajók közül]
összezúztak tizenhetet-tizennyolcat. A haramiák [a Zhancheng-iek] kinyitották Mucheng déli kapuját,
zászlókat lengettek és megverték a dobokat, kitört több mint tízezer ember, közülük több tízen elefánt
hátán voltak. A három különosztott szakasz összecsapott az ellenséggel, s köveket lőttek a harcolók
közé. Reggeltől délig [tartott a harc] a haramiák vereséget szenvedtek északon, így seregeink
behatolhattak Mucheng-be, s a keleti, valamint északi seregekkel egyesülve vereséget mértek rájuk.
Több ezer ember megfulladt, illetve legyilkoltatott. A városfalat őrzők és a hadsereg ellátását
449

Cao Bin (931–999) a Song-dinasztia neves tábornoka volt, aki a Déli Tang-dinasztia elleni hadjáratot vezette
975-ben. A hadjárat során erőszak és emberáldozat nélkül foglalta el a dinasztia fővárosát Jinling-et 金陵 (a mai
Nanjing-ot).
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Mucheng 木城 („Fa Város”) településének helye és helyi neve ismeretlen, más kínai szövegek nem említik.
Vagyis kambodzsai.
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Egykori közigazgatási egység Hainan szigetén.
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biztosítók közül több tízezer ember mind összeomlott és szétszóródott. Az ország fejedelme
hátrahagyta a palotát, felégette a magtárakat, megölette Yong Xian-t, Ya Lan-t,454 valamint másokat,
majd minisztereivel együtt elmenekült, s bevette magát a hegyek közé. A tizenhetedik napon rendbe
szedtük csapatainkat és megtámadtuk Dazhou-t. A tizenkilencedik napon országuk uralkodója elküldte
Bao-da-zhe-t, hogy hozzánk járuljon, s békéért folyamodjon. A huszadik napon a seregek elérték
Dazhou délkeleti részét, visszaküldtük Bao-da-zhe-t, s elfogadtuk megadásukat, így elkerülték a
büntetést. A huszonegyedik napon behatoltunk Dazhou-ba, ekkor Bo-si-wu-lu-ban-t küldték hozzánk,
aki így szólt: „Országunk uralkodójának, a koronahercegnek és utódainak képviseletében jómagam
jöttem”. A tartományi felügyelő utasította, hogy tolmácsolja a hadüzenetet [királyának], s a seregek
újra letáboroztak a városfalon kívül. A huszonharmadik napon [királyuk] elküldte [anyai] nagybátyját,
Bao-tuo-tu-hua-t, valamint további több mint harminc embert, akik átadták országuk uralkodójának
levelét, kétszáz vég különféle szövetet, három nagyobb ezüsttáblát, ötvenhét kisebb ezüsttálcát,
valamint egy cserépnyi apróbb ezüstöt ajándékul, s hűséget ígértek. Továbbá felajánlottak egy arany
levéllel díszített, kilencosztatú gerelyt, 455 s. így szóltak: „Az ország uralkodója el kívánt jönni, ám
betegség akadályozta meg abban, hogy megjelenjék. Előbb elküldi gerelyét, hogy ezzel mutassa ki
szándékainak őszinteségét. Legidősebb fia, Budi három napot kért arra, hogy megjelenjen”. A
tartományi hivatalnok visszautasította küldeményeiket. Bao-tuo-tu-hua így szólt: „Ha nem fogadják el
[az ajándékokat], annak oka, hogy hitványnak találják őket”. A tartományi felügyelő a szabályok
szerint nem utasíthatta vissza, így kénytelen volt összegyűjteni azokat és jelentést tett a császárnak.
Bao-tuo-tu-hua ismét utasította fejedelmét, hogy negyedik fiát, Li-shi-ma-ba-du-de-la-t, valamint
ötödik fiát, Shi-li-yin-de-la-t elküldje hozzánk, ők pedig így beszéltek: „Korábban tízezer katonával
rendelkeztünk, ezért kezdeményeztük a harcot. Mostanra mindannyiukat legyőzték vagy szétkergették.
A vesztes katonáktól hallottuk, hogy Budi egy sebesülés következtében halálát lelte. Az ország
fejedelmének arcát nyílvessző találta el, s ugyan mostanra gyógyult kissé, tartok tőle, hogy egyelőre
még nem képes rá, hogy megjelenjék. Ezért előbb elküldte két fiát, hogy eljöjjenek, s magyarázatot
szolgáltassanak megjelenésének elmaradása miatt.” A tartományi felügyelő arra gyanakodott, hogy [a
küldöttek] nem [a király] valódi fiai, így elbocsátotta őket. Utasította országuk uralkodóját, hogy
mihamarabb megjelenjen, s hogy a mulasztás okául szolgáló betegségről kérdezősködjenek, elküldte
Lin Ziquan ezredest, valamint Li Quan és Li Dejian alezredeseket, hogy mindannyian elmenjenek és
vizsgálódjanak. Az úton lévő két fiú előbb hazatért. [Li] Ziquan, valamint mások behatoltak a hegyek
közé két útvonalon, országuk uralkodója embereket küldött, hogy szembeszálljanak [velük], s [a
király] nem volt hajlandó megjelenni. Bao-tuo-tu-hua így szólt [Li] Ziquan-hez: „Országunk
uralkodója halogat, nem hajlandó előjönni és megjelenni. Ráadásul most azzal fenyeget, hogy meg
akar ölni engem. Visszatérhettek és jelenthetitek a tartományi felügyelőnek, hogy ha [a király] előjön,
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Yong Xian és Ya Lan a szövegben korábban említett követek voltak, akiket Mabaer országa felé haladtukban,
Zhancheng partjainál fogyul ejtettek.
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hát előjön, ám ha mégsem tenné, akkor én magam fogom el, s viszem [színe elé]”. [Li] Ziquan és a
többiek visszatértek táborukba. Azon a napon [a Zhancheng-iek] meggyilkolták He Zizhi-t, Huang
Fujie-t,456 valamint további több, mint száz embert. A második hónap nyolcadik napján Bao-tuo-tuhua ismét eljött, s így szólt: „Nagyapám, apám, atyám bátyja és öccse egykoron mind országunk
fejedelmei voltak, folytatólagosan egészen bátyámig. Most Bei-you-bu-ci-zhe-wu meggyilkolta
[bátyámat] és elragadta trónját, majd levágatta bal és jobb kezeim nagyujját. Én valóban gyűlölettel
vagyok iránta. El kívánom fogni Bei-you-bu-ci-zhe-wu-t és Budi-t, apát és fiát, továbbá Da-ba-sa-jier-t, 457 s át akarom adni őket. Engedtessék meg, hogy részesüljek a Hatalmas Yuan-dinasztia
ruháiból”. A tartományi felügyelő ruházatot és fejfedőt adományozott számára, támogatta, s utasította,
hogy vigye véghez [a tervet]. A tizenharmadik napon, egy Ceng Yan nevezetű, Zhancheng-ben élő
kínai, valamint mások érkeztek, s így beszéltek: „Országuk fejedelme a Dazhou északnyugati részén
álló Yahou-hegyre vonult vissza, s több mint háromezer katonát gyűjtött össze. Az ezzel egy időben,
más tartományokban mozgósított seregek még nem érkeztek meg. Egy nap sem telik bele, s fel fogják
venni a harcot seregeinkkel. Mivel [a király] tart tőle, hogy az [ott élő] kínaiak kiszivárogtatják az
ügyet, arra készül, hogy mindannyiukat legyilkolja. [Ceng] Yan-nek és a többieknek [vagyis nekünk]
tudomására jutott mindez, s ide menekültek”. A tizenötödik napon Bao-tuo-tu-hua főtanácsosával,
Bao-sun-da-er-rel, parancsnokával Cuoji-vel, valamint további öt emberrel járultak hozzánk. Mikor a
tartományi felügyelő hivatalnokai szembesítették a Ceng Yan és társai által elmondottakkal, Bao-tuotu-hua fenyegetően így szólt: „[Ceng] Yan és társai kémek, engedtessék meg, hogy elfogjuk őket. Az
ország uralkodójának seregeit teljesen szétszórták, hogyan merészelnének hát ismét harcba szállni?”
Továbbá még azt is mondta: „Most a még meg nem hódított tizenkét tartomány és körzet
mindegyikébe küldjünk egy embert, hogy megnyerjük azokat [a területeket]. Jiuzhou vízi útjaihoz a
tartományi felügyelő Chen Anfu-val és Bao-tuo-tu-hua-val [vagyis velem] küldessen egy-egy embert,
akik hajóra szállnak, s tájékoztatják őket [az ország] lerohanásáról és meghódításáról. Kérem, hogy
szárazföldi úton a tartományi felügyelő hivatalnoka Chen Anfu tartson velem, hogy elfogjuk az ország
uralkodóját, valamint Budi-t és intézzünk támadást a főváros ellen.” A tartományi felügyelő különösen
nagy bizalommal volt a szavai iránt, s átvezényelt, majd letáboroztatott ezer katonát a Ban-hegyi
pagodához. Elküldte [Li] Ziquan-t, [Li] Dejian-t és másokat, hogy száz embert vezetve tartsanak Baotuo-tu-hua-val és behatoljanak Dazhou-ba. Abban egyeztek meg, hogy szükség esetén értesítik a Banhegyi seregeket. Amikor [Li] Ziquan és a többiek megérkeztek a fővárostól nyugatra, Bao-tuo-tu-hua
megszegte ígéretét, titokban az északi kaputól elefántháton elmenekült, és bevette magát a hegyek
közé. Seregeink kémelhárítója így szólt: „Országuk uralkodója valójában a Yahou-hegyen sáncokat
telepített, nagyjából több mint húszezer katonát gyűjtött össze, s követeket küldött Jiaozhi-be [Đại
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Việt], Zhenla-ba [Kambodzsa], Dupo-ba [Jáva], valamint más országokba, hogy ott seregeket
kérjenek, s a Binduolong-ból,458 Jiuzhou-ból459 és máshonnan kért seregek még nem érkeztek meg”. A
tizenhatodik napon elküldtük Zhang Yong dandártábornokot, hogy katonáit vezetve elmenjen azon
területek határára, hol az ország fejedelme megszállt. A tizenkilencedik napon [Zhang] Yong csapatai
húsz li-nyire megközelítették Mucheng-et. A haramiák sáncárkot ástak, s hatalmas fákkal erősítették
meg. A [kínai] seregek kivagdosták, átkeltek rajta, s elsöprő támadást indítottak, elpusztították több
mint kétezer emberüket. Mikor a harcok elértek Mucheng alá, a hegyi erdő torlaszokkal telivé és
szűkössé vált, nem tudtak behatolni. A haramiák oldalról előrontottak, s elvágták a visszavonulási
útvonalakat, a katonák mind megsebesültek, vagy meghaltak a harcban, ám [a sereg maradéka] végül
vissza tudott térni a táborhelyre. A tartományi felügyelő akkor rendbe szedte a csapatokat, élelmet
gyűjtött, fasáncokat állított, s elküldte Liu Jin alezredest, Liu Juan ezredest és Yue Rong-ot, hogy
őrizzék azt [a tábort]. A huszonegyedik esztendő harmadik havának hatodik napján Soudu
visszarendelte seregeit. A tizenötödik napon a Jiang[nan] és Huai[nan] tartományokból Soudu
segítségére küldött Hu Duhu dandártábornok seregeivel megérkezett Zhancheng-be, a Soudu által
egykor alapított tartomány Shumeilian kikötőjébe, ám ott azt látta, hogy a táborhelyet elhagyták, a
[tábor]tüzek kialudtak, mindebből megtudta, hogy a seregeket visszarendelték. A huszadik napon Hu
Duhu elküldte Chen Kui századost, hogy utasítsa országuk királyát, járuljon el hozzánk és adja meg
magát. A huszonhetedik napon Zhancheng királya elküldte királyi tolmácsát, hogy felajánlja
megadásukat. Hu Duhu és mások megparancsolták [a királynak], hogy apa és fia beadványt
nyújtsanak be, és felajánlásokat tegyenek. Országuk fejedelme elküldte Wen-lao-qiong-da-ba-nan-t,
valamint másokat, hogy teljesítsék a látogatást. [Arra hivatkoztak, hogy] mivel Soudu elpusztította
országukat, szegények, s nincsen semmijük, amit felajánlhatnának, ezért jövőre előkészítik az
ajándékokat, s megparancsolják a legidősebb fiúnak, hogy [azokkal] udvarunkhoz járuljon. A
negyedik hónap tizenkettedik napján országuk uralkodója elküldte unokáit, Ji-mu-li-le-zhe-t, Wen-laoqiong-da-ba-nan-t és másokat, hogy beadványt nyújtsanak be, melyben bocsánatért folyamodott.
Abban az esztendőben megparancsolták a kormányzati ügyek igazgatójának, A-li-hai-ya-nak, hogy
Zhennan királyával Tuo Huan-nal hadakat támasszon, s szabad átvonulást kérve Jiaozhi-től [Đại Việt],
támadja meg Zhancheng-et, ám végül mégsem jutottak el [az országig].460

世祖至元間廣南西道宣慰使馬成旺嘗請兵三千人、馬三百匹征之。十五年，（右）
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意，詔降虎符，授榮祿大夫，封占城郡王。十六年十二月，遣兵部侍郞敎化的、總管
孟慶元、萬戶孫勝夫與唆都等使占城，諭其王入朝。十七年二月，占城國王保寶旦拏
囉耶卭南詙占把地囉耶遣使貢方物，奉表降。十九年十月，朝廷以占城國主孛由補剌
者吾曩歲遣使來朝，稱臣內屬，遂命（左）〔右〕丞唆都等卽其地立省以撫安之。旣
而其子補的專國，負固弗服，萬戶何子志、千戶皇甫傑使暹國，宣慰使尤永賢、亞闌
等使馬八兒國，舟經占城，皆被執，故遣兵征之。帝曰：「老王無罪，逆命者乃其子
與一蠻人耳。苟獲此兩人，當依曹彬故事，百姓不戮一人。」十一月，占城行省官率
兵自廣州航海至占城港。港口北連海，海旁有小港五，通其國大州，東南止山，西旁
木城。官軍依海岸屯駐。占城兵治木城，四面約二十餘里，起樓棚，立回回三梢砲百
餘座。又木城西十里建行宮，孛由補剌者吾親率重兵屯守應援。行省遣都鎮撫李天
祐、總把賈甫招之，七往，終不服。十二月，招眞臘國使速魯蠻請往招諭，復與天
祐、甫偕行，得其回書云：「已修木城，備甲兵，刻期請戰。」二十年正月，行省傳
令軍中，以十五日夜半發船攻城。至期，分遣瓊州安撫使陳仲達、總管劉金、總把栗
全以兵千六百人由水路攻木城北面；總把張斌、百戶趙達以三百人攻東面沙觜；省官
三千人分三道攻南面。舟行至天明泊岸，為風濤所碎者十七八。賊開木城南門，建旗
鼓，出萬餘人，乘象者數十，亦分三隊迎敵，矢石交下。自卯至午，賊敗北，官軍入
木城，復與東北二軍合擊之，殺溺死者數千人。守城供餉餽者數萬人悉潰散。國主棄
行宮，燒倉廩，殺永賢、亞闌等，與其臣逃入山。十七日，整兵攻大州。十九日，國
主使報答者來求降。二十日，兵至大州東南，遣報答者回，許其降，免罪。二十一
日，入大州。又遣博思兀魯班者來言：「奉王命，國主、太子後當自來。」行省傳檄
召之，官軍復駐城外。二十三日，遣其舅寶脫禿花等三十餘人，奉國王信物雜布二百
匹、大銀三錠、小銀五十七錠、碎銀一甕為質，來歸款。又獻金葉九節標槍曰：「國
主欲來，病未能進，先使持其槍來，以見誠意。長子補的期三日請見。」省官却其
物。寶脫禿花曰：「不受，是薄之也。」行省度不可却，姑令收置，乃以上聞。寶脫
禿花復令其主第四子利世麻八都八德剌、第五子世利印德剌來見，且言：「先有兵十
萬，故求戰。今皆敗散。聞敗兵言，補的被傷已死。國主頰中箭，今小愈，愧懼未能
見也，故先遣二子來議赴闕進見事。」省官疑其非眞子，聽其還。諭國主早降，且以
問疾為辭，遣千戶林子全、總把栗全、李德堅偕往覘之。二子在途先歸。子全等入山
兩程，國主遣人來拒，不果見。寶脫禿花謂子全曰：「國主遷延不肯出降，今反揚言
欲殺我，可歸告省官，來則來，不來，我當執以往。」子全等回營。是日，又殺何子
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志、皇甫傑等百餘人。二月八日，寶脫禿花又至，自言：「吾祖父、伯、叔，前皆為
國主，至吾兄，今孛由補剌者吾殺而奪其位，斬我左右二大指。我實怨之。願禽孛由
補剌者吾、補的父子，及大拔撒機兒以獻。請給大元服色。」行省賜衣冠，撫諭以
行。十三日，居占城唐人曾延等來言：「國主逃於大州西北鴉候山，聚兵三千餘，幷
招集他郡兵未至，不日將與官軍交戰。懼唐人泄其事，將盡殺之。延等覺而逃來。」
十五日，寶脫禿花偕宰相報孫達兒及撮及大師等五人來降。行省官引曾延等見，寶脫
禿花詰之，曰：「延等姦細人也，請繫縲之。國主軍皆潰散，安敢復戰。」又言：
「今未附州郡凡十二處，每州遣一人招之。舊州水路，乞行省與陳安撫及寶脫禿花各
遣一人乘舟招諭攻取。陸路則乞行省官陳安撫與己往禽國主、補的及攻其城。」行省
猶信其言，調兵一千屯半山塔，遣子全、德堅等領軍百人，與寶脫禿花同赴大州進
討，約有急則報半山軍。子全等比至城西，寶脫禿花背約間行，自北門乘象遁入山。
官軍獲諜者曰：「國主實在鴉候山立寨，聚兵約二萬餘，遣使交趾、眞臘、闍婆等國
借兵，及徵賓多龍、舊州等軍未至。」十六日，遣萬戶張顒等領兵赴國主所棲之境。
十九日，顒兵近（水）〔木〕城二十里。賊浚濠塹，拒以大木，官軍斬刈超距奮擊，
破其二千餘衆。轉戰至木城下，山林阻隘不能進，賊旁出截歸路，軍皆殊死戰，遂得
解還營。行省遂整軍聚糧，創木城，遣總管劉金，千戶劉涓、岳榮守禦。二十一年三
月六日，唆都領軍回。十五日，江淮省所遣助唆都軍萬戶忽都虎等至占城唆都舊制行
省舒眉蓮港，見營舍燒盡，始知官軍已回。二十日，忽都虎令百戶陳奎招其國主來
降。二十七日，占城主遣王通事者來稱納降。忽都虎等諭令其父子奉表進獻。國主遣
文勞卭大巴南等來稱，唆都除蕩其國，貧無以獻，來年當備禮物，令嫡子入朝。四月
十二日，國主令其孫濟目理勒蟄、文勞卭大巴南等奉表歸款。是年，命平章政事阿里
海牙奉鎮南王脫歡發兵，假道交趾伐占城，不果行。461
Az 1284-ben Kínába küldött követség leírása azért különösen érdekes, mert említést tesz
Csampá egyik központjának, vagy független régiójának követségéről is, lejegyezve a
követséget küldő uralkodó nevét is.
A [Zhiyuan időszak huszonegyedik esztendejének tizenegyedik havának] [1284] gengyin napján462
Zhancheng ország királya követségben elküldte Ya-luo-ri-jia-yi daluopan-t, valamint másokat, hogy
beadványt nyújtsanak be, melyben szerencsét kívánt szentséges császárunk születésnapja alkalmából,
461
462

Yuanshi 210: 4660–4664.
A hónap huszonhetedik napján.
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továbbá szertartási selymeket és két elefántot ajánlottak. A Zhancheng-beli Jiuzhou uralkodója Baojia-lou csakugyan beadványt nyújtott be, melyben alávettették magukat.

庚寅，占城國王遣使大羅盤亞羅日加翳等奉表來賀聖誕節，獻禮幣及象二，占城舊州
主寶嘉婁亦奉表入附。463
Az ezt követő időszak eseményeinek megismerésének érdekében a vietnami történeti
művekhez kell fordulnunk. Az ezekben előforduló uralkodői neveket, illetve első
megemlítésük időpontját az alábbi táblázatban foglaltam össze.

Időpont
1306

Uralkodó
Chế Mân 制旻

Hưng Long 興隆
tizennegyedik éve

1311

Chế Chí 制至

Hưng Long
tizenkilencedik éve

1312

Chế Đà A Bà Niêm 制陀婆粘

Hưng Long huszadik
éve

Chế Năng 制能

1342

Chế A Nan 制阿難

Thiệu Phong 紹豐
második éve

1342

Trà Hòa Bố Để 茶和布底

Thiệu Phong második
éve

6.2.

Chế Mân 制旻
A 14. század elején egy rövid, békés viszony alakult ki a két ország között, s ekkor

történt, hogy 1301-ben a visszavonult császár, Trần Nhân Tông 陳仁宗464 (uralkodott 1278–
1293) ellátogatott Csampába, ahol mintegy kilenc hónapot töltött el, s utazása során felkereste
az ország szent helyeit is.
A harmadik hónapban a visszavonult császár utazást tett Chiêm Thành-ban.
463
464

Yuanshi 13: 270.
Trần Nhân Tông (uralkodott 1278–1293) a Trần-dinasztia harmadik császára volt.
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三月，上皇遊幸占城。465
A távollétének időszakában, az utódja, Trần Anh Tông 陳英宗 466 (uralkodott 1293–1314)
által Csampába küldött vietnami követség kísérletet tett rá, hogy találkozzon a korábbi
uralkodóval, ám nem járt sikerrel.
Korábban a császár Nhữ Hài-t követségben Chiêm Thành-ba küldte. Nhữ Hài látogatást tett a
visszavonult császárnál, a Chí Linh-hegyen található Sùng Nghiêm kolostorban, ám egy nap is eltelt
anélkül, hogy kihallgatást nyert volna.

初，帝命汝諧使占城。汝諧謁上皇於至靈山崇嚴寺，竟日不得見。467

Trần Nhân Tông utazásának hozományaként, a visszavonult császár megegyezett a csam
uralkodóval, Chế Mân-nal, s neki ígérte az uralkodói család egyik nőtagját, Huyền Trân 玄珍
hercegnőt.468
A második hónapban Chiêm Thành elküldte Chế Bồ Đài-t, valamint kíséretében több mint száz
embert, hogy beadványt nyújtsanak be, aranyat, ezüstöt, különleges fűszereket, valamint ritka dolgokat
hozzanak, s kérelmezzék a jegyajándékok meghatározását. Az udvari miniszterek úgy vélték, hogy [a
házasság] nem lehetséges, egyedül Đạo Tái Văn Túc Vương [«Művelt és Tiszteletteljes Herceg»]
hozott stratégiai döntést. Trần Khắc Chung támogatta, azután megszületett a döntés.

二月，占城遣制蒲苔及部黨百餘人奉表進金銀奇香異物，求定聘禮。朝臣以為不可，
獨文肅王道載主其議。陳克終賛成之，其議遂决。469
A házasság ötlete hatalmas ellenérzéseket váltott ki mind a császári udvarban, mind a köznép
körében, s a kínai történelem jól ismert eseményéhez, Wang Zhaojun 王昭君 kiházasításához
hasonlították a megállapodást. 470 A házasság végül 1306-ban köttetett meg.
Nyáron a hatodik hónapban Huyền Trân hercegnőt nőül adták Chiêm Thành uralkodójához, Chế
Mân-hoz. Mikor a visszavonult császár korábban utazást tett Chiêm Thành-ban, áldását adta rá. A
465

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 6: 16b.
Trần Thuyên 陳烇, uralkodói nevén Trần Anh Tông (uralkodott 1293–1314), elődjének legidősebb fia volt.
467
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 6: 17b.
468
Huyền Trân hercegnő a visszavonult császár, Trần Nhân Tông lánya, s az éppen akkor uralkodó Trần Anh
Tông császár húga volt.
469
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 6: 20a.
466
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műveltebb udvarbeli és közemberek közül sokan a „Han-dinasztiabeli császár feleségül adja Chiêu
Quân-t [Zhaojun] a hun [Huhanye shanyu-höz])” történetéből merítve a hivatalos nyelven költöttek
verseket, s abban bírálták [az esküvőt].

夏六月，下嫁玄珍公主于占城主制旻。初，上皇遊方幸占城而業許之。朝野文人多借
漢皇以昭君匈奴事作國語詩詞諷刺之。471
Az esküvői szerződés csam szempontból még sokkal kevésbé volt előnyös, hiszen a vietnami
hercegnő kezéért Chế Mân, „esküvői ajándékként”, országa két körzetét engedte át Đại Việtnek.
A tizenötödik esztendőben (a Nguyên [Yuan]-dinasztia Đại Đức [Dade]-időszakának tizenkettedik
esztendejében) [1307] Ô és Lý két körzetének [nevét] Thuận körzetre és Hoá körzetre változtatták. A
parancs szerint elküldték Đoàn Nhữ Hài-t, hogy elmenjen és népüket igazgassa. Korábban Chiêm
Thành uralkodója, Chế Mân esküvői ajándékként adta azokat a földeket..

十五年，元大德十一年春正月，改烏、里二州爲順州、化州。命行遣段汝諧徃定其
民。先是，占城主制旻以其地爲納徵物。472
Nem sokkal az esküvőt követően, 1307-ben a csam uralkodó elhunyt, s a váratlan esemény
nem kis riadalmat keltett a vietnami udvarban:
Nyáron az ötödik hónapban Chiêm Thành uralkodója, Chế Mân elhunyt.

夏五月，占城主制旻卒。473

A vietnami források beszámolója szerint, az udvar a trónörökös követeinek beszámolójából
értesült a hírről, s megtudták, hogy a helyi szokásoknak megfelelően, az elhunyt uralkodó
feleségeire máglyahalál vár. Mivel az uralkodói család egyik tagjáról volt szó, érthető módon
a hír nyomán borzongás futott végig a császári udvaron. Trần Anh Tông különleges
küldötteket küldött Csampába, hogy próbálják megmenteni húgát a biztos haláltól. A kényes
feladatot Trần Khắc Chung-ra 陳克終 bízták, aki elérte a csam trónörökösnél, hogy Huyền
Trân hercegnő népük szokásait követve eltávozhasson, hogy visszaidézhezze urának lelkét,

470

Wang Zhaojun Kína négy híres szépségének 四大美女 egyike volt, aki a Han-dinasztia Yuan császárának 漢
元帝 (uralkodott i. e 49–i. e. 33) háreméből, a kínaiak és a xiongnuk közötti megállapodás keretein belül,
kiválasztásra került, s hazájából eltávozva a barbár uralkodó, Huhanye 呼韓邪 ágyasa lett.
471
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 6: 21a–b.
472
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 6: 22a.
473
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 6: 22b.
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majd mikor erre engedélyt kapott, egy könnyű hajón megszöktette. A történet azután pikáns
fordulatot vett, hiszen a hosszúra nyúlt hajóúton a megmenekített hercegnő és a
kiszabadítására küldött Trần Khắc Chung között viszony szövődött.
Chiêm Thành koronahercege, Chế Đa Da követségben miniszterét, Bảo Lộc Kê-t küldte, s fehér
elefántot adományozott. Télen, a tizedik hónapban a parancs szerint elküldték a tapasztalt Trần Khắc
Chung-ot, a császári titkárság baloldali aligazgatóját, valamint Đặng Văn békeügyi megbízottat, hogy
Chiêm Thành-ba menjenek, s üdvözöljék Huyền Trân hercegnőt és [Chế] Đa Da koronaherceget.
Chiêm Thành szokásai szerint, mikor országuk királya meghal, az uralkodó feleségei máglyaoltárra
kerülnek, s így temetik el őket a halottal. Mikor a császár tudomást szerzett minderről, tartott tőle,
hogy a hercegnőnek baja eshet, ezért elküldte Khắc Chung-ot, valamint másokat, s azzal bízta meg
őket, hogy részvétet nyilvánítsanak, továbbá mondják el, hogy amennyiben a hercegnőt el találnák
hamvasztani, nem lesz aki böjtöt tartson. Mindez [az áldozat] nem ér fel azzal, mintha [a hercegnő]
elmehetne a tenger mellékére, hogy ott megidézze az [elhunyt uralkodó] lelkét, az égből visszahívja
annak lelkét, s mikor vele együtt visszatér, máglyaoltárra kerülhet. A Chiêm Thành-beliek
megfogadták [a javaslatot], s Khắc Chung egy könnyű hajón megszöktette [a hercegnőt], és hazaindult
vele, ám viszonyuk alakult, s késtek a visszafelé tartó tengeri úton, hosszú napok elteltével érkeztek
csak meg a fővárosba.

占城世子制多耶遣使臣保祿稽進白象。冬十月，命入内行遣尚書左僕射陳克終安撫鄧
文如占城迎玄珍公主及世子多耶。占城俗國王卒，主后入火壇以殉。帝知之，恐公主
遇害，遣克終等託以吊 且言公主火葬則修齋無主張不如往海濱招魂於天邉迎灵魂同
歸始入火壇。占人從之，克終以輕舟奪之，以歸遂與私通遲回海道日久始至京師。474

6.3.

Chế Chí 制至
Chế Mân halálát követően Chế Chí lépett trónra, akinek uralkodásáról rendkívül

keveset árulnak el a vietnami források. Az sem világos a szövegekből, hogy vajon azonos-e a
korábban említett Chế Đa Da 制多耶 koronaherceggel. Mindössze egy 1311-ben ellene
indított hadjárattal kapcsolatosan említik nevét.
Chiêm Thành Chế Mân halálát, valamint Chế Chí (nevezték még Chế Chí-nek is) 475 helyébe lépését
követően sokszor szembeszegült, ezért hadjáratot vezettünk ellenük.

474

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 6: 22b–23a.
A zárójelben szereplő rész kisebb írásjegyekkel, magyarázatként szerepel az eredeti szövegben. Az uralkodó
nevét jelölő írásjegyek közül a második eltérő, de azonos kiejtésű, így a fordításban nem érzékelhető a
különbség..
475
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占城自制旻卒制至(一作制鷙)代立數反側故征之。476

Az eseményről a Đại Việt sử ký toàn thư is beszámol.
A tizenkettedik hónapban a császár önmaga vezetett hadjáratot Chiêm Thành ellen, uralkodójuk, Chế
Chí lázongásai miatt (nevezték még Chế Chí-nek is).

冬十二月，帝親征占城，以其主制至反側也(一名制鷙)。477
A Trần Anh Tông által vezetett hadjárat sikeresnek bizonyult, hiszen a szövegek szerint a
csam uralkodót 1312-ben fogolyként elhurcolták, s helyére öccsét, Chế Đà A Bà Niêm-et 制
陀阿婆粘 ültették. Chế Chí legyőzésében és elfogásában az egyik befolyásos csam követ
megvesztegetése is jelentős szerepet játszott.
Nyáron, az ötödik hónapban elfogtuk Chiêm Thành uralkodóját, Chế Chí-t, majd visszatértünk vele.
Öccsét, Chế Đà A Bà Niêm-et alherceggé neveztük ki, hogy kormányozza földjeiket, majd
visszavontuk a seregeket. Korábban Chế Chí követe elhozta adójukat, s a követ személyesen Câu
Chiêm erődítményének ura volt. A császár utasította Đoàn Nhữ Hài-t, hogy titokban tárgyaljon vele. A
császár hadjáratot vezetett [Chiêm Thành ellen], s mikor elérték Lâm Bình prefektúrát, a seregek
három útvonalra váltak szét. Quốc Chẩn Huệ Vũ Vương [«Kegyes és Harcias Herceg»] hegyi úton,
Khánh Dư Nhân Huệ Vương [«Emberséges és Kegyes Herceg»] tengeri úton, míg a császár hat
hadosztályt vezetve, részben szárazföldi, részben vízi útvonalon, s egyszerre behatoltak, Nhữ Hài
pedig az Ég Fiának parancsával előörsükként haladt. A császár elért Câu Chiêm-hez, és letáborozott,
Nhữ Hài pedig elküldetett az erőd urához, s utasította, hogy csalja ki az ország uralkodójának
megadását. Az erőd ura beszélt Chế Chí-vel, s az követte [tanácsát], családját vezetve tengeri úton
járult hozzánk, hogy megadja magát, Nhân Huệ [Khánh Dư] pedig a nyomukban haladt.

夏五月，誘獲占城主制至以歸，封其弟制陀阿婆粘為亞候，鎮其地。先是，制至使人
入貢。其人即俱占寨主，帝令段汝諧密與之約。及帝親征，至臨平府，分軍為三道，
惠武王國瑱由山道，仁惠王慶餘由海道，帝親率六軍由陸道，水陸並進，以汝諧為天
子招諭使前行。帝至俱占駐蹕，汝諧遣人就寨主，諭以國主出降意。寨主以吿制至，
從之，率家属自海道來降，仁惠遂躡其後。478

476

Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục: chính biên 9: 4b.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 6: 27b.
478
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 6: 28a.
477
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Chế Chí raboskodása nem tartott sokáig. Elfogatásának évében a császár udvari címet
adományozott neki, majd a rákövetkező évben, 1313-ban ehunyt, s holttestét elhamvasztották.
Chế Chí-t Hiệu Trung Vương-nak [«Odaadó Hűség Hercege»] nevezték ki, majd [tisztségét] Hiệu
Thuận Vương-ra [«Odaadó Engedelmesség Hercege»] változtatták.

封制至為效忠王，又改效順王。479
[…]
A második hónapban a Hiệu Thuận Vương [«Odaadó Engedelmesség Hercege»], Chế Chí megérkezett
a Gia Lâm palotalakba,480 majd elhunyt, s elhamvasztották.

二月，效順王制至至嘉林行宫死，火塟之。481
Az események elemzésekor MASPERO arra a következtetésre jutott, hogy a Chế Chí
elleni győztes vietnami hadjárat eredményeképpen Csampá vietnami megszállás alá került, s
földje Đại Việt tartományává lett. Ennek a feltételezésnek a fényében úgy vélte, hogy az 1312
végén Kínába küldött orrszarvúak és elefántok a Yuan-dinasztia uralkodójának, Renzong 仁
宗 császárnak (uralkodott 1312–1320) a követelésére érkeztek a kínai udvarba. MASPERO a
gondolatot még ennél is tovább vitte, s meglátása szerint Renzong lépése kétségkívül
egyenesen Đại Việt-nek szóló jelzés volt arról, hogy nem helyesli Csampá megszállását,
mivel az ország a kínai császár adófizetője. 482 A valóságban a vietnami és a kínai források
nem látszanak alátámasztani ezt az olvasatot. A Chế Chí elfogásával végződő hadjárat leírása
nem sejteti, hogy Csampá ténylegesen Đại Việt fennhatósága alá került volna. Ugyan a
következő uralkodó, Chế Đà A Bà Niêm elnyerte a vietnami udvar kinevezését, de ez nem
feltétlenül jelent többet annál, mint, hogy egyszerűen elismerték az ország uralkodójának. A
Kínába küldött követségről szóló részlet így szól:
Zhancheng országa orrszarvút és elefántot küldött.

占城國進犀象。483
Ahogy az látható, a Yuanshi bejegyzése egyáltalán nem utal rá, hogy az ajándékul küldött
állatok bármiféle előzetes felszólítás nyomán érkeztek volna Kínába, s az esemény nem tűnik
479
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többnek a helyi uralkodó szokványos hódolati adójánál. A rákövetkező évben, 1313-ban
sziámi csapatok fosztogatták Csampát, melyről a vietnami krónika ekként ír:
Đỗ Thiên Hư békeügyi biztost megtették katonai megbízottnak. Akkoriban a sziámiak betörtek Chiêm
Thành-ba, s a császár [Đỗ] Thiên Hư katonai megbízottat küldte, hogy Nghệ An-t és Lâm Bình-t
oltalmazza.

以安撫使杜天覷為經畧使。時占城被暹人侵掠，帝以天覷經畧乂安、臨平徃救。484
MASPERO, korábbi gondolatmenetét követve, úgy vélte, hogy a vietnami uralkodó,
Trần Anh Tông a kínai császár burkolt, de határozott jelzését tudomásul véve, oltalmába vette
Csampát, s haderejével megvédelmezte az országot a sziámi inváziótól. A rövid részletben
említett Nghệ An és Lâm Bình az adott pillanatban Đại Việt részét képezték, így a krónika
leírása sokkal inkább utal a saját területek védelmezésére, s kevéssé olvasható ki belőle, hogy
a vietnami seregek Csampá védelmére keltek volna.
Érdekes a Yuanshi 1316-ra vonatkozó részletre, amely szerint a második hónapban a
vietnamiakat arra utasították, hogy engedjék hazatérni a fogságban lévő csam uralkodót. A
szövegből sajnos nem derül ki, hogy a követelés vajon az addigra már elhunyt Chế Chí-re,
vagy egy másik uralkodóra vonatkozott-e.
A wuyin napon485 megparancsolták Huguang tartományi felügyelőjének, hogy Annan-t arra utasítsa,
engedjék hazatérni Zhancheng országának uralkodóját.

戊寅，命湖廣行省諭安南，歸占城國主。486

6.4.

Chế Năng 制能
Habár MASPERO kézenfekvőnek és bizonyosnak vélte, a valóságban nem tűnik minden

kétséget kizáróan igazolhatónak, hogy a Chế Chí örökébe lépett Chế Đà A Bà Niêm azonos a
később Chế Năng néven említett uralkodóval. MASPERO értelmezésében Chế Năng előbb
sikeres támadást intézett a vietnami területek ellen, ám később vereséget szenvedett és
menekülni kényszerült. 487 A vietnami szövegek ismételten kicsit mást mutatnak, hiszen
azokban szó sem esik csam támadásról, ezzel szemben egy 1318-as vietnami hadjáratról
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beszélnek, amely során a csamok vereséget szenvedtek. Ráadásul a szöveg egy és ugyanazon
ütközet, nem két, egymást követő csata leírásának tűnik.
Quốc Chẩn Huệ Vũ Đ ại Vương-ot [«Kegyes és Harcias Herceg»] elküldték, hogy hadjáratot vezessen
Chiêm Thành ellen. A Lý nemzetségbe tartozó Lý Tất Kiến Hiếu Túc Hầu [«Szülőtisztelő és
Tiszteletteljes Herceg»] meghalt a csatamezőn. A Quản Thiên haderőbe tartozó Phạm Ngũ Lão
felsorakoztatta katonáit, s támadást intézett utóvédeik ellen. A haramiák vereséget szenvedtek, és
elmenekültek, közülük nagyon sokat fogságba ejtettünk.

遣惠武大王國瑱征占城，李家族將孝肅侯李必見陣前死之。管天武軍范五老縱兵擊其
後，賊敗走，擒獲甚眾。488
A Đại Việt sử ký toàn thư egy 1326-os, sikertelen vietnami hadjárat kapcsán számol be Chế
Năng vereségéről. A csam uralkodó ezek szerint elhagyta országát, s Jávára menekült.
Huệ Túc Vương [«Kegyes és Tiszteletteljes Herceg»] támadást intézett Chiêm Thành ellen, ám nem ért
el sikereket, s visszatért. A császár így szólt: „A korábbi császár megfésülte a szelet, megfürdette az
esőt, s foglyul ejtette uralkodójukat. Az ország atyja komolyan vette alattvalóit, azok pedig követték
parancsait. Hamis uralkodójuk, Chế Năng elmenekült (Chế Năng Trảo Oa-ba [Jáva] menekült, hogy
segítséget kérjen),489 ám a fajtájukba való törzsfőt, [Chế] A Nan-t alkirállyá tette.

惠肅王伐占城，無功而還。帝曰：「先帝櫛風沐雨，方擒其主。國父以重臣奉命，致
偽主制能出奔制能奔爪哇求援，但立種酋阿難為效城亞王。490

6.5.

Chế A Nan 制阿難
Chế Năng 1318-as elmenekülését követően a királyi hatalom a „fajtájukba való

törzsfőre” 種酋, Chế A Nan-ra szállt, ám hosszú uralkodásával kapcsolatosan viszonylag
kevés eseményt jegyeznek le a kínai és vietnami források. 1320-ban a Yuan-dinasztia követei
érkeztek Csampába, hogy idomított elefántokat kérjenek. 491 1322-ben csam követség vitte el
uralkodójuk hódolati adóját a császári udvarba.492 A rákövetkező esztendőben, 1323-ban, a
király öccse, Bao-you-ba-la-zhe 保佑八剌遮 vezette a Kínába küldött követséget.493 1326ban következett be a korábban említett, sikertelen vietnami hadjárat, melyet Chế A Nan
488
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visszavert, majd 1327-ben két követjárásról is megemlékezik a Yuanshi. 494 Az 1328-as
követség harci események hírét vitte a császári udvarba, melyről a vietnami források mélyen
hallgatnak.
Zhancheng követséget küldött és vidékük termékeivel adózott. [Követeik] arról számoltak be, hogy
betörtek Jiaozhi-be [Đại Việt], ezért megparancsoltuk, hogy szolgáltassanak magyarázatot [a
támadásra].

占城遣使來貢方物，且言為交趾所侵，詔諭解之。495
1331-ben, majd 1332-ben országuk magas rangú követei, előbb Gao-an-dou-la 高暗都剌,
majd A-nan-na-na-li-sha 阿南那那裏沙 járultak el a kínai udvarhoz. 1335-ben követeik Đại
Việt ellen emeltek panaszt, hódolati adójukat szállító követeik akadályoztatása miatt.
Az [ötödik hónap] bingxu napján496 Zhancheng országa miniszterét, La-te-na-wa-er-sa-t küldte, aki
eljárult hozzánk és vidékük termékeit ajánlotta. Arról számoltak be, hogy Jiaozhi [Đại Việt]
akadályozza adójuk útját, ezért parancsba adtuk, hogy követek küldessenek, kik továbbítják az
utasításunkat Jiaozhi-nek.

丙戌，占城國遣其臣剌忒納瓦兒撒來獻方物，且言交趾遏其貢道，詔遣使宣諭交趾。
497

A Yuanshi utolsó, Csampára vonatkozó bejegyzése két kínai követ kiküldetéséről emlékezik
meg.
A [negyedik hónap] xinsi napján498 követségben Da Ben-t és He Fang-ot küldtük Zhancheng-be.

辛巳，遣達本、賀方使於占城。499
A vietnami források szerint Chế A Nan király 1342-ben meghalt, s utódja, Trà Hòa Bố Để 茶
和布底 követei vitték el a gyász hírét a vietnami uralkodóhoz, Trần Dụ Tông 陳裕宗
császárhoz (uralkodott 1341–1369).

493

Yuanshi 28: 632.
Yuanshi 30: 679 és 30: 680.
495
Yuanshi 30: 684.
496
A hónap huszonharmadik napján.
497
Yuanshi 38: 826-827.
498
A hónap tizennyolcadik napján.
499
Yuanshi 41: 877.
494

144

A csam uralkodó, Chế A Nan elhunyt, s veje, Trà Hòa Bố Để önmaga lépett trónra, majd követséget
küldött a fővárosba, hogy a gyászról beszámoljon.

五月，占主制阿難卒，女婿茶和布底自立，遣使詣闕吿哀。500

6.6.

Trà Hòa Bố Để 茶和布底
A Chế A Nan halálát követően trónra lépő Trà Hòa Bố Để, az elhunyt uralkodó veje

volt, aki a vietnami források szerint a trónörökös, Chế Mỗ 制 某 félreállításával került
hatalomra. A trónörökös eltávolítása a jelek szerint nem ment könnyen, hiszen Chế Mỗ
csupán tíz esztendővel később, 1352-ben menekült a vietnami udvarhoz, ahol katonai
segítséget kért Trần Dụ Tông császártól a trónbitorló ellenében.501
A [Thiệu Phong-időszak] tizenkettedik esztendejében (A Nguyên [Yuan]-dinasztia Chí Chính
[Zhizheng]-időszakának tizenkettedik esztendejében) 502 , tavasszal, a harmadik hónapban a Chiêm
Thành-i Chế Mỗ hozzánk menekült, egy-egy fehér lovat és fehér elefántot, egy egy xích [chi] és kilenc
thốn [cun] nagyságú hangyát,503 valamint egyebeket ajánlott fel adójául. Kérelmezte, hogy intézzünk
támadást Trà Hòa Bố Để ellen, s tegyük országa királyává. Korábban, mikor a csam uralkodó, Chế A
Nan élt, fia, Chế Mỗ volt a bố điền (így nevezik a nagyherceget), míg veje, Trà Hòa Bố Để volt a bố
đề (így nevezik a főtanácsost). Meghallgatta beszédét, követte terveit, ezért Chế Mỗ-val
érdekszövetségre lépett. Amikor csak bírálat érte Chế Mỗ-t, Bố Để mindig védelmére kelt. Az ország
népe ezért hűtlenné vált és nem csupán Chế Mỗ-t [támogatták]. Amikor aztán Chế A Nan elhunyt, Bố
Để elüldözte Chế Mỗ-t és maga lépett trónra. Ekkor tudta meg, hogy a miniszterek érdekcsoportjai
körében bizonyosan él más elképzelés, de Chế Mỗ korábban nem sejtette, hogy bukása a trükkökben
lesz.

十二年元至正十二年春三月，占城制某來奔，獻白馬、白象各一、大蟻一長一尺九寸
及諸貢物，請伐茶和布底立爲國王。初，占主制阿難在時，其子制某爲布田(言大王
也)，女壻茶和布底爲布提(言宰相也)言聽計從因與制某樹黨。制某或見責布底每救解
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之。國人以是異心不專屬於制某。迨制阿難卒布底遂逐制某而自立。是知人臣樹黨必
有異圖而制某初不知其墮於術中也。504
Mindezt megelőzően, 1346-ban a vietnami császár követet küldött Trà Hòa Bố Để királyhoz,
hogy kérdőre vonja hódolati adójának elmaradása miatt.
Chiêm Thành [Trà Hòa] Bố Để trónra lépésétől fogva nem küldött adót udvarunknak, ezért elküldtük
Phạm Nguyên Hằng-ot, hogy elmenjen [hozzájuk], s vonja kérdőre őket. Ezt követően ismét adóztak,
ám ajándékaik rendkívül szegényesek voltak.

占城自布底之立，朝貢不修，命范元恒往問之，於是復來貢儀物甚簡薄。505

Đại Việt követelése valamiféle változásra utalhat az erőviszonyokat illetően, hiszen az ezt
megelőző időszakban, a vietnami források hosszú évtizedeken keresztül nem említenek
egyetlen hódolati adót hozó követséget sem, amely Csampából érkezett volna. Az utolsó ilyen
küldöttséget 1301-ben jegyzi a Đại Việt sử ký toàn thư.506
1353-ban, az ügy elnyúló vizsgálatát követően, Trần Dụ Tông császár úgy döntött,
hogy katonai támogatást nyújt az elüldözött hercegnek. A hadjárat sikertelennek bizonyult,
így Chế Mỗ nem tudta visszaszerezni atyja trónját, s visszatérni kényszerült a vietnami
fővárosba, ahol nem sokkal később halálát lelte.
Nyáron, a hatodik hónapban nagy erőkkel megtámadtuk Chiêm Thành-t. A szárazföldi csapatok
elérték Cổ Lũy -t, 507 míg a vízi csapatok szállították az ellátmányt, ám mikor akadályba ütköztek,
hazatértek. Korábban Hưng Hiếu Vương [«Virágzó és Szülőtisztelő Herceg»] vezette Hóa körzetet,
Chế Mỗ és Tước Tề (aki a Minh [Ming] családba tartozó fiú volt, s elkísérte Chế Mỗ-t oda- és
visszaútja során)508 így beszélt: „Egy Chiêm Thành-i történet szerint országunknak egykoron volt egy
királya, aki egy hatalmas majmot tartott. Nagyon szerette, s úgy kívánta, hogy az beszélni is képes
legyen, ezért olyasvalakit keresett az országban, aki jól ért a [majmok] neveléséhez, s tízezer aranyat
ígért neki. Akadt egy ember, aki azt állította magáról, hogy jól ért hozzá. A király nagyon megörült, s
megbízta [az állat] gondozásával. Az illető így szólt: „A szükséges gyógyszerek havi költsége száz
aranyat tesz ki, s [a munka] három év múlva eredményt szül” A király követte [a kérést]. Azt mondta,
hogy a király, önmaga és a majom közül egyikük bizonyosan meghal, hanem ellopta a király pénzét, s
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munkája nem biztos, hogy eredményt hozott. Chế Mỗ Felségedhez fordult, s Hưng Hiếu valóban
igazgatta az ügyét. A vizsgálat egy esztendeje és egy hónapja tart,509 ám az országba [Chiêm Thànhba] való behatolás időpontjáról még semmit sem hallottam. Annak az ügyek a helyzete rendkívüli
módon hasonlít erre. Az udvar meghallgatván szavait, katonákat ajánlott, akik elkísérték Chế Mỗ-t,
mikor hazatér országába, azonban nem jártak sikerrel, Chế Mỗ még meg sem telepedhetett, elhunyt.

夏六月，大擧伐占城。步軍至古壘，水軍運糧，見阻乃還。初興孝王領化州，制某與
爵犀即明宗家兒，與制某徃還者言曰：「占城故事，昔有國王畜一大猴，甚愛之，欲
其能言，遍求中國，善養者與萬金。有一人自言善養，王大喜，使養之。其人曰：
「每月用藥，所費百金，三年方效。」王從之。盖謂國王與己及猴，三年之間必有一
亡者，但竊王金，而不必成也。制某歸向主上，興孝實尸其事。淹閲歲月，而入國之
期未聞，其事勢頗類此。」朝廷聞其言，奉兵送制某歸國，然無成功。制某居，未幾
卒。510
Sikerén felbuzdulva, Trà Hòa Bố Để még ugyanabban az évben ellentámadást intézett Đại
Việt ellen, ám seregeit visszaverték.
Ősszel, a kilencedik hónapban Chiêm Thành fosztogatott Hóa körzetben, ám visszavertük őket, s
súlyos vereséget szenvedtek.

秋九月，占城冦化州，擊却之，頗失利。511
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Chế Mỗ az előző esztendő harmadik havában érkezett a vietnami uralkodó udvarába.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 7: 16b–17a.
511
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 7: 17a.
510
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7.

A Ming-dinasztia korának forrásai (1368–1644)
A kínai Ming-dinasztia időszakának kínai és vietnami forrásai kiemelt jelentőséggel

bírnak, mivel, a helyi források szinte teljes hiányában, ezek a szövegek jelentik a legfontosabb
kiindulási pontot Csampá történetének megismeréséhez. A korszak különösen fontos
események, s jelentős változások időszaka volt, hiszen míg a 14. század második felében, Chế
Bồng Nga uralkodása alatt, a csamok soha nem látott sikereket értek el a Đại Việt ellen vívott
háborúik során, s több alkalommal kifosztották annak fővárosát is, míg mintegy egy
évszázaddal később, 1471-ben Vijaya a vietnami hódítók kezére került, majd a 16. század
közepére Csampá végérvényesen eltűnt a kínai krónikák lapjairól.
Máig alapvető fontossságú munkájában, MASPERO 1471-ig, Vijaya bukásáig tárgyalta
Csampá történetét, amely ugyan ténylegesen fordulópontot jelentett a Csampá és Đại Việt
kapcsolatában, de, ahogy az a kínai és vietnami forrásokban nyomon követhető, nem
jelentette a csam állam megszűnését.512 Az ezt követő időszak egyike Csampá történetének
kevéssé ismert, tudományosan alig kutatott szakaszainak. MASPERO javarészt a két fontos
vietnami krónika: a Đại Việt sử ký toàn thư és a Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục
anyagára, valamint kínai oldalról a Mingshi szövegére hagyatkozott az időszak eseményeinek
vizsgálatakor. Ezeken túl akadnak további kínai szövegek, melyek elkerülték MASPERO
figyelmét. Közülük a legfontosabb a Ming shilu 明實錄, amely a Mingshi szerkesztőinek is
fontos forrása volt, s sok esetben ez utóbbinál részletgazdagabb leírásokkal szolgál. 513
Hasonlóan értékes forrásanyagot jelent a Shuyu zhouzi lu című földrajzi munka, mely egyfelől
tartalmazza a Ming shilu részletesebb leírásainak egy részét, másfelől olyan további
eseményeket is megörökít, amelyek még a Ming shilu-ban sem találhatóak meg. Ez a munka
mindeddig még hivatkozás szintjén sem került a Csampá kutatóinak figyelmébe.
A korszak, vietnami és kínai forrásokban megemlített uralkodóinak sorát az alábbi
táblázatban foglaltam össze. Egymással párhuzamba állítva, megadtam a kínai, valamint
vietnami szövegben említett uralkodói neveket, valamint első említésük időpontját. Az
évszámok esetében megadtam azok kínai és vietnami meghatározását is, az uralkodói
periódus, illetve az év megjelölésével. A két, egymástól eltérő, forrásanyagban, a korábbi
időszakok tapasztalataitól eltérő módon, a legtöbb esetben jól azonosíthatóak az egyes,
512

A Mingshi legutolsó, Csampával kapcsolatos bejegyzése 1543-ra vonatkozik, s egy követség érkezését említi
a kínai udvarba. Lásd Mingshi 18: 235 és 324: 8392.
513
A Ming shilu Délkelet-Ázsiára vonatkozó bejegyzéseit Geoff Wade gyűjtötte össze, s fordította le angol
nyelvre, létrehozva egy túlbecsülhetetlen értékű online, kereshető adattárat. Lásd Southeast Asia in the Ming Shilu: http://www.epress.nus.edu.sg/msl/
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egymással megfeleltethető uralkodók. Az 1471-et követő időszakban akadnak azonban köztük
olyan uralkodók is, amelyeket vagy csak a kínai, vagy csak a vietnami szövegek említenek.
Időpont
1369

Időpont

Kínai források
A-da-a-zhe 阿荅阿者

1376

Hongwu 洪武

Long Khánh 隆

második éve

慶 negyedik éve

1390

Ge-sheng 閣勝514

1390

Hongwu

Quang Thái 光泰

huszonharmadik

harmadik éve

Vietnami források
Chế Bồng Nga 制蓬峩

La Ngai 羅皚

éve

1404

Zhan-ba-di-lai 占巴的賴

1400

Yongle 永樂

Kiến Tân 建新

második éve

1441

harmadik éve

Mo-he-bi-gai 摩訶賁該

515

1444

Zhengtong 正統

második éve

Mo-he-gui-lai 摩訶貴來

516

1446

Zhengtong

Thái Hòa

tizenettedik éve

negyedik éve

1452

Mo-he-gui-you 摩訶貴由517

1449

Jingtai 景泰

Thái Hòa

harmadik éve

hetedik éve

1458

Bí Cai 賁該

Thái Hòa 太和

hatodik éve

1447

Ba Đích Lại 巴的吏 (Bố Đề 布
提)

Ma Ha Quý Lai 麻訶貴來

Quý Do 貴由 (Bí Điền 賁田)

Bàn La Trà Duyệt 槃羅茶悅

Mo-he-pan-luo-yue 摩訶槃羅悅

Tianshun 天順
második éve

1460

Pan-luo-cha-quan 槃羅茶全518

1470

Tianshun

Hồng Đức 洪德

negyedik éve

első éve

1471

1471

Chenghua 成化

Hồng Đức

Pan-luo-cha-yue 槃羅茶悅

második éve

hetedik éve

(Pan-luo-cha-sui 槃羅茶遂)519

Bàn La Trà Toàn 槃羅茶全

Bô Trì Trì 逋持持522
Bàn La Trà Duyệt 槃羅茶悅
(Bàn La Trà Toại 槃羅茶遂)

Cha-zhi-tai-lai 茶質苔來520
Zhai-ya-ma-fu-an 齋亞麻弗菴521

514

Trai Á Ma Phất Am 齋亞麻弗
庵

Ge-sheng az előző uralkodó, A-da-a-zhe nagyhatalmű minisztere (大臣) volt, aki a kínai szöveg szerint
meggyilkoltatta uralkodóját.
515
Mo-he-bi-gai az elődjének, Zhan-ba-di-lai királynak az unokája volt.
516
Mo-he-gui-you a korábbi uralkodó, Zhan-ba-di-lai unokaöccse volt.
517
Mo-he-gui-you az elődjének, Mo-he-gui-lai-nak az öccse volt.
518
Pan-luo-cha-quan az elődjének, Mo-he-pan-luo-yue-nek az öccse volt.
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She-li-a-ma 奢里阿麻

1473
Chenghua
kilencedik éve

Bo-long-a-ma 波籠阿麻

1478

Gu-lai 古來523

1478

Chenghua

Ti-po-tai 提婆苔524

Hồng Đức

tizennegyedik éve

kilencedik éve

Cổ Lai 古來
Đề Bà Đài 提婆苔

Sha-gu-bu-luo 沙古卜洛525

1505
Hongzhi 弘治
tizennyolcadik
éve

7.1.

A-da-a-zhe 阿荅阿者 / Chế Bồng Nga 制蓬峩
A Ming-dinasztia megalakulása csaknem egy időpontra esik Csampá történetének

talán legfontosabb uralkodója, Chế Bồng Nga, vagy a kínai szövegekben A-da-a-zhe,
uralkodásának kezdetével. Trónra lépésének pontos ideje ismeretlen, s a források arról sem
árulnak el semmit, hogy vajon bármilyen családi kötelék fűzte-e látszólagos elődjéhez, Trà
Hòa Bố Để királyhoz.
Chế Bồng Nga uralkodásának kezdetét hagyományosan 1360 körülre szokás helyezni,
annak ellenére, hogy, ahogy azt látni fogjuk, a kínai források legelőször 1369-ben, míg a
vietnami források csupán 1376-ban említik meg a nevét. MASPERO legőbb érve amellett, hogy
Chế Bồng Nga trónra lépésének időpontját mégis egy jóval korábbi időpontra helyezze, hogy
nagyjából akkortól indulnak azok a sűrűsödő, sikeres portyázások, betörések Đại Việt
területére, amelyek a következő három évtizedben a főváros többszöri elfoglalásáig

519

Pan-luo-cha-yue (aki azonos Pan-luo-cha-sui-val) vélhetően már 1471-ben, bátyjának elfogatását követően
trónra léphetett. A Mingshi annyit mond róla, hogy ekkor a hegyekbe menekült, majd a rákövetkező esztendőben
kért felavatást a kínai udvartól. A felavatás ügyében Csampába érkező követséget a vietnamiak feltartóztatták.
520
A kínai szövegek szerint Cha-zhi-tai-lai a vietnami fogságba esett Pan-luo-cha-yue (avagy Pan-luo-cha-sui )
király fia volt.
521
Zhai-ya-ma-fu-an a fogságba esett Pan-luo-cha-quan unokája volt, akit a vietnamiak bábkirályként Csampá
trónjára ültettek.
522
Bô Trì Trì az előző király, Bàn La Trà Toàn (kínai nevén Pan-luo-cha-quan) tábornoka volt, majd annak
fogságba esését és halálát követően lépett trónra, s kapott felavatást a vietnami udvartól. A kínai források nem
említik.
523
Gu-lai a vietnamiak által trónra emelt bábkirály, Zhai-ya-ma-fu-an öccse, következésképpen szintén Pan-luocha-quan unokája volt.
524
Ti-po-tai vietnami volt, akit Zhai-ya-ma-fu-an halála után ültettek Csampá trónjára.
525
Sha-gu-bu-luo az elődjének, Gu-lai-nak a fia volt.
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vezettek. 526 Az 1361-es, Chế Bồng Nga-nak tulajdonított első támadást megelőzően, a
vietnami források utoljára 1353-ra jegyeznek csam támadást, s MASPERO úgy vélte, nem
valószínű, hogy a vietnami forrásokban Chế Bồng Nga elődjeként említett Trà Hòa Bố Để,
kinek uralkodásáról a vietnami források keveset szólnak, s így talán békésen telt, váratlanul,
hatalmának utolsó éveiben Đại Việt elleni katonai csapásokra adta volna fejét. A valóságban,
mivel Trà Hòa Bố Để és az utána említett Chế Bồng Nga közötti kapcsolatról a vietnami
források némán hallgatnak, s mivel se a kínai források, se a helyi feliratok nem szolgálnak
információval erre vonatkozóan, egyáltalán nem lehetünk bizonyosak abban, hogy Chế Bồng
Nga valóban közvetlen utódja volt látszólagos elődjének. 527
A korábban nem látott sikereket hozó időszak egy 1361-es fosztogató portyával
kezdődött, amely során, ahogy MASPERO fogalmaz, a csamok elkergették a véderőket,
kifosztották a várost, legyilkolták a lakosságot, s a zsákmánnyal megrakodva tértek vissza a
tengerre.528 Ha ezt a forgatókönyvet összevetjük a hivatkozott vietnami szövegekkel, meglepő
eltéréseket tapasztalhatunk. A vietnami krónikák bejegyzéseiben szó sem esik a véderők
elkergetéséről, a lakosság lemészárlásáról, vagy gazdag zsákmányról. Ezzel szemben egy a
lakosság és a helyi seregek által visszavert, sikertelennek tűnő csam támadásról olvashatunk.
[A Đại Trị-időszak negyedik esztendejében] [1361] A harmadik hónapban a Chiêm Thành-i haramiák
tengerre szállva kifosztották Dĩ Lý kikötőjét, ám a lakosság és a tartományi seregek leverték őket.

三月，占城草賊駕海掠迤哩海門，民本府軍擊破之。529
1362-ben a csamok újabb fosztogatásra indultak.
A harmadik hónapban Chiêm Thành fosztogatta Hóa körzetet.

三月，占城劫掠化州。530

526

A helyi feliratok teljes hiánya miatt Chế Bồng Nga pályafutását csak és kizárlag a vietnami és kínai
forrásokból ismerthetjük meg. WHITMORE maga is elismeri, hogy ezek nem adnak támpontot Chế Bồng Nga
származásával, vagy trónra jutásával kapcsolatosan, ennek ellenére úgy véli, hogy 1360 körül egy új
uralkodónak (Chế Bồng Nga) kellett trónra lépnie, legalábbis ekkor olyan események kezdődtek, melyek
nagyobb valószínűséggel köthetőek az ő uralkodásához, mint elődjének uralkodói pályafutásához. A vietnami és
kínai szövegek ismeretében mindez spekuláció csupán, s egyáltalán nem lehetünk bizonyosak abban, hogy a
gondolatmenet helyes, s az esetleges változások okvetlenül egy új uralkodó személyének, nem pedig egyéb
jellegű változásoknak tulajdoníthatóak. WHITMORE 2011: 187.
527
MASPERO 1928: 203–204, MAJUMDAR 1985: 129, COEDÈS 1968: 237, WHITMORE 2011: 187.
528
MASPERO 1928: 204.
529
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 7: 24a.
530
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 7: 25a.

151

1365-ben váratlanul, nem a tenger felől törtek rá a vietnami területekre, hanem a hegyek
között rejtőzve kivárták a helyi lakosság tavaszi ünnepségének időpontját, majd előtörtek és
elrabolták az összegyűlt fiatal fiúkat és lányokat, s visszatértek országukba.
A [Đại Trị-időszak] nyolcadik esztendejében (A Yuan-dinasztia Zhizheng-időszakának huszonötödik
esztendejében), a tavasz első havában a csamok elragadták Hóa körzet tavaszi kirándulást végző
népességét. Korábban, Hóa körzet szokásai szerint, a tavasz első hónapjára összegyűlnek a fiatal fiúk
és lányok, és hintáznak Bà Dương-ban. A csamok az előző esztendő tizenkettedik havában elrejtőztek
Hóa körzet forrásánál, majd váratlanul előtermettek, elrabolták a lakosságot, s visszatértek.

八年元至正二十五年春正月，占人掠化州春遊民。先是，化州俗每年春正月會士女鞦
韆於婆陽。占人於前年十二月，潜伏化州源頭，至是奄至虜掠人口以歸。531
1366-ben újabb, vereséggel végződő támadást intéztek a vietnami területek ellen.
A harmadik hónapban a csamok fosztogatták Lâm Bình prefektúrát,532 ám a prefektúra főhivatalnoka,
Phạm A Song legyőzte őket.

三月，占人冦臨平府，府官范阿窓擊敗之。533
1367 legvégén megkezdődtek egy Csampá elleni hadjárat előkészületei, ám még mielőtt a
csapatok elértek volna az ellenséges földekre, 1368 elején országukból követség érkezett a
vietnami udvarba, azzal a bátor szándékkal, hogy a korábban elveszített területeiket
visszakérjék.
A második hónapban Chiêm Thành elküldte Mục Bà Ma-t, hogy hozzánk járuljon, s kérelmezze, hogy
visszakaphassák Hóa körzet határvidékét.

二月，占城遣牧婆摩來乞復化州邊界。534
A seregek a negyedik hónapban érték el Csampát, ám előretörő egységeiket csapdába csalták,
a hadjárat vezetésével megbízott Trần Thế Hưng 陳世興 pedig fogságba esett, s csupán a
helyettese, Đỗ Tử Bình 杜子平 maradt életben, hogy a vert seregeket hazavezényelje:

531

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 7: 26b.
Lâm Bình prefektúra az 1069-ben elveszített északi tartományok területén kialakított egyik közigazgatási
egység volt.
533
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 7: 27b.
534
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 7: 28a.
532
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Nyáron, a negyedik hónapban Trần Thế Hưng elért Chiêm Động-ba, a csamok fegyveres rablói lesből
előtörtek, Thế Hưng-ot a haramiák foglyul ejtették, Tử Bình pedig a seregeket vezetve visszatért.

夏四月，陳世興至占洞，占人伏兵盗發，我軍大潰。世興為賊所擒，子平引軍還。535

Chế Bồng Nga jó érzékkel alkalmazta a diplomácia eszközeit, s újra és újra elnyerte a
kínai udvar szimpátiáját és támogatását. A Ming-dinasztia megalakulását, s annak első
császára, Zhu Yuanzhang 朱元璋536 (uralkodott 1368–1398) trónra lépését követően azonnal
követséget menesztett Kínába. Chế Bồng Nga, akit a kínai szövegek A-da-a-zhe néven
említenek, követei az elsők között érkeztek a Ming-dinasztia fővárosába, hogy az új uralkodó
trónra lépését üdvözöljék. Küldöttsége megelőzte a kínai hírnökök érkezését, akik a jeles
esemény hírével az idegen országokba siettek. A csam uralkodó gesztusa nagy örömére
szolgált az új császárnak, válaszként gazdag ajándékokat küldtek, s Chế Bồng Nga országuk
uralkodójának ismertetett el.
A Hongwu-időszak második esztendejében [1369] Taizu hivatalnokokat küldött, hogy trónra lépését
tudassák országukkal. Királyuk, A-da-a-zhe már azt megelőzően követséget küldött és beadványt
nyújtott be udvarunknak, s elefánttal, tigrissel, valamint földjük termékeivel adózott. A császár
örömében hivatalnokokat küldött, ajándékul császári pecséttel ellátott levelet, birodalmi naptárat,
hímzett, vékony selymeket, selyemfátylakat küldetett követei által, s adományul. Királyuk ismét
követséget küldött adójukkal. Ezt követően minden esztendőben, másodévente, vagy akár évente
kétszer is adózott. Nem sokkal később, Gan Huan megbízott titkár, valamint a követség
helyetteseként, a tolmács Lu Jingxian, elvitték a parancsot, melyben A-da-a-zhe megtétetett
Zhancheng ország királyának, s negyven [vég] tarka selyem, valamint a birodalmi naptár háromezer
példánya adományoztatott neki. A harmadik esztendőben [1370] követség küldetett, hogy áldozatot
mutasson be hegyeiknek és folyóiknak, majd később a hivatali vizsgarendszer részletei kihirdetésre
kerültek országukban.

洪武二年，太祖遣官以卽位詔諭其國。其王阿荅阿者先已遣使奉表來朝，貢象虎方
物。帝喜，卽遣官齎璽書、『大統曆』、文綺、紗羅，偕其使者往賜，其王復遣使來
貢。自後或比歲貢，或間歲，或一歲再貢。未幾，命中書省管勾甘桓、會同館副使路

535
536

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 7: 28a.
Zhu Yuanzhang Taizu 太祖 néven a Ming-dinasztia első császára volt, ám uralkodói időszakának elnevezése

alapján Hongwu 洪武 (1368–1398) néven is ismeretes.
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景賢齎詔，封阿荅阿者為占城國王，賜彩幣四十、『大統曆』三千。三年遣使往祀其
山川，尋頒科舉詔於其國。537
Trần Dụ Tông 陳裕宗 (uralkodott 1341–1369) császárnak nem volt fiú utódja, ezért
1369-ben bekövetkezett halálát megelőzően, Dương Nhật Lễ-t 楊日禮 jelölte meg örököséül,
annak ellenére, hogy vér szerint nem tartozott a Trần uralkodói családhoz. Dương Nhật
Lễ anyja, már terhesen, hercegi ágyasként került a palotába Trần Minh Tông 陳明宗 császár
(uralkodott 1314–1329) uralkodásának idején, majd Trần Dụ Tông felesége lett. Dương Nhật
Lễ a palotában született meg, ott nőtt fel, majd a császár halálát követően annak utódja lett a
vietnami trónon. Uralkodása rövidnek bizonyult, mivel Trần Phủ 陳暊 herceg, a későbbi Trần
Nghệ Tông 陳藝宗 császár (uralkodott 1370–1372) végül elűzte trónjáról, s előbb a Hôn Đức
Công 昏德公 («Hôn Đức Hercege») címet adományozta neki, majd később meggyilkoltatta.
Fia bukását követően, az egykori császár özvegye, Csampába menekült, s támogatásra lelt
Chế Bồng Nga udvarában. 1371-ben a csam uralkodó, korábban soha nem látott módon,
egyenesen a vietnami főváros, Thăng Long ellen vonult, s seregei kifosztották, majd
felégették a várost.
A kiegészítő harmadik hónapban Chiêm Thành betört és fosztogatott, Đại An kikötőjétől 538
közvetlenül a főváros ellen indultak. Mikor a gyalogos katonák elérték Thái Tổ kikötőjét (a mai Phục
Cổ), 539 a császár átköltöztette a tengerjáró hajókat a folyó keleti partjára, hogy elkerülje őket. A
huszonhetedik napon a haramiák felfordulást támasztva behatoltak a fővárosba, felgyújtották és
lerombolták a palotaépületeket, elrabolták a nőket és a gyerekeket, brokátot, majd visszatértek. Ami
Chiêm Thành betörését és fosztogatását illeti, [ Dương] Nhật Lễ anyja [korábban] országukba
menekült, s rávette őket, hogy betörjenek, így véve elégtételt [Dương] Nhật Lễ ellenségein.
Akkoriban már régóta béke honolt, a városok készületlenek voltak, s mikor a fosztogatók
megérkeztek, nem voltak katonák, akik szembeszállhattak volna velük. A haramiák felégették a
palotaépületeket, eltörölve azokat a föld színéről, így az országra ezt követően sok munka szakadt.

閏三月，占城入冦，由大安海門直犯京師。游兵至太祖津(今復古是)，帝移舶過東岸江
避之。二十七日，賊亂入城，焚毀宫殿，虜掠女子至錦以歸。占城之冦掠也，以日禮
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Minden bizonnyal egy a Vörös-folyó partján található kikötőről van szó a főváros közelében.
538
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母出亡其國，誘使入冦，以復日禮之讐。時承平日久，邉城無僃，冦至，無兵可禦。
賊燒焚宫室，圖籍為之掃空，國家自此多事矣。540
A Đại Việt elleni hadjáratot megelőzően, Chế Bồng Nga, hogy a kínai fél
semlegességét és támogatását biztosítsa, arany levélbe vésett beadványt küldött a császárnak,
melyben kiújult háborúskodásról panaszkodott, továbbá fegyvereket, zeneszerszámokat és
zenészeket kért. A kérés ugyan udvarias elutasításra talált, ám Chế Bồng Nga
meggyőződhetett róla, hogy a kínai udvar nem kíván állást foglalni a két ország közötti
háború ügyében, s nem kíván többet tenni annál, mint hogy mindkét felet önmérsékletre,
valamint a jószomszédi viszony helyreállítására utasítsa.
Korábban, Annan hadban állt Zhancheng-gel, majd az Ég Fia követséget küldött, hogy eligazítsa, s
megbékítse őket, ám Annan ismételten támadást intézett. A negyedik esztendőben [1371] királyuk
arany levelet ajándékozott udvarunknak, mely egy chi-nél is hosszabb volt, szélessége öt cun volt, s
országuk írásjegyei voltak belevésve.541 A hivatal tagjai lefordították, s ekképpen szólt: „A Hatalmas
Ming császár a fenséges trónra lépett, s lecsillapította a négy tengert. Mint az Ég és a Föld betakar és
feltölt, akár a nap és a hold közelünkben ragyog, fentről gondoskodik rólunk. A-da-a-zhe hozzá képest
fűszál csupán. Császári követ küldetett [hozzám], s arany pecséttel az ország királyává tettek. Hálám
és boldogságom örökké megmarad. Azonban Annan hadaival háborgatja határvidékünket, legyilkolja
hivatalnokainkat és népünket. Alázatos óhajom az volna, hogy Császárod kegyet mutasson, s
adományozzon fegyvereket, zeneszerszámokat, valamint zenészeket. Ezáltal Annan tudomást
szerezhet róla, hogy országunk, Zhancheng hatalmad oltalmában áll, földünk adófizetőd, s így nem
merészelnének elnyomni és háborgatni [bennünket].” A császár parancsot adott a Szertartások
Minisztériumának, hogy ekképpen utasítsák őket: „Zhancheng és Annan egyaránt udvarunkat
szolgálja, s mindketten elfogadták az új év napját [a kínai naptárt, vagyis a kínai fennhatóságot], majd
nem átallottak hadra lépni [egymással]. Ártalmára lenni az élőlényeknek ellentétes a feljebbvaló
szolgálatának szertartásával, továbbá megszegi a jószomszédi viszony gyakorlatát. Már rendeletet
küldtem Annan ország királyának, s utasítottam, hogy haladéktalanul rendelje vissza csapatait.
Országodnak az őszinteségre, valamint a barátság ápolására kellene törekednie, s mindkettőtöknek
őriznetek kellene határaitokat. Ami a fegyverekkel kapcsolatos kérelmet illeti, hogyan is lehetnénk
szűkmarkúak királyoddal?! Ám tekintve, hogy a két ország harcban áll, ha [fegyvereket]
adományozunk Zhancheng-nek, azzal csak elősegítjük kettőtök egymás elleni harcát, s ez a legkevésbé
sem vezetne a békesség helyreállításához. Ami a zeneszerszámokat és a zenészeket illeti, nyelveink
különbözőek, így nehézkes volna átadnunk őket. Ha országaitokban [Annan-ban és Zhancheng-ben]
540
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volna valaki, aki érti a kínai nyelvet, kiválaszthatod őket, eljöhetnek, s gyakorolhatnak [nálunk].”
Továbbá parancsba adta Fujian tartományi hivatalnokának, hogy ne hajtsa be adóikat, ezzel kimutatva
jóságos szándékait.

初，安南與占城搆兵，天子遣使諭解，而安南復相侵。四年，其王奉金葉表來朝，長
尺餘，廣五寸，刻本國字。館人譯之，其意曰：「大明皇帝登大寶位，撫有四海，如
天地覆載，日月照臨。阿荅阿者譬一草木爾，欽蒙遣使，以金印封為國王，感戴忻
悅，倍萬恒情。惟是安南用兵，侵擾疆域，殺掠吏民。伏願皇帝垂慈，賜以兵器及樂
器、樂人，俾安南知我占城乃聲敎所被，輸貢之地，庶不敢欺陵。」帝命禮部諭之
曰：「占城、安南並事朝廷，同奉正朔，乃擅自搆兵，毒害生靈，旣失事君之禮，又
乖交鄰之道。已咨安南國王，令卽日罷兵。本國亦宜講信修睦，各保疆土。所請兵
器，於王何吝，但兩國互搆而賜占城，是助爾相攻，甚非撫安之義。樂器、樂人，語
音殊異，難以遣發。爾國有曉華言者，其選擇以來，當令肄習。」因命福建省臣勿徵
其稅，示懷柔之意。542
Időközben Đại Việt uralkodója, Trần Nghệ Tông 1372 végén lemondott császári
trónjáról, s a hatalmat öccsére hagyta, aki Trần Duệ Tông 陳睿宗 (uralkodott 1373–1377)
néven a dinasztia kilencedik császára lett. 1373-ban Chế Bồng Nga ismét fontos gesztust tett
annak érdekében, hogy fenntartsa a Ming udvar támogatását. A part menti vizeket háborgató
kalózvezérek legyőzése után, a csam uralkodó a rablóktól megszerzett hajókat, s azok teljes
rakományát a kínai császárnak ajánlotta. A két fél követségeitől szerzett, egymásnak időnként
ellentmondó információk kezdték a kínaiak számára is átláthatatlanná tenni a háborúskodás
fejleményeinek követését.
A hatodik esztendőben [1373] az adót hozó követük így számolt be: „A kalózok, Zhang Ruhou és Lin
Fu, valamint mások, hadúrnak kiáltották ki magukat, raboltak és fosztogattak a tengeren. Országunk
uralkodója lecsapott rájuk, s elpusztította őket, a rablóvezérek pedig vízbe vesztek. Megszereztük húsz
hajójukat, hetvenezer jin szappan fát, s ezeket tisztelettel felajánljuk.” Nagy örömére volt a császárnak
mindez, s megparancsolta, hogy további címeket kapjanak. Télen követük az Annan felett aratott
győzelem hírét hozta el. A császár utasította a tartományi hivatalnokokat: „Múlt télen Annan arról
számolt be, hogy Zhancheng megsértette határait. Ebben az évben Zhancheng azt állította, hogy
Annan zaklatta határait. Még nem vizsgáltuk ki ezek igazságát vagy hamisságát. Szükséges, hogy
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elküldjünk valakit, aki arra utasítja őket, hogy mindketten vonják vissza seregeiket, hagyjanak
nyugalmat népeiknek, s ne támadják és zaklassák egymást.”

六年，貢使言：「海寇張汝厚、林福等自稱元帥，剽劫海上。國主擊破之，賊魁溺
死，獲其舟二十艘、蘇木七萬斤，謹奉獻。」帝嘉之，命給賜加等。冬，遣使獻安南
之捷。帝謂省臣曰：「去冬，安南言占城犯境；今年，占城謂安南擾邊，未審曲直。
可遣人往諭，各罷兵息民，毋相侵擾。」543
1376-ban a csamok újabb portyát vezettek, amely azt eredményezte, hogy a vietnami
uralkodó elrendelte, hogy előkészületeket tegyenek a Csampá elleni hadjáratra:
Az ötödik hónapban Chiêm Thành betört Hóa körzetbe. A hatodik hónapban megparancsolták a
seregeknek, hogy javítsák ki harci eszközket, a csatahajókat, hogy a császár által Chiêm Thành ellen
vezetendő hadjáratra készen álljanak.

五月，占城冦化州，六月，詔諸軍脩戰噐戰艦，以侯親征占城之役。544

A tizenkettedik hónapban Trần Duệ Tông császár hadjáratot indított Csampá ellen
ellen, s százhúszezres hadsereget irányítva elindult a fővárosból. A vietnami forrás szerint a
hadjárat elkerülhetetlenné válásában a vietnami haderő vezetésének korrupciója is jelentős
szerepet játszott. A Chế Bồng Nga által ajándékul küldött, s a csamok leverésével megbízott
Đỗ Tử Bình-nek átadott, tíz aranytányért a parancsnok megtartotta magának, majd Trần Duệ
Tông császárnak a csam uralkodó gőgösségéről panaszkodott, s a hadjárat megindítását
javasolta. Chế Bồng Nga korábbi és későbbi tevékenységének ismeretében a történet
hitelessége megkérdőjelezhető, hiszen a csam uralkodó sem előtte, sem utána nem küldött
soha hódolati ajándékot a vietnami császárnak.
Korábban, a csamok uralkodója, Chế Bồng Nga háborgatta határainkat, ezért a parancs szerint
elküldték Đỗ Tử Bình-t, hogy a hadsereget parancsnokolva leverje Hóa körzetet [vagyis a betörő
csamokat]. Bồng Nga ajándékul tíz aranytányért küldött, ám [Đỗ] Tử Bình titokban elorozta a
küldeményeket, s hamisan azt állította, hogy Bồng Nga gőgös, nélkülöz minden illendőséget, ezért
megfelelő volna, ha büntető hadjáratot indítanánk ellene. A császár szörnyű haragra gerjedt, s úgy
döntött, hogy személyesen vezeti a hadjáratot. Mikor a csapatok elérték Di Luân kikötőjét,545 tengerre
szálltak és elindultak. A császár lóhátról vezette gyalogságát, s a part mentén [hajózva] elérték Nhật
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A mai Ròn városa Quảng Bình tartomány Quảng Trạch járásában.
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Lệ kikötőjét,546 ahol letáboroztak, s egy hónapon keresztül gyakorlatoztak. A Tân Bình és Thuận Hóa
körzetekbe való emberek elfogták a menekülő csamokat, elhozták és átadták őket.

初，占城主制蓬峩擾邊，命行遣杜子平將兵鎮化州。蓬峩賫金十盤上進，子平盗隱入
已，詐言蓬峩傲慢無禮，宜加兵討之，帝大怒，决意親征。時官軍至瀰淪海門，諸軍
駕海而行。帝乘馬領步軍縁海岸，至日麗海口駐營，操練一箇月。新平、順化人虜獲
占人迯者來献。547
1377 legelején a vietnami seregek elérték Thi Nại kikötővárosát (a mai Quy Nhơn
mellett), közvetlenül a csam főváros, Vijaya (a vietnami szövegekben Chà Bàn)
szomszédságában. Chế Bồng Nga cselt alkalmazott, s menekülést, valamint a főváros
kiürítését színlelve, követet küldött, aki látszólag a csam uralkodó megadásának ügyében
érkezett a vietnami táborba. Trần Duệ Tông tanácsadói hiába próbálták elővigyázatosságra
inteni a császárt, aki minden késlekedést elutasítva, azonnali előretörést parancsolt
csapatainak. A kelepcébe besétáló vietnami seregeket a csamok külön szakították, s hatalmas
győzelmet arattak, Trần Duệ Tông pedig halálát lelte a csatamezőn.
A [Long Khánh-időszak]548 ötödik esztendejének (Az ötödik hónapot követően Phế Đế Xương Phù
időszakának 549 első esztendeje. A Minh [Ming]-dinasztia Hồng Vũ [Hongwu] időszakának tizedik
esztendeje)550 tavaszán, az első hónap huszonharmadik napján a seregek elérték a Chiêm Thành-beli
Thi Nại Hỗn kikötő kőhídját, majd az Ỷ Mang erődöt. Bồng Nga sáncokat állíttatott Đồ Bàn [Chà
Bàn] városán kívül, s elküldte alattvalóját Mục Bà Ma-t,551 aki megadást színlelve arról számolt be,
hogy Bồng Nga elmenekült, s a város üresen maradt, ezért helyénvaló volna, ha az alkalmat
kihasználva, a seregek gyorsan, sértetlenül behatolnának. A huszonnegyedik napon a császár fekete,
hivatali ruhát öltött, sárszínű, szarvasszín sörényű lóra szállt, s megparancsolta Húc Ngự Câu Vươngnak, 552 hogy fehér ruhába öltözzön, fehér lóra szálljon, s sietve adja ki a parancsot a hadsereg
előretörésére. Đỗ Lễ tanácsot adva [a császárnak] így szólt: „Azok megadták magukat, s ha azt
kívánjuk, hogy egész országuk a császáré legyen, nincs más lehetőség, mint, hogy a seregekkel
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A Long Khánh 隆慶 időszak (1373–1377) Trần Duệ Tông császár uralkodói időszaka volt.
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A Xương Phù 昌符 időszak (1377–1388) a hadjárat során halálát lelő Trần Duệ Tông örökébe lépő Trần Phế
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A zárójelben található rész kisebb írásjegyekkel, magyarázatként szerepel az eredeti szövegben.
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Talán azonos azzal a személlyel, aki 1368-ban követként a vietnami fővárosba érkezett.
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A vương 王 („király”) címet többnyire a császári családba tartozó hercegek kapták, így valószínűsíthető, hogy
a szövegben szereplő, Húc személynevű, Ngự Câu vương tisztet viselő személy a Trần-dinasztia egyik hercege
volt.
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mélyen behatoljunk, s megtámadjuk a haramiák fővárosát. Küldjünk el egy különleges hivatalnokot
egy levéllel, melyben kérdőre vonjuk őket bűneikért, s általa meggyőződhetünk legyőzetésük
igazságáról vagy hamisságáról. Hasonlóan Hàn Tín [Han Xin] taktikájához, amely által legyőzte Yên-t
[Yan], s erőfeszítés nélkül ért el eredményt. A régiek azt mondták: „A vereséget nehéz megítélni”.
Szeretném, ha Felséged megszívlelné mindezt.” A császár így szólt: „Erős páncélt viselek, éles
fegyvert markolok, dacolok a széllel, fürdöm az esőben, s áthágok a hegyeken és folyókon. Ha mélyen
behatolunk a haramiák határai mögé, egyetlen ember sem merészel majd elébünk állni, ez az ég
akarata. Most úgy hírlik, hogy a haramiák uralkodója elmenekült, senki sincsen harcias kedvében.
Régen úgy mondták: „A katona értéke a gyors cselekvés”. Ha most késlekednénk, s nem hatolnánk be,
az olyan volna mintha az ég adományát nem vennénk magunkhoz. Még ha más tervünk volna is, akkor
is késő sajnálkozni. Ha asszony vagy, öltözködj asszonyként.” A seregek azután egy vonalban
haladtak, s elöl és hátul elszakadtak egymástól. A haramiák ezt kihasználva hirtelen előtörtek, s
levágták őket. Délelőtt [9–11 óra] a seregek hatalmas vereséget szenvedtek, a császár kelepcébe került
a csatatéren, és elesett. Đỗ Lễ és Nguyễn Nạp Hòa főparancsnokokat, Phạm Huyền Linh küldöttet,
valamint másokat mind meggyilkolták. A haramiák foglyul ejtették Ngự Câu Vương-ot, s hozzáadták
[királyuk] lányát.

五年(五月以後廢帝昌符元年，明洪武十年)春正月二十三日，大軍至占城尸耐混港口
石橋次倚忙洞，蓬峩立栅闍槃城外，遣小臣牧婆摩詐降，言蓬峩已遁，但留空城，宜
速進兵，無失機會。二十四日，帝衣皂服，騎泥驄馬，令御溝王朂衣白衣騎白馬，亟
命進軍。大將杜禮諫曰：「彼既受降，欲以全國爲上，官軍深入攻賊城，在不得已。
姑令一辨士持尺書問罪，以察虜情虚實，如韓信破燕之策，不勞而有功。古人有言：
『虜情難測。』臣願陛下審之。」帝曰：「我被堅執鋭，冐風沐雨，跋涉山川，深入
賊境，無一人敢嬰其鋒者，是天之所資况。今賊主聞風迯竄，無有鬪心，古言曰兵貴
神速，今逗遛不進，是天與而不取，彼有異圖，悔之安及。爾乃婦人，以婦人衣衣
之。」軍遂魚貫而行，前後隔絶。賊乘勢突出截之，巳時官軍大潰，帝陷于陣崩。大
將杜禮、阮納和，行遣范玄齡等皆死之。賊生擒御溝王，以女妻之。553
A vietnami uralkodó, Trần Duệ Tông haláláról a kínai források is megemlékeznek:
A tizedik esztendőben [1377] Annan királyával, Chen Tuan-nal [Trần Kính] 554 súlyos harcokba
keveredtek, melynek során Tuan vereséget szenvedett és halálát lelte.

十年與安南王陳煓大戰，煓敗死。555

553
554

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 7: 43b–44b.
Trần Kính 陳曔 a hadjárat során elhunyt uralkodó, Trần Duệ Tông neve volt.
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A hadjárat során elhunyt császár trónját annak fia, Trần Phế Đế 陳廢帝 (uralkodott 1377–
1388) örökölte,556 akinek hamarosan további támadásokkal kellett szembenéznie. Chế Bồng
Nga gyors ellentámadásba lendült, s néhány hónappal később támadást intézett Đại Việt ellen.
A mindössze néhány napig tartó hadjárat során a csam seregek elérték, és ismét kifosztották
Thăng Long-ot, majd gyorsan távoztak, ám a hazafelé tartó hajóhad viharba került, s a
legénységből sokan a tengerbe fulladtak.
A hatodik hónap tizenegyedik napján Chiêm Thành betört és fosztogatott. Korábban, mikor a császár
értesült a fosztogatásról, parancsba adta Cung Chính «országot védelmező tábornoknak», 557 hogy
seregeivel őrizze Đại An kikötőjét. Mikor a haramiák értesültek az előkészületekről, Thiên Phù 558
tengerétől behatoltak, majd egyenesen a főváros ellen indultak. A tizenkettedik napon a haramiák
seregeiket vezetve kivonultak Đại An kikötőjéből, ám egy szélvihar következében közülük sokan a
vízbe vesztek.

六月十一日，占城入冦。初，帝聞冦至，命鎮國将軍恭正王師賢守大安海口。賊知有
僃從天符海入直犯京師。十二日，賊又引軍還出大安海口遭風溺死甚眾。559
Míg a Đại Việt sử ký toàn thư csupán annyit említ, hogy a csamok a főváros ellen vonultak,
addig a Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục szövegváltozata kicsivel bőbeszédűbb, s
megemlékezik a fosztogatásokról is.
Mikor a haramiák értesültek az előkészületekről, Thần Phù kikötőjénél behatoltak, majd egyenesen
főváros ellen indultak. Féktelenül fosztogattak, s egy napig maradtak, majd kivezényelték őket, s Đại
An kikötőjéből távoztak, ám egy szélvihar következében közülük sokan a vízbe vesztek.

賊知有僃從神符海門入直犯京師。大肆抄掠居一日，引去出大安海口遭風溺死甚眾。
560

A rákövetkező esztendőben, 1378-ban Chế Bồng Nga az egykori vietnami herceg, Húc
közreműködésével támadást indított Nghệ An ellen, s a helyi lakosság közül sokan alávetették
magukat a hódítók hatalmának. Az előrenyomuló csam seregeket a vietnamiaknak nem
sikerült feltartóztatniuk, így a támadók újra kifosztották Đại Việt fővárosát.
555

Mingshi 324: 8384.
A valódi hatalmat nagybátyja, az 1372-ben a trónját öccsének átengedő, visszavonult Trần Nghệ Tông
gyakorolta.
557
Nemesi cím, melyet a Ming-dinasztia időszakában a császár férfi leszármazottai kaptak. HUCKER 121: 382.
558
A mai Thần Đầu (Ninh Bình tartomány)
559
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 7: 45b–46a.
560
Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục: chính biên 10: 42a.
556
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Nyáron, az ötödik hónap ötödik napján Chiêm Thành a meghódoltatott Húc Ngự Câut Vương
vezetésével kirabolta Nghệ An prefektúrát. Elbitorolt hatalmával toborozta a népet, s közülük sokan
engedelmeskedtek a hamis parancsnak. A hatodik hónapban Đại Hoàng-folyót 561 fenyegették, a
császár megparancsolta, hogy Đỗ Tử Bình-t küldjék, hogy szembeszálljon velük. A seregek vereséget
szenvedtek, a haramiák pedig a főváros ellen indultak, foglyokat ejtettek és kifosztották [a várost],
majd visszatértek. Lê Giốc békeügyi megbízott a haramiák fogságába esett, s mikor Giốc-ot arra
kényszerítették, hogy meghajoljon, Giốc így szólt: „Én a hatalmas ország alattvalója vagyok, hogyan
hajlonghatnék előttetek?” A haramiák hatalmas haragra gerjedtek, s meggyilkolták. A Giốc-ot ért
durvaság nem maradt titokban, s az ügynek híre ment.

夏五月五日，占城引御溝降王勗寇乂安府，僭號以招人民，多受偽命者。六月，犯大
黄江，帝命行遣杜子平禦之，官軍自潰，

遂遂犯京師，擄掠而還。安撫使黎桷為賊

所獲，逼令桷拜，桷曰：「我大國臣，何拜汝為」，賊大怒，殺之。桷罵不絕口，事
聞。562
1380-ban Chế Bồng Nga újabb támadást indított, s részben a meghódított területekről
besorozott katonák segítségével, sikert sikerre halmozott, végigfosztogatva az érintett
területeket.
A [Xương Phù-időszak] negyedik esztendejében (a Minh [Ming]-dinasztia Hồng Vũ [Hongwu] időszakának tizenharmadik esztendeje)563 tavaszán, a második hónapban a csamok Tân Bình és Thuận
Hóa564 lakosai között toboroztak, majd kifosztották Nghệ An és Diễn Châu565 [területeit], foglyokat
ejtettek és raboltak. A harmadik hónapban kifosztották Thanh Hóa-t, valamint további helyeket. A
császár megparancsolta Lê Quý Ly-nek, hogy a vízi seregeket vezesse, míg Đỗ Tử Bình-re a
gyalogság vezetését bízta, hogy védekezzenek ellenük. Elérkeztek a Ngu-folyóhoz, 566 cölöpsáncot
állítottak, s összecsaptak a csamokkal.

561

A mai Hoa Lư járásban (Ninh Bình tartomány).
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 8: 1b.
563
A zárójelben szereplő rész, vagyis az esemény kínai időszámítás szerinti datálása, az eredeti szövegben
kisebb írásjegyekkel, magyarázatként szerepel.
564
Egykori közigazgatási egység, mely a mai Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế tartományok területeit
foglalta magában.
565
Diễn Châu járás Nghệ An tartományban található.
566
A Mã-folyóról van szó, melynek deltája Thanh Hóa tartományban található.
562
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四年(明洪武十三年)春二月，占人誘使新平，順化人寇乂安，演州，擄掠人口。三
月，寇清化等處。上皇命黎季犛領水軍，杜子平領步軍以禦之，至虞江植椿，舆占人
相持。567
A csamok támadását végül Quý Ly-nek 季 犛 , a Hồ-dinasztia későbbi megalapítójának
sikerült feltartóztatnia.
Nyáron, az ötödik hónapban Quý Ly az «elhivatott seregek» parancsnokát, Nguyễn Kim Ngao-t,
valamint a császári őrségbe tartozó Đỗ Dã Kha-t vezetve csatába indult. [Nguyễn] Kim Ngao forgatta
a hajókat, hogy elkerülje a haramiák előörsét, amiért Quý Ly kivégeztette, majd a seregek hangos
dobszóval előretörtek. A csamok uralkodója, Chế Bồng Nga a csatában vereséget szenvedett, s
menekülve hazatért.

夏五月，季犛領神武軍將阮金鰲，侍衛軍杜也哥出戰。金鱉旋舟以避賊鋒，季犛斬之
以徇，諸軍皷噪而前，占主制蓬莪戰敗遁歸。568
Az ebben az évben Kínába küldött csam követség, amely Taizu császár születésnapjának
köszöntése alkalmából érkezett, beszámolt a kínai udvarnak a háború fejleményeiről. A
császár ezúttal sem foglalt állást a háborúban álló felek ügyében, s a béke visszaállítására
szólította fel a csam uralkodót.
A [Hongwu-időszak] tizenharmadik esztendejében [1380] követséget küldtek, hogy az üdvözölje a
császár születésnapját. A császár értesült róla, hogy egy Annan-nal vívott tengeri ütközetben vereséget
szenvedtek. Császári rendeletben adott utasítást: „Korábban Annan seregeket küldött, s vereséget
szenvedett Zhancheng-ben. Zhancheng a győzelmet kihasználva behatolt Annan-ba, s rendkívül
megalázta Annan-t. Amennyiben [te] a király képes vagy rá, hogy őrizd határaidat, s nyugalmat
teremts néped számára, úgy gazdagságodat sokáig élvezheted. Azonban ha seregeidet okvetlenül
keserű harcokba hajszolod, a győzelem és vereség kérdését nem lehet előre ismerni, akárcsak mikor a
szalonka és a kagyló egymást szorították, s a halász nyert rajta. 569 Másnap már meg fogod bánni. Még
nem késő!”

567

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 8: 3b–4a.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 8: 4a.
569
Utalás a Zhanguoce 戰 國 策 híres történetére: „Amikor a kagyló éppen kijött napozni, a szalonka
összecsippentette húsát. A kagyló összezárult, s összeszorította a [szalonka] csőrét. A szalonka így szólt: Ma
nem lesz eső, holnap sem lesz eső, s a kagylót eléri a halál. A kagyló pedig így szólt a szalonkához: Ma nem
bújok elő, holnap sem bújok elő, s a szalonkát eléri a halál. Ők ketten nem voltak hajlandóak elengedni egymást,
s a halász nyert rajta, egyszerre elfogta őket.” 蚌方出曝，而鷸啄其肉。蚌合而拑其喙。鷸曰：「今日不
568
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十三年遣使賀萬壽節。帝聞其與安南水戰不利，賜敕諭曰：「曩者安南兵出，敗於占
城。占城乘勝入安南，安南之辱已甚。王能保境息民，則福可長享；如必驅兵苦戰，
勝負不可知，而鷸蚌相持，漁人得利，他日悔之，不亦晚乎。」570
1382-ben Chế Bồng Nga újabb támadást intézett, ám a part menti vizekhez érkező csam
hadihajókat a vietnamiak csapdába csalták, s a sziklaszirtekről kőlavinát zúdítottak rájuk. A
csam seregeket szétszórták, a menekülőket pedig bekerítették és halálra éheztették.
A [Xương-Phù időszak] hatodik esztendejének (a Minh [Ming]-dinasztia Hồng Vũ [Hongwu]időszakának tizenötödik esztendeje) tavaszán, a második hónapban Chiêm Thành betört és fosztogatott
Thanh Hóa-ban. Megparancsolták Quý Ly-nek, hogy seregeinket vezényelve szálljon szembe velük.
Letáboroztak a Long Đại-hegynél,571 ahol Thần Khôi parancsnoka, Nguyễn Đa Phương őrizte Thần
Đầư 572 tengeri cölöperődítményeit. 573 A csamok vízi úton mind megérkeztek, s a hegyen lévő
[katonák] köveket hajítottak lefelé, s seregeik hajói közül sok megrongálódott. Đa Phương nem
tartotta be Quý Ly parancsait, a sáncokat megnyitva előtört és összecsapott velük, s gyors győzelmet
aratott. A seregek a győzelmen felbuzdulva támadást intéztek, s Chiêm Thành nagy vereséget
szenvedett. A szétszóródott [katonáik] bevették magukat az erdőbe, ám seregeink három napig
bekerítve tartották a hegyet, s a haramiák közül sokan éhen vesztek. Felégettük hajóikat, megmaradt
csapataik pedig északra menekültek.

六年明洪武十五年春二月，占城入寇清化，命季犛領軍禦之，屯龍岱山，以神魁軍將
阮多方守神投海樁。占人水步俱進，在山上以石投下，軍船多損壞，多方不待季犛
令，自開椿出戰，一時取勝，諸軍乘勝攻之，占城大敗，散入山林。我軍圍山三日，
賊多餓死，燒盡舟船，餘眾奔北。574
A következő esztendő, 1383 legelején Quý Ly megbizatást kapott, hogy az újonnan ácsolt,
hatalmas hadihajókkal Csampá ellen vonuljon, ám az erős szél és a viharos hullámzás
雨，明日不雨，即有死蚌。」蚌亦謂鷸曰：「今日不出，明日不出，即有死鷸。」兩者不肯相舍，漁者
得而并禽之。
570
Mingshi 324: 8385.
571
Vagyis a Hàm Rồng hegynél Thanh Hóa tartományban.
572
Folyótorkolat a mai Tam Điệp járásban (Ninh Bình tartomány).
573
A szövegben említett tengeri cölöperődítmény (haizhuang 海 樁 ) a part menti vizek fenekére bevert
cölöpökből állt, melyek csaknem a vízfelszín szintjéig értek, így az érkező hajők legénysége számára
láthatatlanul maradtak. A támadó hajók, ezen a védelmi rendszeren fennakadva, nem tudtak kikötni a parton. Ez
a technika vezette győzelemre a vietnamiakat mindhárom, a Bạch Đằng-folyó mentén lezajlott, ütközetben. 938ban a Déli Han-dinasztia, 981-ben a Song-dinasztia, míg az 1288-as hadjárat során a mongol Yuan-dinasztia
seregei szenvedtek vereséget, nem kis részben a védelmi rendszer hatékonysága miatt.
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megrongálta a hajóhadat, ezért vissza kellett fordulniuk, s hazatérésre kényszerültek. 575 Chế
Bồng Nga és főparancsnoka ezúttal nem a szokásos módon, a tenger felől indítottak támadást,
hanem a szárazföldön, a hegyvidéken keresztül menetelve érkeztek meg a vietnami főváros
közvetlen közelébe. Az ellenük küldött tábornok vereséget szenvedett, s a csamok fogságába
esett. Thăng Long-ot a vietnamiak sáncokkal vették körül, amelyet a csamoknak vélhetően
nem sikerült áttörniük, mert a tizenkettedik hónapban visszavonták seregeiket, s hazatértek.
Nyáron a hatodik hónapban Chiêm Thành uralkodója, Chế Bồng Nga La Ngai főparancsnokkal
csapataikat vezetve meneteltek a hegyek lábánál, Quảng Oai városától indulva letáboroztak Khổng
Mục-nál, s a fővároson rémület lett úrrá. A császár megbízta a Hoa Ngạch tábornokot, Lê Mật Ôn-t,
hogy szálljon szembe velük. Mật Ôn megérkezett Tam Kỳ körzetébe (mely a mai Quảng Oai
prefektúrával azonos), s hadrendbe kívánta állítani seregeit, hogy visszaverje őket, ám a haramiák
lesben álltak, katonáik és elefántjaik [hirtelen] mind előtermettek, s seregeink vereséget szenvedtek
északon, Mật Ôn pedig a haramiák fogságába esett. A Lê- és Lý-dinasztiáktól kezdve Chiêm Thành
katonái gyávák voltak. Mikor seregeink megérkeztek, családjukkal együtt elmenekültek, vagy
összegyűlve siránkoztak, és megadták magukat. Bồng Nga és La Ngai idejére sokasodtak,
tapasztalatot gyűjtöttek, szakítottak a régi szokásokkal, s kegyetlenné, kitartóvá és zorddá váltak, ezért
gyakorta betörtek és fosztogattak, szerencsétlenséget hozva országunkra. Nguyễn Đa Phương
véderőparancsnok sáncokat állíttatott a fővárosnál, éjjel-nappal őriztette és készenlétben állt. A császár
szerencsésen a folyó keleti oldalára távozott, így elkerülte a haramiákat.

夏六月，占城主制蓬莪與首將羅皚引眾陸行山脚，由廣威鎮哨路，屯孔目册，京師震
駭。上皇命華額軍將黎密温將兵禦之。密温至三岐洲今廣威府是也欲列陣拒戰，賊先
設伏，兵象俱起，官軍敗北，密温為賊所擒。占城自黎、李以來，兵眾脆怯，我師至
則挈家奔遁，或聚哭歸降，至蓬莪，羅皚，生聚教訓，漸革舊俗，勇悍耐苦，故常入
寇，為我國患。阮多方督軍立柵於京城，日夜守備，上皇幸東岸江以避賊。576

Az elkövetkező időszakban Chế Bồng Nga továbbra is kitartóan küldte követségeit a Mingdinasztia udvarába, hogy fenntartsa a kínai császár szimpátiáját. 1386-ban még a saját fia,
Bao-bu-ling-shi-na-ri-hu 寶部領詩那日忽577 is a küldöttség tagja volt.

574

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 8: 5b.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 8: 6a.
576
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 8: 6a–b.
577
Nem világos, hogy a vietnami szövegekben később megemlített két fiú, Chế Ma Nô Đà Nan 制麻奴㐌難
575

vagy Chế Sơn Nô 制山拏 egyikéről, vagy netalán Chế Bồng Nga egy további fiáról van-e szó. Nevének
lehetséges vietnami olvasata Bảo Bộ Lĩnh Thi Na Nhật Hốt.
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A tizenhatodik esztendőben [1383] kétszáz elefántagyarral és földjük termékeivel adóztak. Egy
hivatalnok küldetett, hogy ellenőrző pecséteket 578 és dokumentumokat, harminckét vég arany
mintázattal

szőtt

finom selymet,

s

harminckilencezer

porcelántárgyat

adományozzon.

A

tizenkilencedik esztendőben [1386] elküldte fiát, Bao-bu-ling-shi-na-ri-hu-t, hogy udvarunkhoz
járuljon és üdvözölje a császár születésnapját, továbbá ötvennégy elefántot ajánlott fel. Még a
trónörököst is megajándékozták. Őszinteségük örömére szolgált a császárnak, s adományul bőséges
jutalmat küldött, valamint megbízott egy eunuchot, hogy hazakísérje őket. A következő esztendőben
[1387] ismét adóztak, ezúttal ötvenegy elefánttal valamint jianannal, orrszarvúszarvakkal és számos
egyébbel. A császár megvendégelte, és gazdagon megjutalmazta őket. Mikor hazafelé elérték
Guangdong-ot, további eunuchokat bíztak meg, hogy megvendégeljék őket, s megtérítsék
útiköltségeiket.

十六年貢象牙二百枝及方物。遣官賜以勘合、文册及織金文綺三十二、磁器萬九千。
十九年遣子寶部領詩那日忽來朝，賀萬壽節，獻象五十四，皇太子亦有獻。帝嘉其
誠，賜賚優渥，命中官送還。明年復貢象五十一及伽南、犀角諸物，帝加宴賚。還至
廣東，復命中官宴餞，給道里費。579
1388-ban törés következett be az addig kiváló kínai-csam kapcsolatok életében. Chế Bồng
Nga bűneinek legsúlyosabbika a Kambodzsából hódolati adóként Kínába küldött elefántok
megsarcolása volt. A Mingshi utalást tesz rá, hogy ezen túl további visszaélések is történtek,
ám ezek mibenlétét nem nevezi meg. A napvilágra került bűnök felbőszítették Taizu császárt,
ám Chế Bồng Nga, már az ügy kivizsgálásával megbízott kínai hivatalnok megérkezése előtt,
követséget küldött a Ming-dinasztia fővárosába. Ugyan a csam uralkodó bűnei bocsánatot
nyertek, ám a kínai krónika szerzője a király két évvel később bekövetkezett halálának
okaként megemlíti, hogy az „letért a helyes útról”.
Mikor Zhenla elefánttal adózott, Zhancheng királya elragadta egynegyedüket, valamint számos egyéb
erénytelen cselekedete is volt. A császár értesült minderről, s haragra gerjedt. A huszonegyedik
esztendő [1388] nyarán parancsba adták Dong Shao hírnöknek, hogy [császári] vizsgálatot folytasson
ezzel kapcsolatban. Shao még nem ért oda, de az adót hozó követségük időközben megérkezett a
fővárosba. Ezt követően újabb követséget küldtek, hogy a bűnök megbocsátásáért folyamodjon.
Parancsba adtuk, hogy vendégeljék meg őket, s adományokat kapjanak az előírások szerint.

578

Az ellenőrző pecsét (kan he 勘合) többnyire fából, vagy bambuszból készült, s két részből állt. Az egyik felét
a császári udvar követe birtokolta, míg a másik fele a küldöttet fogadó fél birtokában volt. A két fél
összeillesztésével a követségben járó személy igazolni tudta küldetésének törvényességét.
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眞臘貢象，占城王奪其四之一，其他失德事甚多。帝聞之，怒。二十一年夏，命行人
董紹敕責之。紹未至，而其貢使抵京。尋復遣使謝罪，乃命宴賜如制。580
A Đại Việt udvart belső udvari intrikák és hatalmi harcok gyengítették, s Quý Ly mind
nagyobb befolyást szerezve, a vietnami politika fő alakítójává vált. A visszavonult
császárként tevékenykedő Trần Nghệ Tông lemondtatta Trần Phế Đế császárt, s helyébe
legfiatalabb fiát, a kiskorú Trần Ngung-ot 陳顒, a későbbi Trần Thuận Tông császárt 陳順宗
(uralkodott 1398–1399 ) ültette, s a valódi hatalmat Trần Nghệ Tông valamint Quý Ly
gyakorolták.
1389-ben Chế Bồng Nga újabb támadásra szánta el magát, s seregei kifosztották
Thanh Hóa tartományt. A csamok feltartóztatására küldött vietnami seregek húsz napon
keresztül farkasszemet néztek a csam támadókkal, akik ismét cselt alkalmaztak, s úgy tettek,
mintha lebontanák sáncaikat és visszavonulni készülnének, majd elrejtőztek, felduzzasztották
a folyó vizét, s várták, hogy a vietnami csapatok besétáljanak a kelepcébe. Mikor azok a
csamok üldözésére indultak, a gátakat áttörve ellehetetlenítették a hajók mozgását, s lesből
rátörtek a vietnami csapatokra, majd hatalmas vereséget mértek rájuk. A megmaradt vietnami
egységek csak az éj leple alatt, könnyű hajókon tudtak elmenekülni.
Télen, a tizedik hónapban a csamok fosztogatták Thanh Hóa-ban, majd Cổ Vô ellen indultak. Quý Lynek megparancsolták, hogy a katonákat parancsnokolva szálljon szembe velük. A haramiák gáttal
felduzzasztották [a folyó] felső folyását, seregeink pedig cölöpsáncot emeltek, s így néztek
farkasszemet egymással húsz napon keresztül. A haramiák elrejtették katonáikat és elefántjaikat, majd
úgy tettek, mintha lebontanák erődítményeiket, s hazatérnének. Quý Ly kiválasztotta legbátrabb
[katonáit], akiket „haláltól sem megrettenőknek” nevezett, s üldözőbe vette [az ellenséget]. A
tengerészek csakugyan megnyitották a cölöpsáncokat, és előjöttek harcolni. A haramiák akkor áttörték
a gátat, elefántjaik pedig előrobogtak. Akkorra a legbátrabbak már messze jártak, a hajóhadnak pedig
nehézséget okozott az ellenáramlás, így teljes vereséget szenvedtek. A császárt segítő jobboldali
parancsnok, Nguyễn Chí (akit a „Trần udvar ékességének” is neveztek) fogságba esett, további hetven
tábornokunk pedig mind csapdába esett és meghalt. Quý Ly megmaradt segédparancsnoka, Phạm Khả
Vĩnh nem jutott dűlőre a haramiák elleni harcban, ezért elmenekült és visszatért. Nguy ễn Đa Phương a
császárt segítő ideiglenes parancsnok, azon az éjjelen Đa Phương és Khả Vĩnh tervezgetve így
beszéltek: „A haramiák ekkora erővel rendelkeznek, seregünk kevés, nehéz volna sokáig kitartani
ellenük. Ha vissza akarnánk vonulni, a haramiák bizonyosan kihasználják az alkalmat, s a nyomunkba
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erednek.” Akkor aztán megparancsolták, hogy bontsák ki a zászlókat, kötözzék ki a nagyobb hajókat a
cölöpökhöz, őrszemeket állíttattak, s könnyű hajókra szállva éjjel elmenekültek.

冬十月，占人冦清化，犯古無，命季犛將兵禦之。賊堰上流，官軍植樁盤鴉以相對二
十日。賊伏兵象，佯掃寨以歸。季犛整選取精勇，名為敢死，追擊之，水軍開樁出
戰。賊乃决堰，出象衝之。時精勇已遠，舟師難於泝流，因以敗績。右聖翊軍阮至一
云陳廷貴為賊所擒，其餘軍將七十人皆陷死，季犛留裨將范可永與賊相持，身自遁
還。阮多方權聖翊軍將，是夜多方與可永謀曰：「賊勢如此，我等孤軍，難於持久。
若欲班師，賊必乘機躡後。」乃下令諸軍盛張其幟，繫大船於樁，令人守更，以輕舟
宵遁。581
A csam támadás tovább folytatódott, s 1390 elején a csam seregek egyik katonájának árulása
szükségeltetett hozzá, hogy a védekezéssel frissen kinevezett parancsnok, Trần Khát Chân 陳
渴 真 sikeresen feltartóztassa a főváros felé tartó seregeiket. Mikor a csam hadihajók
gyülekezőben voltak, egy csam érkezett a vietnamiak táborába, aki információt szolgáltatott
Chế Bồng Nga pontos tartózkodási helyéről, s a megjelölt hajót ágyútűz alá véve, a csam
uralkodó halálát lelte. Chế Bồng Nga levágott fejét a vietnami tábornok egy dobozba záratta, s
úgy küldte el a napjait rettegésben töltő vietnami udvarnak. A királyát vesztett, felbomló csam
csapatok vezetését La Ngai tábornok vette át, aki előbb elhamvasztatta királya földi
maradványait, majd a megmaradt seregeket hazafelé vezényelte.
A [Quang Thái-időszak]582 harmadik esztendejének (a Minh [Ming] dinasztia Hồng Vũ [Hongwu]időszakának huszonharmadik esztendeje) tavaszán, az első hónap huszonharmadik napján a fővárosi
parancsnok, Trần Khát Chân nagy vereséget mért Chiêm Thành-ra Hải Triều-nél,583 s meggyilkolta
uralkodójukat, Chế Bồng Nga-t. Éppen akkor Bồng Nga Nguyên Diệu-vel közösen, több mint száz
csatahajót vezetve megérkezett, hogy megszemléljék a seregek helyzetét. A hajók még nem gyűltek
össze, amikor Bồng Nga egyik alattvalója, Ba Lậu Kê, akit megvádoltak, s a büntetéstől való
félelmében seregeink táborához menekült, egy zöldre festett hajóra mutatva így szólt: „Ez az ország
királyának hajója.” Khát Chân ágyúkkal lövette [a hajót], Bồng Nga pedig [valóban] a hajó fedélzetén
volt, s meghalt. A hajó legénysége hangosan zokogott. Nguyên Diệu magához vette Bồng Nga fejét és
elmenekülve visszatért seregeikkel. A „Sárkány-gyorsaságú” hadsereg fővárosi egységeinek
helyettese, Phạm Nhũ Lặc, valamint a csapatvezető Dương Ngang aztán meggyilkolta Nguyên Diệu-t,
s megszerezte Bồng Nga fejét, a haramiák pedig hatalmas vereséget szenvedtek. Khát Chân
581
582
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megparancsolta Lê Khát Khiêm parancsnoknak, hogy a fejet egy dobozba tegye, majd hajóra szállva
vigye el a győzelem hírét Bình Than -ba, ahol az uralkodó tartózkodott. Éppen akkor ütötték el a
harmadik dobszót, a visszavonult császár [Trần Nghệ Tông] aludt, s mikor felkeltették, megrettent,
mivel úgy hitte, a haramiák elérték a palotát. Mikor értesült a győzelem híréről, s megtudta, hogy
meggyilkolták Bồng Nga-t, nagyon megörült, s megparancsolta minisztereinek, hogy alaposan
vizsgálják ki [az ügyet]. A hivatalnokok udvari ruházatot öltöttek, és azt kiabálták: „Éljen sokáig!” A
visszavonult császár így szólt: „Én és Bồng Nga már régóta nem jutottunk dűlőre a harcban, ám ma
megadatott, hogy láthassuk egymást. Ez miben különbözik attól, mint mikor a Hán [Han]-dinasztia
Cao Tổ [Gaozu] császára láthatta Hạng Vũ [Xiang Yu] fejét?584 Az égalattira béke köszöntött”. La
Ngai a megmaradt seregeiket vezetve elért a Lô-folyó585 partjára, ott elhamvasztotta Bồng Nga [fej
nélküli] holttestét, majd éjjel és nappal meneteltek, s a hegy lábánál állványzatot építettek. Ezen a
pallóúton főzték meg ételüket, a tetején mozogtak és étkeztek. Mikor sokaságuk visszatérőben volt,
összetalálkoztak seregeinkkel, s harcba bocsátkoztak velük, majd letáboroztatták elefántjaikat,
hátrahagyták értékeiket, s így állították meg őket [a vietnami csapatokat].

三年明洪武二十三年春正月二十三日，都將陳渴真大敗占城于海潮。獲其主制蓬莪。
時蓬莪與元耀領戰船百餘艘來觀官軍形勢。眾船未會，蓬莪小臣波漏稽為蓬莪所責，
惧誅，來奔軍

，指綠漆船告曰：「此國王船也。」渴真令火銃齊發，着蓬莪貫於船

板而死。船中人喧閙號泣，元耀反取蓬莪馘奔還官軍，龍捷軍上都大隊副范汝勒、頭
伍楊昂遂殺元耀，倂取蓬莪馘。賊眾大潰。渴真令軍監黎克謙函其首馘，乘船奏捷于
平灘行在。時漏下三皷，上皇睡熟驚起，以為賊犯御

。及聞捷奏云已獲蓬莪馘，乃

大喜，召群臣諦視。百官朝服呼萬歲。上皇曰：「我與蓬莪相持久矣，今日始得相
見，何異漢髙祖見項羽首，天下定矣。」羅皚引餘眾至瀘江上岸，火塟蓬莪身屍，晝
夜陸行，山脚作架，棧道煑飯，其上且行且食，全眾以歸，遇官軍進擊，則駐象撒貨
以止之。586

583

A mai Luộc-folyó Thái Bình tartományban.
Utalás a Qin-dinasztia bukását követő eseményekre. Xiang Yu 項羽 (i. e. 232 – i. e. 202) az egykori Chu 楚
állam felkelésének vezéralakja volt, aki szembekerült a korábban a seregeiben szolgáló, általa Han királyának
kinevezett Li Bang-gal 劉邦. Liu Bang egyre nagyobb hatalomra tett szert, majd mikor legyőzte Xiang Yu-t, az
öngyilkosságot követett el. Győzelme után Liu Bang megalapította a Han-dinasztiát, melynek Gaozu 高祖
(uralkodott i.e. 206–195) néven első császára lett.
585
A Lô-folyó Kínában (Yunnan tartomány) ered és a Vörös-folyó (Sông Hồng) egyik legfontosabb
mellékfolyója.
586
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7.2.

Gesheng 閣勝 / La Ngai 羅皚
A hadjáratból megmenekülve, La Ngai tábornok sietősen visszatért országába, s az

egykori uralkodó, Chế Bồng Nga fiait félreállítva, a megüresedett trónra lépett. A véres
leszámolástól tartó fiúk a nagy ellenlábasnál, Đại Việt-nél találtak menedéket, ahol magas
tisztségeket is kaptak:
La Ngai visszatért Chiêm Thành-ba, s visszatérvén országukba, önmaga lépett trónra. Bồng Nga fia,
Chế Ma Nô Đà Nan, valamint öccse Chế Sơn Nô, mivel tartottak tőle, hogy meggyilkolják őket,
hozzánk menekültek. Ma Nô Đà Nan-t igazgató herceggé, Sơn Nô-t pedig helyettes herceggé neveztük
ki.

羅皚歸至占城，摵國自立。蓬莪子制麻奴㐌難與弟制山拏恐見殺，遂來奔。封麻奴㐌
難為校正侯，山拏為亞侯。587
A vietnami szövegtől némileg eltér a Mingshi beszámolója, amely szerint Chế Bồng Nga
haláláért az őt meggyilkoltató miniszter, Ge-sheng volt a felelős, aki ura halálát követően
trónra lépett. Hatalmának második esztendejében követséget küldött a kínai császári udvarnak,
ám a császár az új csam uralkodó trónra kerülésének kifogásolható körülményeire hivatkozta
visszautasította hódolati adóját:
Ekkoriban A-da-a-zhe letért a helyes útról, s hatalmas minisztere Ge-sheng zendülő terveket
dédelgetett. A huszonharmadik [1390] esztendőben meggyilkoltatta a királyt, s önmaga lépett helyébe.
Következő esztendőben [1391] elküldte fő intézőjét, aki beadványt nyújtott be, s elhozta adóját. A
császár megvetette [uralkodójuk] hűtlenségét, ezért elutasította [adóját].

時阿荅阿者失道，大臣閣勝懷不軌謀，二十三年弒王自立。明年遣太師奉表來貢，帝
惡其悖逆，却之。588
Ha elfogadjuk a vietnami krónikák állítását, miszerint Chế Bồng Nga a vietnamiak elleni
hadjárat során, egy árulásból kifolyólag lelte halálát, akkor a kínaiak által említett Ge-sheng
csak úgy lehetett tevékeny részese az események alakulásának, ha ő maga volt felelős az
árulás kiterveléséért. A két forrásanyagban szereplő új uralkodói név írásjegyei nem egyeznek
meg egymással, így nem lehetünk teljességgel bizonyosak abban, hogy Le Ngai és Ge-sheng
egy és ugyanazon személyek. A vietnami szövegek nem utalnak rá, hogy Le Ngai-nak
587
588

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 8: 19a.
Mingshi 324: 8385.

169

bármiféle köze lett volna Chế Bồng Nga halálához. Lehetséges magyarázat talán a Mingshi
állítására, hogy Le Ngai részéről önmagának trónra léptetése, valamint Chế Bồng Nga fiainak
elűzése voltak azok a lépések, amelyek alapján a kínai szerzők árulónak könyvelték el. Ennek
némileg ellentmond, hogy a kínai szövegek a trónöröklés eseményei kapcsán egyáltalán nem
tesznek említést Chế Bồng Nga fiairól, illetőleg azok sorsának alakulásáról.
Az időszak eseményeire vonatkozóan meglehetősen kevés említésre méltó
információval szolgálnak a vietnami források. 1391-ban egy határmenti őrjáratot végző
vietnami egységre csaptak le a lesből előtörő csamok:
A harmadik hónapban Quý Ly megparancsolta Hoàng Phụng Thế baloldali segédparancsnoknak, hogy
a seregeket vezetve induljon őrjáratra Chiêm Thành körzetében. A csamok lesben álltak, s [Hoàng]
Phụng Thế seregei önmaguktól összeomlottak, [Hoàng Phụng Thế] pedig a haramiák fogságába esett.
Quý Ly a [Hoàng] Phụng Thế egységeibe tartozó harminc helyettest kivégeztetett. Phụng Thế egy
hadicsellel élve megmenekült, majd újra hivatalba lépett, akár csak korábban.

三月，季犛令左聖翊軍將黃奉世將兵出哨占城地方。占人設伏，奉世軍自潰，為賊所
擒。季犛以奉世所部大隊副三十人斬之。奉世用計得脱，復職如故。589
1396-ban a vietnamiak újabb támadást intéztek Csampá ellen, amely során fogságba ejtették a
csam seregek parancsnokát is:
Nyáron, a nyolcadik hónapban megparancsoltuk a „Sárkány-gyorsaságú” seregek parancsnokának,
Trần Tùng-nak, hogy támadást intézzen Chiêm Thành ellen. Elfogták parancsnokukat, Bố Đông-ot,
majd visszatértek.

秋八月，命龍捷軍將陳松伐占城，擒其將布冬而還。590
Egy esztendővel később, 1397-ben egy csam tábornok önszántából érkezett családjával a
vietnami fővárosba, ahol vietnami nevet és hivatali kinevezéseket kaptak, majd a határvidékre
helyezték őket, hogy a csamok elleni véderőknél szolgáljanak.
Chiêm Thành tábornoka, Chế Đa Biệt és öccse, Mộ Hoa Từ Ca Diệp a családjukkal együtt érkeztek
hozzánk, s alávetették magukat. [Chế] Đa Biệt-nek a Đại Trung nevet adományoztuk, s a császári
jelvények őrparancsnokává, míg [Mộ Hoa Từ] Ca Diệp-et a fővárosi őrségbe neveztük ki. Mindketten
a Đinh vezetéknevet kapták, s Hóa körzetben nyertek kinevezést, hogy Chiêm Thành ellen
védelmezzék [a területet].
589
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占城將制多别與弟慕華子伽葉挈家來降。賜多别名大中，授金吾衛將軍，伽葉禁衛
都，皆丁姓，復鎮化州，禦占城。591
La Ngai uralkodásának utolsó lejegyzett eseménye egy Csampá ellen indított százötvenezer
fős vietnami hadjárat volt 1400-ban, amelynek kimeneteléről, s esetleges eredményeiről nem
szól a vietnami krónika.592
MASPERO az 1391-es, a kínai császár által elutasított, követjáráson túl még további
három követséget kapcsolt La Ngai nevéhez.593 Az általa megadott dátumok: 1397, 1399 és
1403, ám az utóbbi két időpont pontosítást tesz szükségessé. A valóságban a Mingshi egyik
követjárás esetében sem említi a követséget küldő csam uralkodó nevét, ráadásul a MASPERO
által 1399-re datált követség a valóságban 1398-ban, a Hongwu 洪武 időszak (1368–1398)
harmincegyedik esztendejében érkezett a kínai fővárosba. 594 Ennél még problematikusabb az
1403-as követség ügye, tekintve, hogy a vietnami szövegek szerint La Ngai 1400-ban elhunyt,
s ebben az időpontban már utódja, Ba Đích Lại, kínai változatban Zhan-ba-di-lai ült a trónon.

7.3.

Zhan-ba-di-lai 占巴的賴 / Ba Đích Lại 巴的吏
Mikor 1400-ban La Ngai elhunyt, a trónon fia, Ba Đích Lại, vagy kínai nevén Zhan-

ba-di-lai követte. 595
Abban az esztendőben Chiêm Thành uralkodója, La Ngai elhunyt, s fia, Ba Đích Lại lépett trónra.

是歲，占城主羅皚卒，子巴的吏立。596
Az új csam uralkodó trónra lépése gyakorlatilag egy időre esett az új vietnami dinasztia
születésével. A Trần-dinasztia végnapjaiban az udvar legfontosabb tisztségeinek egyikét
betöltő, a kiskorú Trần Thiếu Đế 陳 少 帝 (uralkodott 1398–1400) mellett régenként
tevékenykedő Hồ Quý Ly 胡 季 犛 megfosztotta hatalmától az utolsó Trần császárt, majd a
rövid életű Hồ-dinasztiát (1400–1407) megalapítva trónra lépett. Később, mindössze egy
esztendőnyi uralkodás után lemondott trónjáról, s a császári címet másodszülött fiára, Hồ Hán
590

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 8: 27a.
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Thương-ra 胡漢蒼 (uralkodott 1400–1407) hagyományozta, majd a háttérbe vonult, s onnan
gyakorolta hatalmát.
Az új vietnami dinasztia 1401-ben indította első hadjáratát, amely hatalmas bukással
zárult. A Csampá ellen indított hadsereg szárazföldi szárnya a heves esőzések nyomán
kialakult áradások miatt megállni kényszerült, s az utánpótlástól elvágva a katonák éheztek,
ezért visszavonulásra kényszerültek.
Hồ Tùng elindult, hogy megtámadja Chiêm Thành-t, s hallgatott Đình Đ ại Trung 597 szavaira, a
gyalogos csapatok a hegyek lábánál haladtak, míg a szállító hajóhad különválva, tőlük távol. Éppen
akkor áradások voltak, s a katonáknak le kellett táborozniuk az úton. Három nap múltán elfogyott az
élelmük, ezért megfőzték bőrpáncélzatukat, s azt ették meg.

胡松之擊占城也，聽丁大中之言，步軍行山脚，舆舟師隔遠，遭時水潦，將士路居，
絕粮三日，灸皮甲以食。598
1402-ben a Hồ-dinasztia újabb, ezúttal sikeres hadjáratot indított Csampá ellen. Az ország
védelmével megbízott Chế Tra Nan 制吒難 tábornok vereséget szenvedett, s halálát lelte a
csatamezőn. A megrettent csam uralkodó követségben atyai nagybátyját küldte, s ajándékai
mellett Chiêm Động földjeit (a mai Quảng Nam tartomány területén) ajánlotta a béke
zálogaként. Hồ Quý Ly erőszakkal rávette a csam király követét, hogy a békeszerződés
szövegét megmásítsák, s abba, az átadásra kerülő földek közé, Cổ Lũy Đỗng 599 neve is
bekerüljön.
[A Thiệu Thành-időszak második esztendejében] Ősszel a hetedik hónapban Hán Thương nagy
erőkkel támadást intézett Chiêm Thành ellen, s Đỗ Mãn-t tették meg főparancsnoknak. A palotabeli
főfelügyelőt, Nguyễn Vị-t a toborzásáét felelős megbízottá nevezték ki, míg a keleti fővárosból való
békeügyi megbízottat csakugyan toborzásáét felelős megbízottá emelték. A seregek megközelítették a
határt, s Đinh Đại Trung lóháton, a főseregeket megelőzve előrehaladt, majd összetalálkozott a
haramiák tábornokával, Chế Tra Nan-nal, harcba bocsátkozott vele, és mind legyilkolta őket. Ba Đích
Lại megrettent, s elküldte anyai nagybátyját, Bố Điền-t, hogy egy fehér és egy fekete elefántot,
valamint vidékük különféle termékeit elhozza, továbbá Chiêm Động földjét ajánlotta, s kérte, hogy
vonjuk vissza seregeinket. Mikor Bố Điền megérkezett, Quý Ly fenyegetéssel rávette, hogy a
beadványt megmásítsák, s Cổ Lũy Đỗng-ot is átadják. Ezután földjeiket Thăng, Hoa, Tư és Nghĩa
597

Alighanem az egykori csam tábornokról, Chế Đa Biệt-ről van szó, aki 1397-ben szegődött a vietnami udvar
szolgálatába, s kapott vietnami nevet.
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A mai Quảng Ngãi tartományban.
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körzetekre osztották fel. Thăng Hoa békeügyi megbízottjának helyettesét nevezték ki, hogy
kormányozza. Korábbi vezetőjét Tân Ninh600 kormányzójának nevezték ki, s Chiêm Thành megkapta
közelben élő népességét, hogy visszatérhessenek országukba, akik pedig maradtak, azokat besorozták
a hadseregbe.

秋七月，漢蒼大舉擊占城，以杜滿為都將，殿內判首阮喟為招諭使，東都路安撫使阮
鵬擧同招諭使。大軍將臨境，丁大中騎馬先諸軍行，遇賊將制吒難，交戰俱死之。占
主巴的吏惧，遣舅布田進白黑象二，及諸方物，仍獻占洞之地，請退師。布田至，季
犛脅使改表，併以古壘洞納之。因分其地，為升、華、思、義四州，置升華路安撫使
副以轄之。其原頭為新寧鎮，占城收其近便人民還國，存者補為軍。601
A győzelmet követően az új területek élére a vietnami udvar Chế Bồng Nga fiát, a vietnami
tisztségeket nyerő Chế Ma Nô Đà Nan-t helyezte:
Hán Thương Chế Ma Nô Đà Nan igazgató herceget megtette Cổ Lũy járás főhercegévé, aki Tư és
Nghĩa körzeteket felügyelte, megbékítette az [ott él ő] csam alattvalók sokaságát, s így tervszerűen
haladt előre.

漢蒼以效正侯制摩奴㐌難為古壘縣上侯，鎮思義州招撫屬占之眾，以圖進取。602
Mikor az új császár, Yongle 永樂 (uralkodott 1403–1424) Kína trónjára ült, Zhan-badi-lai nyomban követséget küldött udvarába, s hódolati adójához egy arany levélre írott
beadványt is mellékelt, melyben a vietnamiak támadásai miatt panaszkodott. A vietnami
követek később Kínába érkeztek, s a császár utasította őket, hogy hagyjanak fel a Csampá
elleni támadásokkal, ám a vietnami uralkodó figyelmen kívül hagyta az utasítást, s újabb
támadást indított, amelynek eredményeképpen további területeket csatoltak el:
Mikor Chengzu603 a trónra lépett, parancsba adta, hogy utasítsák országukat. A Yongle-időszak első
esztendejében [1403] királyuk, Zhan-ba-di-lai arany levélre írt beadványt nyújtott be és adót küldött
udvarunknak. Arról is beszámolt, hogy Annan betört [országukba], s kérelmezték, hogy utasítsuk és
figyelmeztessük őket. A császár beleegyezett, elküldte Jiang Binxing és Wang Shu hírnököket
országukba, s bársonyt, brokátot, arany mintázattal szőtt finom selymet, valamint fátyolszövetet
adományozott nekik. Következő esztendőben, amikor Annan királya, Hu Di 604 beadványt küldött,
600

A mai Đà Nẵng városának környékén, Quảng Nam tartományban.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 8: 40b–41a.
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Chengzu császárt uralkodási időszakának neve alapján leginkább Yongle (1403 –1424) néven ismeretes.
Hu Di a Hồ-dinasztia császárának, Hồ Hán Thương-nak a kínai neve volt.
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parancsot kapott, hogy függessze fel hadi tevékenységét, s elküldetett egy hivatalnok, hogy Zhancheng
királyát utasítsa. A király nyomban követséget küldött beadványával: „Annan nem engedelmeskedett a
parancs útmutatásainak, s vízi erővel tört ránk. Mikor adót vivő követeink visszatérőben voltak, az
ajándékul kapott tárgyakat mind elragadták és elrabolták tőlük. Továbbá alattvalódnak fejfedőket és
ruhákat, valamint pecsétet adományoztak, s szolgájukká tettek bennünket. Mindezeken túl
elkaparintották tőlünk Shaliya-t 605 valamint egyéb földeket, ráadásul vég nélkül fosztogatnak.
Alattvalód tart tőle, hogy nem lesz képes fennmaradni. Könyörögve kérjük, hogy részévé lehessünk
birodalmadnak, s küldessék egy hivatalnok, ki rendet teremt. A császár haragja gerjedt, s
megparancsolta, hogy vonják felelősségre Hu Di-t, s Zhancheng királyának papírpénzt adományozott.

成祖卽位，詔諭其國。永樂元年，其王占巴的賴奉金葉表朝貢，且告安南侵掠，請降
敕戒諭。帝可之，遣行人蔣賓興、王樞使其國，賜以絨、錦、織金文綺、紗羅。明
年，以安南王胡牴

奏，詔戢兵，遣官諭占城王。而王遣使奏：「安南不遵詔旨，以

舟師來侵，朝貢人回，賜物悉遭奪掠。又畀臣冠服、印章，俾為臣屬。且已據臣沙離
牙諸地，更侵掠未已，臣恐不能自存。乞隸版圖，遣官往治。」帝怒，敕責胡

，而

賜占城王鈔幣。606
Az 1403-as vietnami hadjárat nem járt teljes sikerrel, ugyanis a Vijaya városa alá érkező, a
várost körülzáró seregek az elhúzódó hadjárat során megfelelő utánpótlás nélkül maradtak,
így csapataik végül visszatérni kényszerültek.
A seregek betörtek a csamok határain, kijavították hadi eszközeiket, körülvették Chà Bản városát, s
arra készültek, hogy bevegyék, ám mivel a seregek menetelése kilenc hónapig húzódott, elfogyott az
élelmük, így nem győzedelmeskedhettek, s visszatértek.

諸軍入占境，大修戰具，圍閣槃城，欲陷之，以師行閱九月，絕粮，不克而還。607
A csam uralkodó, Zhan-ba-di-lai kiválóan érzékelte, hogy a Vietnam ellen háborúra készülő
kínai félben komoly szövetségest remélhet, ezért gyakori követségeivel igyekezett elnyerni
annak jóindulatát. 608 A csam kéréseknek megfelelően, Yongle egy néhány hajóból álló
egységet küldött, hogy a vietnamiakat figyelmeztessék, s rávegyék a hadjárat befejezésére.

605

Azonosítatlan terület, melyet a vietnami forrás is említ a hadjárat kapcsán, Sa Li Nha néven (azonos
írásjegyekkel). A Đại Việt sử ký toàn thư ezen kívül további két területet említ, ezek Bản Đạt Lang 板達郎
(alighanem Pāṇḍuraṅga), valamint a szintén azonosítatlan Hắc Bạch 黑白.
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Chiêm Thành segítségért esedezett a Minh [Ming] udvarnál, s a kínaiak kilenc hajót felszerelve
érkeztek segítségükre. Mikor seregeink visszatérőben voltak, összetalálkoztak a külföldiekkel [a
kínaiakkal], a kínaiak így szóltak Nguyên Khôi-hoz: „Hamarjában vissza kell vonnotok seregeiteket,
nem maradhattok sokáig”. Mikor Nguyên Khôi visszatért Chiêm Thành-ból, [Hồ ] Quý Ly kérdőre
vonta, amiért nem meggyilkolta meg mind a kínaiakat.

占城求救於明，明人駕海船九艘來救，諸軍還，遇諸海外，明人謂元瑰曰：「可速班
師，不可久留。」元瑰自占城回，季犛責以不能盡戮明人之故。609
1404-ben a csam panaszok nyomán a Ming udvar követeket küldött, hogy magyarázatot
követeljenek a vietnami féltől, amely a számonkérésre válaszolva, stílszerűen a csamoktól
szerzett fehér és fekete elefántot ajándékozta a kínai császárnak.
Hán Thương elküldte Phan Hòa Phủ-t, hogy ajándékül két elefántot, egy fehéret és egy feketét vigyen
a Minh [Ming] udvarnak. Korábban Chiêm Thành fehér és fekete elefántokkal adózott, valamint
területeket ajánlottak, s kérelmezték, hogy állítsuk meg seregeinket. Mi több, ravasz módon
beszámoltak erről a Minh [Ming] udvarnak, elbeszélvén, hogy a Hồ nemzetség betört földjeikre, s az
adónak szánt elefántokat követelték tőlük. A [Ming] udvar ekkor követeket küldött, hogy
magyarázatot követeljenek, ezért megajándékoztuk őket.

漢蒼遣潘和甫遺白黑二象于明。先是，占城既貢白黑象，及獻地以求緩師，既而又詭
辞告明，謂胡氏侵地，及邀取貢象。至是，明遣使責問，故遺之。610
1406-ban a csam uralkodó ismét panasszal élt a kínai udvarnál, majd a következő esztendőben,
1407-ben Yongle császár nagy erejű hadjáratra szánta el magát Vietnam 611 ellen, amely
nyomán a Hồ-dinasztia megbukott, Hồ Hán Thương és Hồ Quý Ly fogságba esett, az ország
pedig húsz esztendőre kínai fennhatóság alá került. A Hồ-dinasztia bűneinek pontokba szedett
felsorolásakor, mely megtalálható a Ming shilu-ban, több olyan tétel is akad a bűnlajstromon,
amelyet Csampá kárára követtek el.
Mikor Zhancheng ország királya, Zhan-ba-di-lai frissen elvesztett apját gyászolta, hadakat
támasztottak, s megtámadták Jiuzhou-t, Gelie-t, valamint további földjeiket. Ez a tizennegyedik
bűnük. Továbbá megtámadták a Zhancheng-beli Bandalang-ot,
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tartományukat, s teljesen kifosztották népük jószágait. Ez a tizenötödik bűnük. Továbbá seregeket
küldtek Zhancheng-be, elragadták több, mint száz elefántjukat, Zhanshaliya-t, 614 valamint további
földjeiket. Ez a tizenhatodik bűnük. Habár Zhancheng Kína külföldi alattvalója, s az Udvartól pecsétet
és ruházatot kapott, a Li haramiák [a vietnamiak] elkészítették saját aranyozott ezüst pecsétjüket,
jiuzhang koronájukat és köntösüket, jáde övüket, s erővel királyuknak adományozták. Ez a
tizenhetedik bűnük. Zhancheng ország királya csak Kínát tiszteli, s nem tartja sokra Annan-t, ezért
ebben az egyetlen esztendőben összesen kétszer is megtámadták őket. Ez a tizennyolcadik bűnük.
Mikor a császári követek a Zhancheng-i követekkel közösen elmentek országukba [Zhancheng-be], a
Li haramiák katonákat küldtek, hogy kifosszák őket [a követeket] Shipinai kikötőjében. 615 Ez a
tizenkilencedik bűnük.

占城國王占巴的賴新遭父喪，即舉兵攻其舊州、格列等地，罪十四也。又攻占城板達
良、白黑等四州，盡掠其人民孽畜，罪十五也。又加兵占城，取其象百餘隻，占沙離
牙等地，罪十六也。占城為中國藩臣，既受朝廷印章服物，黎賊乃自造鍍金銀印、九
章冕服玉帶等物，以逼賜其王，罪十七也。占城國王惟尊中國，不重安南，以此一年
凡兩兵加，罪十八也。天使以占城使者同往本國，黎賊以兵劫之於尸毗柰港口，罪十
九也。616
A csam uralkodó nem habozott Kína szövetségeseként fellépni, s csapatai elfogták a délre
menekülő vert seregeket, majd támadást indítottak, s visszaszerezték korábban elveszített
területeiket.
A negyedik esztendőben [1406] fehér elefánttal és vidékük termékeivel adóztak, s ismét az Annannal
kapcsolatos problémákról számoltak be. A császár hatalmas erőket küldött rájuk büntetésül, s
megparancsolta Zhancheng-nek, hogy szigorúan őrizzék határvidéküket, tartóztassák fel azokat, kik
átszöknek hozzájuk, fogják el, s küldjék a fővárosba őket. Az ötödik esztendőben [1407] támadást
intéztek, s visszavették azokat a földeket, melyeket Annan [korábban] elkaparintott tőlük. A foglyul
ejtett rablókat, Hu Lie-t, 617 Pan Maxiu-t 618 és másokat hadifogolyként ajánlották a császárnak, s
613

Ezt az azonosítatlan területet a vietnami források is említik. A terület nevének, Baihei 白黑(„Fehér-fekete”),
írásjegyei a vietnami szövegekben fordított sorrendben, Hắc Bạch 黑白(„Fekete-fehér”), szerepelnek.
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korábban láthattuk, mind a Mingshi, mind a vietnami szövegek említenek egy Shaliya 沙 離 牙 (vietnami
olvasatban Sa Li Nha) nevű területet, valószínűbbnek találtam az eltérő olvasatot.
615
A mai Quy Nhơn mellett.
616
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Asia in the Ming Shi-lu http://www.epress.nus.edu.sg/msl/entry/859?hl=%22Champa%22
617
Hu Lie személye ismeretlen, nevének vietnami olvasata Hồ Liệt.
618
Pan Maxiu személye ismeretlen, nevének vietnami olvasata Phan Ma Hưu.

176

vidékük termékeivel hálálták meg kegyességét. A császár nagyra értékelte segítségüket az ellenállók
megbüntetésében, ezért elküldte Wang Guitong eunuchot, hogy császári parancsát és ezüstöt, valamint
selymeket ajándékozzon nekik.

四年貢白象方物，復告安南之難。帝大發兵往討，敕占城嚴兵境上，遏其越逸，獲者
卽送京師。五年攻取安南所侵地，獲賊黨胡烈、潘麻休等獻俘闕下，貢方物謝恩。帝
嘉其助兵討逆，遣中官王貴通齎敕及銀幣賜之。619

A sors különös fintora, hogy mikor a csamok betörtek korábbi földjeikre, a területek
kormányzásával megbízott katonai vezetők mind elmenekültek, s egyedül a csamok
legnagyobb hódítója, Chế Bồng Nga fia vette fel a harcot a túlerővel szemben, s halálát lelte a
harcmezőn.
Mikor Chiêm Thành hadakat támasztott, s meg akarta kaparintani régi földjeit, a telepesek
megrémültek és szétszóródtak. [Hoàng] Hối Khanh620 és a többiek visszatértek Hóa körzetbe, egyedül
[Chế] Ma Nô Đà Nan vette fel a harcot Chiêm Thành [seregeivel], ám ereje nem volt elegend ő,
kimerült, s a csamok meggyilkolták.

及占城舉兵，欲收故地，遷民驚散。晦卿等回化州，獨摩奴㐌難與占城相拒，勢孤力
屈，為占人所殺。621
1407-ben a neves admirális, Zheng He 鄭和 is megfordult országukban, majd Zhan-ba-di-lai
király, hálája jeléül még abban az évben, majd 1411-ben is követséget küldött a kínai
udvarhoz.
A hatodik esztendőben követként Zheng He küldetett el országukba [1407]. A király elküldte
unokáját,622 She-yang-gai-t, hogy elefánttal, valamint vidékük termékeivel adózzon, s köszönje meg a
kegyességet. A tizedik esztendőben [1411] adót hozó követük fejfedőt és övet kérelmezett. Megkapta
azokat, s ismét Zheng He küldetett el követként országukba.

六年，鄭和使其國。王遣其孫舍楊該貢象及方物謝恩。十年，其貢使乞冠帶，予之。
復命鄭和使其國。623

619

Mingshi 324: 8386.
Hoàng Hối Khanh-t a vietnami udvar bízta meg Thăng Hoa területeinek kormányzásával.
621
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 9: 4b.
622
MASPERO tévesen unokaöccsnek fordította az unoka 孫 szót. MASPERO 1928: 225.
623
Mingshi 324: 8386.
620
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Đại Việt kínai fennhatóság alá került, ám az országban számos lázadás tört ki, ezek egyike
volt az egykori Trần-dinasztia megmaradt családtagjainak felkelése, amely során a csam
uralkodó nem csak, hogy nem közreműködött kínai szövetségeseivel, hanem helyette a
vietnamiaknak nyújtott segítséget.
A tizenharmadik esztendőben [1415] a császári seregek hadjáratot indítottak Chen Jikuo [Trần Quý
Khoáng]624 ellen, s megparancsoltuk Zhancheng-nek, hogy segítse csapatainkat. A főhivatalnok Chen
Qia így szólt: „Királyuk titokban kettős szívvel viseltetik. Nem törtek előre még a megbeszélt időpont
után sem, ráadásul arannyal, selyemmel és harci elefántokkal segítették [Chen] Jiguo-t, míg Jiguo Li
Cang625 lányát adta neki. Hovatovább megegyezett Jiguo [anyai] nagybácsikájával, Chen Wengtinggel, 626 hogy megtámadják a Shenghua alá tartozó négy körzetet és tizenegy járást. Bűneikben
egyenlőek, legjobb volna sereget küldeni, hogy megbüntessük őket.” Mivel éppen csak, hogy Jiaozhi-t
meghódítottuk, a császár nem szándékozott tovább terhelni a hadsereget, de elküldte sürgős parancsát,
hogy vonuljanak ki a megtámadott területekről. A király nyomban követséget küldött, s bocsánatot
kért bűneiért. A tizenhatodik esztendőben [1418] elküldte unokáját, She-na-cuo-t, hogy udvarunkhoz
járuljon. Megparancsoltatott, hogy az eunuch Lin Gui, valamint a hírnök Ni Jun hazakísérjék, továbbá
adományokat is juttattunk.

十三年，王師方征陳季擴，命占城助兵。尚書陳洽言：「其王陰懷二心，愆期不進，
反以金帛、戰象資季擴，季擴以黎蒼女遺之。復約季擴舅陳翁挺侵升華府所轄四州十
一縣地。厥罪維均，宜遣兵致討。」帝以交阯初平，不欲勞師，但賜敕切責，俾還侵
地，王卽遣使謝罪。十六年，遣其孫舍那挫來朝。命中官林貴、行人倪俊送歸，有
賜。627

7.4.

Mo-he-bi-gai 摩訶賁該 / Bí Cai 賁該
Zhan-ba-di-lai király 1441-ben bekövetkezett halálát követően, a trónon unokája, Mo-

he-bi-gai, avagy vietnami megfelelőjeként Bí Cai követte, 628 aki követséget küldött a
Yingzong 英 宗 császárhoz (uralkodott 1436–1449), s királyi felavatását kérte a kínai

624

Trần Quý Khoáng (uralkodott 1409–1413) a Késői Trần-dinasztia (1407–1413) uralkodója, a kínai Mingdinasztia elleni lázadás vezetője volt.
625
Alighanem az egykori Hồ Hán Thương császárról van szó.
626
Chen Wengting személye ismeretlen, nevének vietnami olvasata Trần Ông Đĩnh.
627
Mingshi 324: 8386.
628
MASPERO Mahā Vijaya formában rekonstruálta nevét, s tévesen Zhan-ba-di-lai/ Ba Đích Lại unokaöccsének
azonosította annak ellenére, hogy a kínai szöveg egyértelműen annak unokájaként 孫 említi. MASPERO 1928:
230.
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udvartól, majd a rákövetkező két esztendőben további küldöttségei szállították el hódolati
adóját.
A hatodik esztendőben [1441] Zhan-ba-di-lai király meghalt, s unokája, Mo-he-bi-gai végrendeletének
megfelelően a király unokáját, Shu-ti-kun-t küldte,629 hogy udvarunkhoz járuljon és adózzon, valamint
a trónöröklésért folyamodjék. A vezető cenzor Guan Tong és a hírnök Wu Hui küldettek el, hogy
továbbítsák a parancsot, melyben megtettük királynak. Az új király és a királynő is kaptak
adományokat. A hetedik esztendő [1442] tavaszán Shu-ti-kun út közben meghalt. A császár bánkódott
miatta, s hivatalnokokat küldött, hogy áldozatot mutassanak be érte. A nyolcadik esztendőben [1443]
unokaöccsét, Qie-yang-le-cui-t, küldte, hogy tánchoz szükséges pajzsokkal és zászlókkal, valamint
fekete elefánttal adózzon.

六年，王占巴的賴卒，其孫摩訶賁該以遺命遣王孫述提昆來朝貢，且乞嗣位。乃遣給
事中管曈、行人吳惠齎詔，封為王，新王及妃並有賜。七年春，述提昆卒於途，帝憫
之，遣官賜祭。八年遣從子且揚樂催貢舞牌旗黑象。630
1444-ben, majd 1445-ben támadásokat intézett Đại Việt ellen, s második alkalommal a
területet súlytó áradások miatt, seregei súlyos vereséget szenvedtek.
[A Thái Hòa-időszak második esztendejében] Nyáron, az ötödik hónapban Chiêm Thành uralkodója,
Bí Cai fosztogatta Hóa körzet városait, s kirabolták a lakosságot.

夏五月，占城主賁該寇化州城虜掠人民。631
[…]
[A Thái Hòa időszak harmadik esztendejében] Nyáron, a negyedik hónapban Chiêm Thành fosztogatta
Hóa körzet An Dung városát. Az ötödik hónapban az áradások miatt hatalmas vereséget szenvedtek.

夏四月，占城入寇化州城安容城。五月，遇洪水大敗。632
A háború híre eljutott a kínai udvarba is, s a császár mindkét felet arra szólította fel, hogy
tartsák tiszteletben országaik határait, s tartózkodjanak katonai erejük alkalmazásától.
A tizenegyedik esztendőben [1446] a Mo-he-bi-gai-t utasító parancs így szólt: „Mostanában Annan
királya, Li Jun,

633

követséget küldött, s arról számolt be, hogy visszaéltél árvaságával és

629

Vagyis Shu-ti-kun testvére, vagy unokatestvére volt Mo-he-bi-gai királynak.
Mingshi 324: 8386–8387.
631
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 11: 60a.
632
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 11: 60a.
633
Lê Nhân Tông 黎仁宗 (uralkodott 1442–1459) vietnami császár, a Lê-dinasztia harmadik uralkodója, a
dinasztiaalapító Lê Lợi unokája.
630
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fiatalkorúságával.634 Korábban lerohantál négy körzetet, Sheng-et, Hua-t, Si-t és Yi-t,635 s most még
megtámadtad Huazhou-t [Hua körzetet] 636 is, elrabolva embereket, jószágokat és vagyontárgyakat.
Mindkettőtök országa megkapta udvarunk parancsait, mindkettőnek megvannak a saját határai. Vajon
helyénvaló-e harcba szállni, gyűlöletet szítani, s megszegni a jószomszédi viszony gyakorlatát? A
királynak tisztelnie és követnie kellene a szertartások [által előírt] határokat, szigorúan utasítania
kellene határ menti hivatalnokait, nehogy önkényes és felelőtlen rajtaütésekbe bonyolódjanak, hiszen
az csak szerencsétlenséget hoz az élőlényekre.” Továbbá utasították Annan-t, hogy szigorúan erősítsék
meg védelmüket, és ne bonyolódjanak önkényes megtorlásokba. Korábban, a rendelkezések előírták a
háromévente egyszer esedékes adózást, ám országuk ezt nem tartotta tiszteletben. Mikor kihallgattuk
követüket, így számolt be: „Az előző király elhunyt, s a korábbi parancsok nem állnak fenn többé. Ez
az oka, hogy nem ismerjük ezt a rendelkezést.” Abban az évben további adóhozó követeik érkeztek, s
ismét megparancsoltuk a királynak, hogy tartsa tiszteletben a rendeleteket. A királynak és feleségének
tarka selymeket adományoztunk. Télen újra követséget küldtek és adót hoztak.

十一年，敕諭摩訶賁該曰：「邇者，安南王黎濬遣使奏王欺其孤幼，曩已侵升、華、
思、義四州，今又屢攻化州，掠其人畜財物。二國俱受朝命，各有分疆，豈可興兵搆
怨，乖睦鄰保境之義。王宜祗循禮分，嚴飭邊臣，毋恣肆侵軼，貽禍生靈。」幷諭安
南嚴行備禦，毋挾私報復。先是，定三年一貢之例，其國不遵。及詰其使者，則云：
「先王已逝，前敕無存，故不知此令。」是歲，貢使復至，再敕王遵制，賜王及妃彩
幣。冬復遣使來貢。637
A vietnami fél nem hallgatott Yingzong császár tanácsaira, s már a rákövetkező esztendőben,
1446-ban hadjáratot indítottak Csampá ellen. Megostromolták és bevették Vijaya városát, s a
csam uralkodót hadifogolyként elhurcolták.
[A Thái Hòa-időszak negyedik esztendejében] Nyáron a negyedik hónap huszonötödik napján Lê
Thụ, valamint mások seregeikkel megtámadták Chà Bàn városát, foglyul ejtették uralkodójukat, Bí
Cai-t ágyasaival, alattvalóival, lovaival és elefántjaival, valamint

fegyverekkel együtt, továbbá

tábornokaik megadták magukat, majd a seregeink visszatértek.

634

Apja, Lê Thái Tông halálát követően fia, Lê Nhân Tông (uralkodott 1442–1459) egy esztendősen került a
trónra (született 1441-ben), így a valódi hatalom az anyacsászárné, Nguyễn Thị Anh 阮氏英 kezébe került. A
fenti események idején Lê Nhân Tông mintegy öt esztendős volt.
635
Vietnami olvasatban Thăng, Hoa, Tư és Nghĩa.
636
A vietnami szövegekben említett Hóa körzettel azonos.
637
Mingshi 324: 8387.
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夏四月，二十五日黎受等諸軍攻茶盤城大破之，擒其主賁該及妃嬪、部属、馬象、戰
噐并降將乃班師。638
A hadak hazaérkezésekor Bí Cai-t az ősök templomában ajánlották fel a győzelmi menet
során.
A hatodik hónapban Chiêm Thành országának uralkodóját, Bí Cai-t felajánlották az uralkodói ősök
templomában.

六月，以占城國主賁該献捷于太廟。639

7.5.

Mo-he-gui-lai 摩訶貴來 / Ma Ha Quý Lai 麻訶貴來
Mo-he-bi-gai 1446-os vereségét, majd elhurcolását követően, utódja, Mo-he-gui-lai,

még Bí Cai vereségét megelőzően, kapcsolatba lépett az országba betörő vietnamiakkal, s
kérte, hogy azok ismerjék el az ország új uralkodójaként.
Chiêm Thành egykori uralkodójának, Bố Đề-nek az unokaöccse, Ma Ha Quý Lai azt megelőzően 640
alávetette magát, majd különböző [rangú] miniszterei, Chế Cữu, Ma Thúc, Bà Bị, valamint mások
udvarunkhoz járultak, beadványt nyújtottak be, melyben [Ma Ha Quý Lai] alattvalónknak nevezte
magát, s kérte, hogy tegyük meg királlyá.

占城故國主布提姪麻訶貴來先降差其臣制各
卜
、麻叔、婆被等來朝奉表稱臣乞立為王。
641

A rákövetkező évben követséget küldött a kínai udvarhoz, s kérelmezte, hogy a császár
ismerje el országuk új uralkodójának. Követei által arról számolt be, hogy már korábban is ő
volt a trón várományosa, s csak kiskorúsága kényszerítette arra, hogy a hatalmat nagybátyja,
Mo-he-bi-gai kezébe adja. Yingzong császár eleget tett a kérésnek, s később követséget
küldött a vietnami félhez is, ám sikertelenül kérte a fogva tartott uralkodó szabadon bocsátását.
A tizenkettedik esztendőben [1447] a király harcba keveredett Annan-nal, súlyos vereséget szenvedett,
ő maga pedig fogságba esett. Ezért Zhan-ba-di-lai király unokaöccse, Mo-he-gui-lai, követséget
küldött, ki így számolt be: „Mikor az előző király betegségbe esett, mivel én voltam a legidősebb fiú,
úgy kívánta, hogy helyére lépjek, ám akkoriban még kiskorú voltam, így lemondtam a trónról
638

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 11: 61b–62a.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 11: 62a.
640
Bí Cai legyőzetését és elhurcolását megelőzően.
639
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nagybátyám, Mo-he-bi-gai javára. Később sorozatosan hadra lépett és megtámadta Annan-t, s ez azt
eredményezte, hogy az ellenséges seregek betörtek a Jiuzhou-beli Gulei-be, valamint további helyekre.
Gyilkoltak és fosztogattak, megtizedelték az embereket és a jószágokat, s a király is fogságukba esett.
Az ország népe, mivel én vagyok az előző király unokaöccse, s mivel a parancs is utódul jelölt, engem
kért fel, hogy a trónon helyére lépjek. Elutasítottam ezt másodjára és harmadjára is, ám nem sikerült a
végére érnem, s eleinte a palota előtt fogtam hozzá a kormányzási ügyekhez. Nem merészelem
önmagamra ruházni [a hatalmat], s leborulva várakozom az udvar parancsára.” A vezető cenzor, Chen
Yi, és a hírnök Xue Gan küldettek el, hogy királlyá avassák és utasítsák arra, hogy országát
védelmezze, s jó viszonyt ápoljon szomszédjaival, továbbá utasította az ország minisztereit és népét,
hogy együttesen segítsék és támogassák egymást. A tizenharmadik esztendőben [1448]
megparancsoltuk Annan-nak, hogy Mo-he-bi-gai-t engedjék hazatérni országába, ám nem
engedelmeskedtek a parancsnak.

十二年，王與安南戰，大敗被執。故王占巴的賴姪摩訶貴來遣使奏：「先王抱疾，曾
以臣為世子，欲令嗣位。臣時年幼，遜位於舅氏摩訶賁該。後屢興兵伐安南，致敵兵
入舊州古壘等處，殺掠人畜殆盡，王亦被擒。國人以臣先王之姪，且有遺命，請臣代
位。辭之再三，不得已始於府前治事。臣不敢自專，伏候朝命。」乃遣給事中陳誼、
行人薛幹封為王，諭以保國交鄰，幷諭國中臣民共相輔翼。十三年敕安南送摩訶賁該
還國，不奉命。642
A Thái Hòa-időszak 太 和 (1443–1453) hatodik esztendejében, vagyis 1448-ban, a király
követséget küldött Lê Nhân Tông udvarába, ahol a követség tagjainak tiszteletére rendezett
fogadáson részt vehetett a korábban elhurcolt uralkodó, Bí Cai is.
A csam követek, Bân Đối Thiêm, Chiêm Thấp, valamint mások országuk levelét és vidékük termékeit
felajánlva járultak hozzánk. Fogadást adtunk a követek szálláshelyén, s megparancsolták Khắc Phục
igazságügyi miniszternek, hogy vezesse [a fogadást]. Chiêm Thành egykori uralkodójának, Bí Cai-nak
fejfedőt, övet és ruházatot adományoztunk,643 s engedélyt kapott rá, hogy részt vegyen a fogadáson.

占城槃對僉、占濕等奉國書方物偕來。賜宴于使舘命司寇克復主之。賜占城舊主賁該
冠帶衣服許會宴。644

641

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 11: 62a.
Mingshi 324: 8387.
643
MASPERO mindezt úgy értelmezte, hogy Bí Cai az egykori, királyi öltözetét kapta vissza, de a valóságban erre
semmi sem utal a szövegben. MASPERO 1928: 231–232.
644
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 11: 66a.
642
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Ahogy az iménti kínai szövegrészletből láthatjuk, a Mo-he-gui-lai unokaöccse volt mind
Zhan-ba-di-lai királynak, mind közvetlen elődjének, Mo-he-bi-gai királynak. Mindez azt
feltételezi, hogy a két uralkodói előd feltehetően egymás testvérei voltak. A vonatkozó
vietnami szövegrészlet Bố Đề unokaöccseként említi az új uralkodót, s mindez arra utal, hogy
Bố Đề, valamint Ba Đích Lại egy és ugyanazon személyek. Szintén erre utal az a tény, hogy a
Đại Việt sử ký toàn thư egy 1434-es (vagyis Ba Đích Lại uralkodása alatt történt), a vietnami
területek elleni portya lejegyzésekor Bố Đề néven említi a támadásokért felelős Chiêm
Thành-i uralkodót.645 A vietnami krónika szerzője sajnos nem szolgál magyarázattal az új név
bevezetése kapcsán.646
Uralkodása nem bizonyult hosszúnak, 1449-ben a saját öccse taszította le a trónról,
majd elbitorolta hatalmát.

7.6.

Mo-he-gui-you 摩訶貴由 / Quý Do 貴由
A bátyját, Ma Ha Quý Lai-t bebörtönző Quý Do 1449-ben követséget menesztett a

vietnami udvarba, ám a követség vezetésével megbízott miniszterek hűvös fogadtatásban
részesültek. Lê Nhân Tông az új csam uralkodó trónra lépésének kifogásolható módjára
hivatkozott, s elutasította a neki szánt ajándékokat. A sors különös fintora, hogy 1459-ben Lê
Nhân Tông maga is a bátyja, Nghi Dân 宜民 által kitervelt puccskísérlet áldozata lett.
A harmadik hónapban Chiêm Thành-beliek érkeztek, hogy vidékük termékeivel adózzanak, ám a
parancs szerint elutasították őket. Akkoriban Chiêm Thành uralkodójának öccse, Quý Do börtönbe
vetette uralkodóját, Quý Lai-t, és maga lépett trónra, majd elküldte minisztereit, Giáo Nhĩ Mỗ-t, Bàn
Thoa-t, valamint másokat, hogy hozzánk járuljanak, s elhozzák vidékük termékeit. A császár
figyelmen kívül hagyta beadványukat, s elutasította azt, így szólván: „Ha egy alattvaló merényletet
követ el ura ellen, vagy egy öccs meggyilkolja bátyját, a régi időkben, s manapság is hatalmas bűnnek
minősül, ezért nem fogadom el felajánlásaikat.” Az összeset visszaküldették.

三月，占城人來貢方物，詔却之。時占城國主弟貴由囚其主貴來而自立使其臣教你某
槃梭等來進方物。帝省奏表却之曰臣弑君，弟殺兄古今大惡，朕不受献。悉令還之。
647
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Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 11: 8a.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy korábban már olvashattunk a név jelentésével. Az 1342-ben trónra lépett
Trà Hòa Bố Để (akinek a nevében szereplő írásjegykombináció eltérő) életútjának elmesélésekor a vietnami
krónika így szólt: „Trà Hòa Bố Để volt a bố đề (így nevezik a főtanácsost)” 茶和布底爲布提言宰相也. Vagyis,
ugyan talán az egybeesés véletlen, a név egy magas udvari tisztséget is jelölt.
647
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 11: 77a–b.
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183

A Lê Nhân Tông által küldött vietnami követség válaszul levelet vitt Quý Do-nak, amelyben
ismét élesen kritizálta a csam uralkodót, illetve a trón öröklésének gyakorlatát.
Minden országnak van uralkodója, s vannak alattvalói, ez örökkévaló alapelv. Ti Chiêm Thành-beliek
mi okból sértitek meg a törvényt, s jutottatok idáig? Mikor egykori királyotok, [Bố] Đề elhunyt, ti nem
voltatok képesek a fiát emelni a trónra, inkább Bí Cai-t léptettétek trónra. Továbbá nem voltatok
képesek vezetni uralkodótokat, hogy hatalmában tisztelje és szolgálja Hatalmas országunkat [Đại Việtet], így vereség és pusztulás ért el benneteket. Azt kérelmeztétek, hogy Qúy Lai-t tegyük uralkodóvá,
ám egy pillanat sem telt el, már eltöröltétek, s Qúy Do-t léptettétek trónra. Újra és újra hűtlenné
váltok, s uralkodóitokat sakkfiguráknak nézitek. Hát miféle elvek ezek?

凡有國則有君，臣此綱常道也。你占城人何故乖嘗道而致若此。昔王提卒你等不能立
其子而立賁該你等又不能引君當道敬事大國以至敗亡。你等已請立貴來為主不旋踵又
廢而立貴由。你等反覆不忠視君如棊子然是何道也。648
Az előzó uralkodó, Mo-he-gui-lai halálhíre csak 1452-ben ért el a kínai udvarba, majd Jingtai
景 泰 császár (uralkodott 1449–1457) hivatalnokokat küldött országukba, hogy a királyi
felszentelést elvégezzék.
A Jingtai-időszak harmadik esztendejében [1452] követséget küldtek, elhozták adójukat, s hírt hoztak
a király haláláról. Megparancsoltuk a vezető cenzor Pan Benyu-nek és a hírnök Bian Yong-nak, hogy
öccsét, Mo-he-gui-you-t avassák királlyá.

景泰三年遣使來貢，且告王訃。命給事中潘本愚、行人邊永封其弟摩訶貴由為王。649

A Mingshi szerint a rákövetkező esztendőben, 1453-ban újabb követség érkezett Kínába,650
továbbá minden bizonnyal Mo-he-gui-you-hoz köthető az 1457-es követjárás is.651

648

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 11: 83a–b.
Mingshi 324: 8387.
650
Mingshi 11: 147.
651
MASPERO szembesült vele, hogy míg a Mingshi liezhuan fejezete a Jingtai időszak harmadik esztendejéről
(1452) beszél, addig ugyanezen mű benji része csak az említett uralkodói periódus negyedik esztendejében
(1453) említ csam követséget. Mindez arra vezette, hogy az általa precízebbnek vélt benji változatot fogadja el.
A valóságban egyáltalán nem tűnik lehetetlennek, hogy két, egymástól különböző követjárást említ a kínai
krónika. MASPERO 1928: 234.
649
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7.7.

Mo-he-pan-luo-yue 摩訶槃羅悅 / Bàn La Trà Duyệt 槃羅茶悅
Mo-he-gui-you merénylet áldozata lett, s az új uralkodó, akinek jelentős szerepe volt

elődjének eltűntetésében, Mo-he-pan-luo-yue, vagy vietnami változatban Bàn La Trà Duyệt,
1458-ben követséget küldött a kínai udvarhoz.
Egykor a Chiêm Thành-beli Thi Nại-ból652 származó Bàn La Trà Duyệt szoptatós dajkájának fiával
meggyilkoltatta uralkodóját, Bí Điền-t [Quý Do], s elragadta országát, majd öccsére hagyta [a trónt].

先是，占城尸耐人槃羅茶悅以乳母子殺其主賁田而奪其國傳弟。653
A Đại Việt sử ký toàn thư szövegében említett Bí Điền 賁田 minden bizonnyal azonos Quý
Do 貴 由 királlyal, s alighanem az írásjegyek hasonlósága miatti elírásról lehet szó.
Kommentárjában erre a megállapításra jutott a később keletkezett Khâm Định Việt sử Thông
giám cương mục szerzője is.

654

Uralkodásáról rendkívül keveset tudhatunk, 1460-ban

hódolati adót küldött a kínai udvarba, valamint vietnami támadások miatt emelt panaszt, majd
a következő követség már az uralkodó halálhírét vitte a kínai császárnak.
A Tianshun-időszak első esztendejében [1457] adót hoztak, s a vezető, valamint a helyettes követnek
harangocskát és virágos arany övet adományoztunk. A második esztendőben [1458] a király, Mo-hepan-luo-yue lépett a trónra, s követséget küldött, hogy beadványt nyújtson be és adózzon
udvarunknak. A negyedik esztendőben ismét adóztak [1460]. A vezető követtől kezdve lefelé is
fátyolszövet fejfedőt, arany és ezüst szarvakkal díszített öveket adományoztunk a rangjuknak
megfelelően. A követek arról panaszkodtak, hogy Annan megtámadta őket, ezért parancsban
utasítottuk Annan királyát. A kilencedik hónapban követ érkezett, és beszámolt a király haláláról.
Megparancsoltuk a vezető cenzor Huang Rulin-nek és a hírnök Liu Shu-nak, hogy a király öccsét,
Pan-luo-cha-quan-t avassák királlyá.

天順元年入貢，賜其正副使鈒花金帶。二年，王摩訶槃羅悅新立，遣使奉表朝貢。四
年復貢，自正使以下賜紗帽及金銀角帶有差。使者訴安南見侵，因敕諭安南王。九
月，使來，告王喪。命給事中黃汝霖、行人劉恕封王弟槃羅茶全為王。655
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Fontos kikötőváros volt a mai Quy Nhơn mellett (Bình Đ ịnh tartomány). A kínai szövegekben leggyakrabban
Shebinai 設比奈 néven említik.
653
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 12: 55a.
654
Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục: chính biên 21: 38a–b.
655
Mingshi 324: 8387–8388.
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7.8.

Pan-luo-cha-quan / Bàn La Trà Toàn 槃羅茶全
A kínai és vietnami szövegek egybehangzó állítása szerint, az uralkodó 1460-ban

bekövetkezett halálát követően a trónt öccse, Pan-luo-cha-quan, vagy vietnami olvasatban
Bàn La Trà Toàn örökölte. A Kínába küldött első követsége által vietnami támadásokról
panaszkodott, s beszámolt arról is, hogy Đại Việt fehér elefántokat követelt tőlük.
A nyolcadik esztendőben [1464] adót hoztak. Mikor Xianzong656 trónra lépett [1465] szükséges volt,
hogy a barbár országoknak adományul brokátot és selymet osszunk szét. A Szertartások
Minisztériuma kérelmezte, hogy a követek kézhez kapják, s hazatérhessenek vele. Jóváhagyták [a
kérést]. A követek ismét arról panaszkodtak, hogy Annan megtámadta őket [Zhancheng-et], s fehér
elefántot követeltek tőlük. Kérték, hogy, akár csak a Yongle-időszakban, követek küldessenek, hogy
megbékítsék [Annan-t], határjelölő kövek állíttassanak, ezzel gátat vetve a támadásoknak és a
betöréseknek. A Hadügyminisztérium, mivel a két ország hadban állt, nem kívánt követeket küldeni, s
kérte, hogy mikor a követek hazatérnek, adják át az utasításokat a királynak. Törekedjék a szertartások
és a törvények tiszteletben tartására, szilárdan oltalmazza határait, őrizze a külső zaklatásoktól, a
legkevésbé se szítson szerencsétlenséget. Eszerint jártak el.

八年入貢。憲宗嗣位，應頒賜蕃國錦幣，禮官請付使臣齎回，從之。使者復訴安南見
侵，求索白象。乞如永樂時，遣官安撫，建立界牌石，以杜侵陵。兵部以兩國方爭，
不便遣使，乞令使臣歸諭國王，務循禮法，固封疆，捍外侮，毋輕搆禍，從之。657
Mikor a csam uralkodó követei 1467-ben a vietnami udvarban jártak, Lê Thánh Tông 黎聖宗
császár (uralkodott 1460–1497) követelésekkel fordult a követségben járó csam miniszterhez,
aki azonban kitért a kérés elől, s azt javasolta, hogy mivel az ügy nem tartozik az ő
hatáskörébe, a kérést követek útján tolmácsolják urának.
Megparancsolták a Szertartások Minisztériumához tartozó hivatalnoknak, Lê Hoằng Dục-nak, hogy
rendezzen fogadást Chiêm Thành követségben járó miniszterének a követek északi szálláshelyén.
Megparancsolták egy eunuchnak, hogy kérdezze ki Chiêm [Thành] országának követségben járó
miniszterét a feljebbvaló szolgálatának szertartásairól. Az így válaszolt: „Chiêm [Thành] országa akár
mint atyjára és anyjára támaszkodik Szentséges Udvarodra, s csupán a parancsait hallgatja. Azonban
az Ég Fia által [korábban] elrendelt rendszeres adón kívül, [most] további adót követelnek tőlünk, s
mivel ez új előírás, nem merészelek egymagam választ adni. Kérném, hogy küldjenek követséget, s
656

Zhu Jianshen 朱見深, templomi nevén Xianzong 憲宗 császár (uralkodott 1465–1487) uralkodói időszaka

alapján Chenghua 成化 néven is ismeretes.
657
Mingshi 324: 8388.
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kérdezzék meg [az ügyben] országunk uralkodóját, így beragyogva országunkat.” [ Bàn La Trà Toàn]
nem engedelmeskedett [a kérésnek].

命禮部上書黎弘欲宴占城使臣於北使舘。命内官問占國使臣以事大之禮。對曰:「占國
之於聖朝如子之恃父母惟教命是聽。然天子所命常貢之外責以錫貢。是乃新例不敢専
對。伏乞遣使問本國主以光下國。」不從。658

A csam uralkodó ellenállt mindenfajta vietnami követelésnek, s az elkövetkező néhány
esztendőben két támadást is indított Đại Việt ellen. Az elsőt 1469-ben, a másodikat 1470-ben.
A Chiêm Thành-beliek hajóra szállva átkeltek a tengeren, majd kifosztották és zaklatták Hóa körzetet.
占城人乘船航海寇擾化州。659
[…]
A nyolcadik hónapban Chiêm Thành ország uralkodója, Bàn La Trà Toàn személyesen indult el, s
földön és vízen, elefántokkal, lovakkal, több mint százezer [katonával] rajtaütöttek Hóa körzeten. A
Hóa körzet környékének védelmével megbízott parancsnok, Phạm Văn Hiển, valamint mások nem
ütköztek meg az ellenséggel, inkább behajtották a lakosságot a városba, s sietősen levelet küldtek,
hogy figyelmeztessenek a veszedelemre.

八月，占城國王槃羅茶全親出水步象馬十餘萬襲化州。化州守邉將范文顯等戰不敵，
驅民入城飛書告急。660

1471-ben Lê Thánh Tông császár hatalmas erejű ellentámadásra szánta el magát, s a döntő
jelentőségű hadjárat a csam főváros, Vijaya elfoglalásával, valamint a csam uralkodó, Trà
Toàn fogságba esésével zárult.
[A Hồng Đức-időszak második esztendejében] A második hónap kezdetén, az ötödik napon Trà Toàn
megparancsolta, hogy öccse, Thi Nại, 661 valamint hat magas rangú minisztere elefántokat és ezer
katonát parancsnokolva, titokban megközelítsék a császár táborhelyét. A hatodik napon a császár
elküldte Lê Hy Cát baloldali, könnyű mozgású csapatparancsnokot, Hoàng Nhân Thiêm -et, továbbá az
előörsök parancsnokaként Lê Thế-t és Trịnh Văn Sái-t, valamint másokat, hogy ötszáz hajóval és
658

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 12: 30a.
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 12: 50b.
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Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 12: 54a–b.
661
Talán elírásról van szó, mivel, ahogy a hadjárat későbbi eseményeiből is kiderül, Thi Nại a fővároshoz közeli
kikötőváros neve volt. A legvalószínűbb, hogy a vietnami krónikákban Bàn La Trà Toại 槃羅茶遂, míg a kínai
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szövegekben Pan-luo-cha-yue 槃羅茶悅 és Pan-luo-cha-sui 槃羅茶遂 néven is előforduló öccsről van szó, aki a
hadjárat során szintén vietnami fogságba esett..
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harmincezer válogatott katonával [Tân] Áp és [Cựu] Tọa kikötőiból662 elindulva, sietősen keljenek át a
tengeren, titokban hatoljanak be Sa Kỳ kikötőjébe, 663 s állítsanak sáncokat, hogy elvágják a haramiák
visszaútját. A csamok nem szereztek tudomást minderről. A hetedik napon a császár vezetésével több
mint ezer hajó, valamint hétszázezer válogatott katona hagyta el Tân Áp és Cựu Tọa kikötőit.
Felállították az Ég Fiának lobogóját, s hangos dobszóval elindultak. A titokban elküldött előörs,
Nguyễn Đức Trung gyalogsági parancsnok vezetésével, rejtőzve menetelt a hegyek lábainál. A
haramiák parancsnoka távolról meglátta a táborunkat, hatalmas vereséget szenvedtek, majd egymást
taposva, zűrzavarosan bemenekültek Chà Bàn-ba. Mikor a seregek elérték a Mộ Nô-hegyet,664 [Lê] Hy
Cát, valamint mások seregeinek elvágták az útját. Fejetlenség támadt, majd [a támadók] elmenekültek
a magas hegyeken keresztül, s gyalogos emberek, lovak, hadi felszerelések, valamint holttestek lepték
el a mezőket. Lê Niệm, Ngô Hồng valamint mások, a seregekkel támadást intéztek, megölték
főparancsnokukat, s a többiek mind rémülten szétszéledtek. A császár akkor elérte Mễ Cần-t,
seregeivel betört, lefejeztetett több mint háromszázat, s foglyul ejtett több mint hatvan embert. Trà
Toàn, értesülvén öccse vereségéről és meneküléséről, megrettent, s elküldte bizalmas emberét, hogy
megadásért könyörögjön. A császár csakugyan követeket küldött, akik elmentek, majd visszatértek,
ám nem született megállapodás. A huszonhetedik napon a császár önmaga vezette a seregeket.
Megtámadták és leverték Thi Nại városát, s több mint száz embernek fejét vették. A huszonnyolcadik
napon a császár előrenyomult, s körbezárta Chà Bàn városát. A huszonkilencedik napon elértek a
város alá, s nagy erőkkel körülzárták azt. A harmadik hónap kezdetén, annak első napján a Chà Bàn
városában fogságba esett több mint harmincezer embernek fejét vették, negyvenezer ember, valamint
Trà Toàn fogságba került, majd visszavontuk a seregeket.
[…]
A császár megparancsolta Ngô Nhạn parancsnoknak, hogy a békét kérő haramiát, Bô Sản Ha Ma-t
hozzánk vezesse. Mikor elrendelték, hogy a békéért könyörgő [küldöttség által ajándékba hozott]
értéktárgyakat és eszközöket szemlére tegyék, azok [olyan tárgyak voltak, melyek] nem fordulnak elő
a mi országunkban. Đỗ Hoàn parancsnokot utasították, hogy a nevezze meg azokat. Akadt közöttük
egy ezüst dobozka, amelynek alakja kardhoz volt hasonlatos. A császár megkérdezte miféle tárgy az.
[Đỗ] Hoàn azt a választ adta arról a csam tárgyról, hogy országuk uralkodói már a régi időktől fogva
okvetlenül rendelkeznek ilyen eszközzel, melyet fiaikra és unokáikra hagyományoznak. [Bô Sản] Ha
Ma nem más, mint Trà Toàn atyai nagybátyja. Quân Thuận hadserege fogságba ejtette Trà Toàn-t, s a
császár színe elé vezették. Leborult a földre, majd térdepelt, s tolmács segítségével [a császár] azt
kérdezte tőle: „Te volnál a csamok urakodója?” Az így válaszolt: „Az volnék” A császár így beszélt:
„Ki vagyok én?” Az így válaszolt: „Ha felnézek kiválóságodra, tudom, hogy a császár vagy.” A
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Egymáshoz közeli, egykori kikötővárosok Quảng Nam tartományban.
Sa Kỳ kikötővárosa Quảng Ngãi tartomány Bình Sơn járásában.
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császár így beszélt: „Hány fiad van?” Az így válaszolt: „Több mint tíz fiam van”.665 Đỗ Hoàn így
szólt: „Könyörgését látván a kegyelemért, kérném Felségedet, hogy ne ölesse meg.” A császár így
szólt: „Fegyverek között félni kell attól, hogy sebesülés ér, ám szerencsére épségben átadták [a
foglyot], s ez őszintén megnyugvást jelent szívemnek.” Azután Trà Toàn-t elvitték a palotából, s egy a
táboron kívüli apró hajlékban szállásolták el. Kisérői kissé ingerülten tuszkolták kifelé [Trà Toàn-t],
ezért a császár így szólt: „Akit elvezettek éppen, egy ország uralkodója, hogyan bánhattok ilyen
faragatlanul vele?” Két nappal Chà Bàn legyőzését követően, a császár nyomban visszavonta a
seregeket. Mivel a Trà Toàn szállítására rendelt hajó szűknek bizonyult, a császár nem engedte fel rá
annak feleségeit és ágyasait. Megparancsolta, hogy közülük válasszanak ki kettőt, akik elkísérik, a
többit, megérkezvén a fővárosba mind visszaküldték. Trà Toàn felesége Bí Cai lánya volt, aki
[korábban] unokahúgával együtt [Trà Toàn] bátyjának, Bàn La Trà Duyệt-nek a felesége volt, ám Trà
Toàn paráználkodott vele.

二月初五日，茶全令弟尸耐及大臣六人將兵象千人潜來近帝營。六日帝密令左游擊將
軍黎希葛、黄仁添及前鋒將軍黎勢、鄭文洒等將舟五百餘艘精兵三萬夜出厭坐海口急
渡海潜入沙奇海門立壘築城截賊歸路。占人不之知七日，帝親率舟師一千餘艘精兵七
十餘萬岀新厭蓿坐二海口，樹天子旗皼噪而進。前密令步兵將軍阮得忠率步兵潜行山
脚。賊將望見御營遂大潰率相躙藉走入闍槃。行至募奴山忽見希葛軍等已截啼路倉惶
失 處横踰高山脚人馬軍資僵尸

野。黎念、吳洪等縱兵擊之斬大將一人餘皆驚散。時

帝至米芹縱兵進擊斬首三百餘級，生擒六十餘人。茶全

弟敗走，乃大驚惧遣其親信

奉乞降。帝亦遣使往來無間。二十七日，帝親率大軍攻破尸耐城，斬首百餘級。二十
八日，帝進兵圍闍槃城。二十九日，直抵城下，圍之數重。三月初一日，闍槃城陷俘
獲三萬餘人斬首，四萬餘級生擒茶全還班師。
[…]
帝命旨揮吳鴈引降賊逋産訶摩至。且令陳列求降貨財噐用非我國所有，命尉杜環歷指
其名。有銀匣形如劎，上問是何物也。環對曰占物自古為國主必有此噐，傳之子孫。
訶摩乃茶全之伯父。順仕軍生擒茶全引至上前。俯伏而跪譯問曰:「爾占主歟?」對曰:
「是也。」上曰:「君乎?」對曰:「臣望見封釆已知其為聖上矣。」上曰:「爾子幾人
乎?」對曰:「臣之殘息有十餘人。」杜環曰:「彼乞憐為臣願陛下待以不死。」上曰:
「

鏑下之恐爾遇害幸能生致實慰我心。」乃命茶全出鎮殿。司外小葺居之。左右扶

去稍急。上曰:「徐引去彼乃一國主，豈何如是窟迫乎。」初二日，上以闍槃已破卽語
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Lê Thánh Tông ezen kérdésére adott válaszában Trà Toàn a „fiam” 子 szó helyett az „utolsó leheletem” 殘息
kifejezést használja, s ez alighanem arra utal, hogy nem számított a vietnami uralkodó kegyelmére.
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班師。上以茶全所乘船窄不容妻妾，令擇二人與偕餘至京師盡還之。茶全妻乃賁該女
與女姪皆其兄槃羅茶悅之妻而茶全烝之。666
A vietnami győzelem híre eljutott Kínába, s a császár értesült a csam uralkodó fogságba
eséséről is. A kínai értelmezésből jól látható, hogy a Ming udvar alighanem a csam követek
beszámolóiból nyert információk alapján próbálta követni az események alakulását, akik
érthető módon, szót sem ejtettek uralkodójuk 1469-ben, majd 1470-ben indított hadjáratairól.
A Kína szomszédságában megerősödött Đại Việt komoly fejtörést okozott az udvar számára, s
az erőviszonyok alakulását jól mutatja, hogy Xianzong császár, az ügy kényessége, s az
esetleges tekintélyvesztés miatt, elvetette a komolyabb retorziók alkalmazásának lehetőségét a
vietnami uralkodóval szemben.
A Chenghua-időszak ötödik esztendejében [1469] adót küldtek. Akkoriban Annan orrszarvúakat,
elefántokat és értéktárgyakat követelt Zhancheng-től, valamint azt, hogy ugyanúgy szolgálják őket,
mint a Mennyei Udvart [vagyis Kínát]. Zhancheng nem engedelmeskedett, ezért nagy erőkkel
hadjáratot indítottak és megtámadták őket. A hetedik esztendőben [1471] feldúlták országukat, rabul
ejtették Pan-luo-cha-quan királyt, valamint családjának több mint ötven különféle tagját, elragadták
pecsétjét és jelvényeit, szörnyű tűzvészt keltettek és fosztogattak, majd elfoglalták földjét. A király
öccse, Pan-luo-cha-yue a hegyekbe menekült, s követséget küldött, hogy beszámoljon a csapásról. A
Hadügyminisztérium azt tanácsolta: „Annan bekebelezte és magába olvasztotta országukat.
Amennyiben nem büntetjük meg őket, nem csupán Zhancheng hűségét veszítjük el, hanem félő, hogy
még bátorítjuk is Annan önkényeskedő hajlamait. Helyénvaló volna, hogy hivatalnokokat küldjünk,
kik átadják a parancsot, s kihirdetik az utasítást, hogy engedjék haza a királyt, s hozzátartozóit. A
császár tartott tőle, hogy Annan majd ellenszegül a parancsnak, ezért inkább úgy rendelkezett, hogy
mikor az adót hozó követek legközelebb megérkeznek [Annan-ból], bíráló parancsokkal lássák el őket.

成化五年入貢。時安南索占城犀象、寶貨，令以事天朝之禮事之。占城不從，大舉往
伐。七年破其國，執王槃羅茶全及家屬五十餘人，劫印符，大肆焚掠，遂據其地。王
弟槃羅茶悅逃山中，遣使告難。兵部言：「安南吞幷與國，若不為處分，非惟失占城
歸附之心，抑恐啟安南跋扈之志。宜遣官齎敕宣諭，還其國王及眷屬。」帝慮安南逆
命，令俟貢使至日，賜敕責之。667
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Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 12: 61b–63b.
Mingshi 324: 8388.
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A fogságba esett csam uralkodó, Trà Toàn még a vietnami főváros felé vezető hajóút során
halálát lelte, s feje, akár csak egykor Chế Bồng Nga halálát követően, a vietnami győzelem
fontos szimbóluma lett, amelyet közszemlére tettek.
A csam uralkodó, Trà Toàn az aggodalom és az ellenállás következtében betegségbe esett, majd
meghalt. Fejét levágták, testét elhamvasztották, majd beszórták a folyóba. A fejét tovább szállították, a
hajó orrára pedig selyem zászlót állítottak, melyre ezt írták: „Chiêm Thành legfőbb bűnöse, Trà Toàn
feje”, hogy az Égalatti értesüljön róla.

占主茶全以憂悖成疾至是死。斬其首焚其尸投于江，載其首以行又於船頭樹帛旗題曰:
「占城元惡茶全之首」使天下知之。668
[…]
A huszonkettedik napon a hadifoglyokat felajánlották az ősök templománál. A csam uralkodó, Trà
Toàn megszerzett fejét, valamint a hadifoglyokat, a haramiák levágott füleit elrettentésül nyomban
közszemlére tették Lam Kinh-ben.669

二十二日，献俘于太廟。以所得占主茶全首及俘獲賊馘訊醜吿籃京。670

7.9.

Kínai források a Vijaya bukását követő időszakról
A Csampá elleni 1471-es támadásról a kínai udvar az elhurcolt csam uralkodó

öccsének beadványa révén értesült. Pan-luo-cha-yue a vietnami seregek elől a hegyek közé
menekült, majd követséget küldött a kínai fővárosba, s azt kérte, hogy ismerjék el országuk új
uralkodójának. Pan-luo-cha-yuan király beadványát az alábbiak szerint örökítették meg a
kínai szövegek.
A Chenghua-időszak hatodik esztendejében [1470] Annan ország királya, Li Hao [Lê Hạo]671 hadat
viselt Zhancheng ellenében. A Zhancheng-beli Pan-luo-cha-quan akkoriban halt meg, s öccse, Panluo-cha-yue

lépett

örökébe,

akinek

beadványa

így

szólt:

„Annan

országának

küldöttei

orrszarvúszarvat, elefántokat, és drágaságokat követeltek, ám mivel nem engedelmeskedtünk,
seregeikkel ostrom alá vették országunkat, s elhurcolták bátyámat, sőt még feleségeit és gyerekeit is,
összesen több mint ötven főt. Elrabolták drágaságainkat és pecsétjeinket, felégették és lerombolták a
lakóépületeket, meggyilkoltak több mint háromszáz főnyi katonát és köznépet, számolatlanul
elhurcolták a férfiakat és asszonyokat, s most küldötteik felügyelik és őrzik országunk területét.
Időlegesen én felügyelem az ország ügyeit, ezért könyörögve kérem, hogy adományozzanak nekem
668

Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 12: 65a.
A mai Thanh Hóa tartomány Thọ Xuân járásában.
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pecséteket, s avassanak királlyá, továbbá utasítsák Annan-t, hogy engedje szabadon az országból
elhurcolt férfiakat és asszonyokat.”

成化六年，安南國王黎灝與占城交兵。時占城盤羅茶全卒，其弟槃羅茶悅嗣立，奏
稱：「安南國差人索取犀象寶物，不從，起兵攻圍本國，提拏臣兄連妻小五十餘口，
搶刼寶印，燒毀房屋，殺死軍民三百餘口，擄去男婦不計其數，差人占守本國地方。
臣暫管國事，乞為賜印封王及勅安南放出擄國男婦人口。」672
A kínai udvar végül eleget tett Pan-luo-cha-yuan kérésének, s 1473-ban követséget küldött
Csampába, hogy az újdonsült uralkodót királlyá avassák. Mikor a delegáció megérkezett az
ország partjaihoz, a vietnami hódítók nem engedték partra szállni őket. Hogy a kialakult
helyzetről tájékozódjanak, tolmácsokat küldtek ki, akik kísérletet tettek rá, hogy kapcsolatba
lépjenek a kínai felavatásra váró királlyal, ám a helyiektől azt az információt kapták, hogy a
vietnamiak az előző uralkodóhoz hasonlóan, őt is elhurcolták. A Shuyu zhozi lu így számol be
a kínai küldöttség érkezéséről:
A kilencedik esztendőben [1473] a császár meghagyta a Munkaügyi Hivatal jobboldali vezető
cenzorának, Chen Jun-nek, hogy vigye el a parancsot Zhancheng országába, avassa Pan-luo-cha-yue-t
királlyá, s oszlassa el az Annan által támasztott akadályokat. [Chen] Jun és társainak beadványa így
szólt [később a küldetésükről]: „Jómagam és társaim megkaptuk a parancsot, s a tizedik esztendő
[1474] első hónapjának tizenkilencedik napján elértük Zhancheng-et. Xinzhou kikötőjét teljes
mértékben Annan-beli emberek tartották ellenőrzésük alatt, s nem engedtek bennünket belépni [az
országba]. Megértettük, hogy a barbárok nem engedelmeskednek, ezért megparancsoltuk Man Yuan
tolmácsnak, valamint másoknak, hogy követségben Zhancheng országába menjenek. Mikor [Man]
Yuan és a többiek visszatértek, jelentést tettek. A helyiek arról számoltak be nekik, hogy a kikötőt
[vagyis Xinzhou-t] Zhancheng királya adta vissza Annan ország királyának, majd mindenhova
határjelölő táblákat és őröket állítottak. Mások saját szemükkel látták a királyt a Ling-hegyen. Ekkor
továbbhajóztunk, s a Ling-hegy előtt elterülő tengeren lehorgonyoztunk, majd Man Yuan-t és másokat
elküldtük, hogy felhágjanak a hegyre, s tegyenek látogatást [Zhancheng királyánál]. A keresett Panluo-cha-yue királynak valójában nyomát sem lelték. Mikor visszatértek, arról számoltak be, hogy a
hegyen menekült katonákkal találkoztak, akik elmesélték, hogy Pan-luo-cha-yue-t és egész családját
elhurcolták az Annan-iak, földjeiket pedig mind elragadták, s nevét Jiaonan körzetre változtatták.

九年，上命工科右給事中陳峻等賫勅往占城國，封槃羅茶悅為王，為安南阻絕。峻等
上疏曰：「臣等奉命于十年正月二十九日到占城。新洲港口把守俱是安南番人，不容
671
672

Vagyis Lê Thánh Tông császár (uralkodott 1460–1497).
Shuyu zhouzi lu 7: 256.
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進入。臣等見得蠻人不遜，令通事滿源等諭以出使占城國緣由。源等回報。番人言
說，此港占城王退還我的安南國王，各立界牌把守，他自見在靈山為王。開船到靈山
海面下碇，隨令滿源等上山訪問。要見槃羅茶悅，有無實跡。回還報說山中遇見避兵
人說，槃羅茶悅一傢俱被安南虜去，地方盡數占奪，改為交南州名色。673
Ugyan a vietnami uralkodó később tagadta a Pan-luo-cha-yue foglyul ejtésével kapcsolatos
vádakat, a vietnami krónika mégis tökéletesen egybecseng a kínai követség által gyűjtött
információkkal. A Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục részletesen elmeséli az általuk
Trà Toại 茶遂 néven említett uralkodó elfogatását az 1471-es hadjárat során:674
[A Hồng Đức-időszak második esztendejében] Télen, a tizenegyedik hónapban a Chiêm Thành-beli
Trà Toại szembeszállt, ezért elküldtük a barbárokat megbékítő tábornokot, Lê Niệm-et, hogy
hadjáratot vezessen ellene, s megbékítse. Ezt megelőzően, mikor a csam uralkodót, Trà Toàn-t
elfogtuk, öccse, Trà Toại a hegyek közé menekült, majd követséget küldött, hogy nehézségeiről
beszámoljon a Ming [udvarnak], s felavatást kérjen tőlük. A császár elküldte Lê Niệm barbárokat
megbékítő tábornokot, aki harmincezer katonát vezetve indított hadjáratot ellene, majd elfogta Trà
Toại-t és követőit, s a fővárosba szállította őket.

冬十一月，占城茶遂反，遣平羗將軍黎念討平之。先是，占主茶全旣被擒其弟槃羅茶
遂逃入山中，遣使告難于明請封。帝復命黎念為平羗將軍領兵三萬往征之，擒茶遂及
落部送京師。675
A vietnami hadjáratot követően minden bizonnyal zűrzavaros időszak köszöntött Csampára,
amely során számos tábornok, egykori miniszter, vagy a királyi család tagjai egyaránt
uralkodónak nevezhették magukat az egykori ország különböző területein. Trà Toàn egykori
tábornoka, bizonyos Bô Trì Trì, délre, Pāṇḍuraṅga-ba távozott,676 s ott rendezkedett be, majd
hatalmát sikerült elismertetnie Đại Việt-tel is.
Mikor Trà Toàn fogságba esett, tábornoka, Bô Trì Trì elmenekült Phiên Lung-ba. Elfoglalta földjeiket,
s Chiêm Thành urának nevezte magát. [Bô] Trì Trì megszerezte országuk egyötödét, követséget
küldött, alattvalónknak nevezte magát, s adót küldött, mi pedig királynak neveztük ki. A császár
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továbbá Hoa Anh és Nam Bàn677 királyának is kinevezte. Mindhárom országot zsarnokként béklyóba
kötötte.

茶全既被擒，其將逋持持走至藩籠， 處其地稱占城主，持持得國五分之一使使稱臣入
貢乃封為王。帝又封華英、南蟠王，凡三國以霸縻之。
A vietnami hódítás, és a nyomában kialakult helyzet megértése, láthatóan gondot jelentett a
kínai udvar számára, s tapasztalhatunk némi bizonytalanságot a vietnami krónikák
beszámolóiban is. Az időszak eseményeinek pontos feltárása meglehetősen problematikus,
hiszen a legrészletesebb leírás, amely a Shuyu zhouzi lu című munkában található, éppen a
kínaiak által kérdőre vont vietnami uralkodó, Lê Thánh Tông beadványából származik. A
vietnami történeti szövegek leírásaival párhuzamosan olvasva ezt a szöveget, azonnal
láthatóvá válik, hogy a vietnami fél próbálta más színben, a csam támadások miatt
elkerülhetetlenné vált válaszcsapásként, feltüntetni a hadjáratot. A beadványában leírt
események hitelességét nagyban megkérdőjelezi az a tény, hogy benne számos nyilvánvaló
ferdítés fellelhető, így például a vietnami fogságban meghalt Pan-luo-cha-quan (vietnami
változatban Bàn La Trà Toàn) meggyilkolásával öccsét, a később szintén fogságba eső Pan luo-cha-yuet vádolta meg.
[Pan-luo-cha-quan] személyesen vezette az elefántokat és a lovasságot, s azt tervezte, hogy
megtámadja Yizhou-t [Nghĩa Châu ].678 Elküldte öccsét, Pan-luo-cha-sui-t,679 hogy parancsnokolja a
könnyű mozgású katonákat előörseként, majd [Pan-luo] Cha-quan a nyomukban behatolt. [Pan-luo]
Cha-sui szívére szégyen nehezedett, s mivel félt tőle, hogy végzetes vereséget szenved, éjjel titokban,
katonáival megölette [Pan-luo-cha-quan-t], majd felhúzta a lobogót, s önmagát tette meg királynak.
Ettől fogva országukban felfordulás támadt, s az emberek összezavarodtak. Vezetőik erővel független
uralmakat alapítottak egymás ellenében, seregeket támasztottak, [a háború során] változtatták
szövetségeseiket, s egymást támadták, egyetlen nap sem telt harcok nélkül.

677

Az 1471-es hadjárat győzelmét követően, a legyőzött Csampá területét először három részre osztották, ezek a
Chiêm Thành, Hoa Anh és Nam Bàn neveket kapták. Lásd Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục: chính
biên 22: 3b. Hoa Anh nagyjából Cổ Lũy, míg Nam Bàn Vijaya környékét jelentette. MASPERO 1928: 240.
678
Nghĩa Châu területe még az 1402-es békeszerződések során került Đại Việt kezére.
679
A szövegrészletek összesítése után egyértelművé válik, hogy a kínai szövegekben említett Pan-luo-cha-yue
(vietnami olvasata Bàn La Trà Duyệt) és Pan-luo-cha-sui (vietnami olvasata Bàn La Trà Toại) egy és ugyanazon
személy.
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親率象馬，圖欲破臣義州，使其弟槃羅茶遂領游兵先行，茶全繼進。茶遂心赧氣挫，
懼致喪敗，夜伏健兒殺之行帳，自立為王。自是國內紛紛，人心好亂。頭目割據方
面，鞠旅募兵倒戈相攻，殆無虛日。680
A történet folytatása hasonló problémákat vet fel. A vietnami beadvány szerzője talán maga is
összezavarodott, s két, egymástól eltérő személyként tüntette fel az egymással azonos Panluo-cha-yue és Pan-luo-cha-sui királyokat. Ez utóbbi gyilkosaként fiát, Cha-zhi-tai-lai-t 681
próbálta beállítani. Pan-luo-cha-yue, a vietnami történetírás szerint, fogolyként tűnt el a
vietnami fővárosban, s úgy tűnik, hogy Lê Thánh Tông egyik csam uralkodó eltüntetéséért
sem kívánt felelősséget vállalni a kínai császár számonkérése során. A Đại Việt sử ký toàn thư
még arról is beszámol, hogy a csam uralkodó mintegy harminc esztendeig raboskodott a
vietnami fővárosban, majd fia menekítette vissza földi maradványait egykori otthonába:
Korábban, a Hồng Đức-időszak első esztendejében [1470] 682 Thánh Tông személyesen vezetett
hadjáratot Chiêm Thành ellen, s fogságba ejtette Trà Toại-t feleségeivel és fiaival, s velük tért vissza
országunkba. A Bảo Khánh kapun kívül telepítették le őket, s [itt] éltek csaknem harminc esztendeig.
A Cảnh Thống-időszak [1498–1504] éveiben fia, Trà Phúc ellopta apja, Trà Toại csontjait, majd
elmenekült, és visszatért országukba, hátrahagyva egy nővérét a tűzvészben (korábban shangsheng
hangsúllyal futótüzet jelentett),683 aki ekkor halálát lelte.

先是，洪得元年，聖宗親征占城得茶遂妻子歸于本國，置居寶慶門外幾三十年。至景
統年間，子茶福盜其父骸骨迯歸其國，留一親姊於兵燹(先上声野火也)時始亡。684
A vietnami uralkodó beadványának további részletei szerint Cha-zhi-tai-lai a hegyi törzsek
segítségével aratott győzelmet, majd trónra lépett, ám nem tudta egyesíteni elődei országát, s
nem volt képes leszámolni a magukat szintén királynak kikiáltó helyi hadurakkal.
Azután a nagyvezér Fan Que 685 és Cha-sui szövetséget kötöttek. Mikor Cha-sui visszatért, s elért
Shinai686 kikötőjébe, Pan-luo-cha-yue fia, Cha-zhi-tai-lai a vezérével együtt, titokban, a yao687 hegyi
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Shuyu zhouzi lu 7: 257.
A név lehetséges vietnami olvasata Trà Chất Đài Lai.
682
Az említett hadjárat a valóságban egy évvel később, 1471-ben történt.
683
A zárójelben szereplő rész kisebb írásjegyekkel, kommentárként szerepel a szövegben.
684
Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ 14: 47b.
685
A név lehetséges vietnami olvasata Phạm Xác.
686
Minden bizonnyal azonos a kínai szövegek által többnyire Shebinai 設比奈, a vietnami forrásokban pedig Thi
681

Nại 尸耐 néven említett kikötővel a mai Quy Nhơn mellett.
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embereket vezetve, éjjel lesből, bambusz számszeríjakkal megtámadták Cha-sui seregeit. A csamok
megrettentek, s Cha-sui-t az összezavarodott katonák gyilkolták meg. Cha-zhi-tai-lai önmagát tette
meg uralkodónak, majd a fővárost Pinchi-be 688 költöztette. Habár rendeletei szigorúak voltak, az
emberek javarésze mégis lázadást szított ellene, s a hűtlen miniszterek és erőskezű tolvajok között
csaknem tíz is akadt, aki vezetőnek nevezte magát. Egyiküket Mo-he-zhi-ma-lao-bing-nek, 689
másikukat Mo-he-zuo-pi-luo-bo-nak690 nevezték, s ez a két társaság elefántokkal rohamozott, hadakat
támasztott, erőszakoskodott alattvalód határvidékén, s a többi is mind elfoglalt más területeket. Az
alattvalód által megbízott vezető, Chen Ji [Trần Cực] levelet vitt [Mo-he] Zuo-pi-luo-bo-nak, hogy
béketárgyalásokat kezdeményezzünk, s kérelmeztem, hogy enyhítsenek határvidékünk szenvedésein,
ám [Mo-he] Zhi-ma-lao-bing megakadályozta, s meggyilkolta.

乃差大頭目范慤與茶遂盟。茶遂歸至屍耐海口，槃羅茶悅子茶質苔來與其頭目潛率傜
峒之人，夜伏竹弩攻茶遂軍。占人自驚，茶遂為亂兵所殺。茶質苔來自立為主，移都
品持。法令雖嚴，人愈作叛，亂臣強盜自稱為君長者幾十人。有稱摩訶支麻彳勞冰者，
有稱麻訶左皮羅撥者，二黨驅象弄兵，迫臣邊地，其餘亦各據地方。臣差頭目陳極齎
書於左皮羅撥議和，求舒邊患，即為支麻彳
勞冰邀殺。691
Cha-zhi-tai-lai végül az egyik hadúr, az egykori miniszter, She-li-a-ma elleni háborúskodás
során vereséget szenvedett. A győztes She-li-a-ma, további harcok árán újabb területeket
szerzett, majd uralkodói címet vett fel, ám halála után öccse, Bo-long-a-ma sikertelenül
próbált örökébe lépni. Uralkodását mind alattvalóinak ellenállása, mind a népességet sújtó
természeti csapások megnehezítették.
A Chenghua-időszak kilencedik esztendejének [1473] második havában Cha-zhi-tai-lai katonáit
vezetve megtámadta a lázadó minisztert, She-li-a-ma-t, 692 ám végül She-li-a-ma legyőzte őt.
Alattvalód szolgája, Liu Bao [Lưu Bảo] csakugyan megsebesült. She-li-a-ma önmagát tette vezetővé, s
harcok árán megszerezte [országuk] egyik szegletét. Mikor meghalt, öccse, Bo-long-a-ma

687

693

A yao elnevezés egy hivatalos gyűjtőnév a Kína déli és délnyugati tartományaiban élő, egymással rokon
hegyi törzsek meghatározására. Lélekszámuk Kínában ma mintegy 2,5 millióra tehető. Vietnamban Dao néven
ismerik őket, s az ország ötvennégy hivatalosan elismert nemzetiségi csoportjának egyikét jelentik. Főként az
ország északi részén, a kínai határhoz közeli hegyvidéken élnek, lélekszámuk ma megközelítőleg félmillióra
tehető.
688
Pinchi 品持 helye ismeretlen, nevét máshol nem említik a szövegek. A város nevének lehetséges vietnami
olvasata Phẩm Trì.
689
A név lehetséges vietnami olvasata Ma Ha Chi Ma Lao Băng.
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A név lehetséges vietnami olvasata Ma Ha Tả Bì La Bát.
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Shuyu zhouzi lu 7: 258.
692
A név lehetséges vietnami olvasata Xa Lý A Ma.
693
Nevének lehetséges vietnami olvasata Ba Lung A Ma.
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egyesítette követőit, ám képességei gyengének, ereje pedig kevésnek bizonyult, így nem nyerte el a
tömegek szívét. A rákövetkező években áradás és szárazság pusztított, csak kevés gabonát és
vetőmagot sikerült betakarítani, s a lakosság számára csupán a hegyi patakok és a hegyek vadállatai
nyújtottak megélhetést.

成化九年二月，茶質苔來率兵攻叛臣奢里阿麻，乃為奢里阿麻所敗。臣差劉寶亦被
害。奢里阿麻自為君長，爭據一隅。奢里阿麻尋死，族弟波籠阿麻繼統其徒，才弱力
微，眾心不附。連年水旱，禾稼寡收，居民皆以澗毛山獸為命。694
Valamivel később egy újabb uralkodó, a néhai Pan-luo-cha-quan király unokája, a vietnami
támogatást élvező Zhai-ya-ma-fu-an kért felavatást a kínai udvartól. Kérésére Xianzong
császár követséget küldött országukba, hogy az elvégezze a ceremóniát, ám útjuk során
csupán Guangdong-ig jutottak, amikor azt a hírt kapták, hogy a császári felszentelésre váró
uralkodó időközben elhunyt, s annak öccse, Gulai felavatásért fordult a császárhoz. A
küldöttséget vezető hivatalnokok tartottak tőle, hogy ha dolgukvégezetlenül visszatérni
kényszerülnek Kínába, elesnek majd a diplomáciai esemény során esedékes gazdag
ajándékoktól, valamint a privát üzletelés kínálta nyereségtől, ezért a kedvezőtlen hírek
ellenére továbbutaztak eredeti célállomásukra. Csampába érve a helyiek arról számoltak be
nekik, hogy Zhai-ya-ma-fu-an öccse, Gulai állt az uralkodó váratlan halálesete mögött, a
vietnamiak pedig egy vietnami embert, bizonyos Ti-po-tai-t ültettek az ország trónjára. A
kínai követek, az arany csábításának engedve, Ti-po-tai-t avatták fel Csampá királyává, s a
korrupciós ügy komoly diplomáciai bonyodalmakat eredményezett.
Annan, miután elpusztította Zhancheng-et, még csapatokat is küldött, hogy elfogják Pan-luo-cha-yuet, s a korábbi király [Pan-luo-cha-quan] unokáját, Zhai-ya-ma-fu-an-t tették meg királynak, s az ország
déli határainál fekvő területeket adták át neki. A tizennegyedik esztendőben [1478] adót küldött
udvarunkba, s felavatást kért. Parancsba adtuk a vezető cenzor Feng Yi-nek, s a hírnök Zhang Jin-nek,
hogy eljáruljanak hozzá, s felavassák. [Feng] Yi és társai sok személyes tárgyat is vittek magukkal, ám
mikor Guangdong-ba értek, értesültek róla, hogy Zhai-ya-mo-fu-an meghalt, s öccse Gulai követséget
küldött, hogy felavatást kérjen. [Feng] Yi és a többiek aggódtak, hogy üres kézzel térnek majd haza, s
elesnek a nyereségtől, ezért sietősen Zhancheng-be mentek. A Zhancheng-iek elmesélték nekik, hogy
miután az [egykori] király unokája [Zhai-ya-ma-fu-an] felavatást kért, Gulai meggyilkoltatta őt,
Annan pedig a parancsokat meghamisítva egy a saját országukba való embert [vagyis egy vietnamit],
Ti-po-tai-t tették meg királynak. [Feng] Yi és a többiek nem vártak addig, míg jelentést tehetnek,
hamarjában a pecsétet és a selymeket átadták Ti-po-tai-nak, felavatták, s megvesztegetésül több, mint
694

Shuyu zhouzi lu 7: 258.
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száz liang aranyat fogadtak el. Ezen kívül elmentek Mancijia [Malakka] 695 országába, ott mind eladták
személyes tárgyaikat, majd hazatértek. [Feng] Yi a tengeren betegségbe esett és meghalt. [Zhang] Jin
elbeszélte dolgaikat, s beszámolt a parancsok meghamisításáról az udvarnak.

安南旣破占城，復遣兵執槃羅茶悅，立前王孫齋亞麻弗菴為王，以國南邊地予之。十
四年，遣使朝貢請封，命給事中馮義、行人張瑾往封之。義等多攜私物，旣至廣東，
聞齋亞麻弗菴已死，其弟古來遣使乞封。義等慮空還失利，亟至占城。占城人言，王
孫請封之後，卽為古來所殺，安南以偽敕立其國人提婆苔為王。義等不俟奏報，輒以
印幣授提婆苔封之，得所賂黃金百餘兩，又往滿剌加國盡貨其私物以歸。義至海洋病
死。瑾具其事，幷上偽敕於朝。696
1481-ben Gulai ismételten követséget küldött Kínába a felszentelési kérelemmel, s követei
által tisztázta magát a bátyja meggyilkolásával kapcsolatos vádak alól. Mivel az ügyben
érintett másik fél véleményét még nem sikerült megismerni, az ügy tisztázatlansága miatt,
Gulai kérésének ugyan nem tettek eleget, ám követeket küldtek Đại Việt-be, hogy rendre
intsék

Lê

Thánh

Tông

császárt,

valamint

felszólítsák

az

elfoglalt

területek

visszaszolgáltatására.
A tizenhetedik esztendőben [1481] Gulai követséget küldött és adózott udvarunknak. [A követek] így
számoltak be: „Mikor Annan elpusztította országunkat, a király öccse, Pan-luo-cha-yue, elmenekült,
és a Foling-hegyen húzta meg magát. Mikor az Égi Küldöttek697 a felhatalmazással megérkeztek, [a
királyt] már elragadták a rablók698. Én a bátyámmal, Zhai-ya-ma-fu-an-nal, hegyek és völgyek között
bujdokoltam. Később a banditák megrettentek Égi Hatalmadtól, ezért elküldték embereiket, hogy
felkutassák bátyámat, majd visszajuttattak neki régi földjeinkből. Ez magában foglalt öt körzetet,
Bangdulang-tól 699 egészen Zhanla-ig. 700 Bátyám nem sokáig igazgathatta országát, mivel kis idő
múltán elhunyt. Én léptem örökébe, ám nem merészelem önmagamra ruházni [a hatalmat]. Feltekintve
reménykedem az Ég kegyében, s abban, hogy megbízatást és pecsétet adományoznak [nekem].
Alattvalód országa eredetileg huszonhét vidékből állt, ezek további négy prefektúrára, egy körzetre és
huszonkét járásra tagolódtak. Keleten a tengerig, délen Zhanla-ig, nyugaton a Li emberek hegyéig,
északon Abenlabu-ig701 ért el, s összesen több, mint háromezer ötszáz li volt területe. Könyörögve
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Mingshi 324: 8388–8389.
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Utalás a kínai delegációra, amely Pan-luo-cha-yue királyi kinevezésének ügyében érkezett országukba.
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A vietnamiakról van szó.
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Vagyis Kambodzsáig.
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Talán Amāravatī.
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kérem, hogy rendhagyó módon utasítsd a jiao embereket 702, adják vissza korábbi országunk egészét.”
Beadványt küldtek az Igazságügyi Kamarának, hogy megvitassák. Yingguo hercege, Zhang Mao,
valamint mások azt kérték, hogy rendhagyó módon két, a császár legszűkebb környezetéből való,
befolyásos személy küldessen követként hozzájuk. Ekkor történt, hogy Annan adót hozó követsége
éppen hazatérőben volt, így elküldtük Li Hao-nak [Lê Hạo]

703

a parancsokat, a feddést és a

rosszallást. Utasítottuk, hogy térítse vissza a földeket, s ne ellenkezzék az udvar parancsaival. A
Szertartások Minisztériumának hivatalnokai azután vizsgálat alá fogták [Zhang] Jin-t, az önhatalmú
felavatás ügyében. Letartóztatták, s börtönbe vetették, majd mikor a körülményeket megismerték,
halálos ítéletet hoztak. Akkoriban a Gulai által küldött követ még a hivatalban tartózkodott, s mikor
kihallgatták, így beszélt: „Gulai valóban az [egykori] király [Zhai-ya-ma-fu-an] öccse, s a király
valóban betegségben lelte halálát, nem gyilkosság áldozata lett. Ti-po-tai-ról viszont nem tudom, hogy
kicsoda.” Azután utasítottuk, hogy a követ visszatérjen Guangdong-ba, várakozzék míg Ti-po-tai
követsége megérkezik, s akkor eldönthetővé válik mi is az igazság. A követ több, mint egy esztendőn
keresztül várakozott, ám mivel Ti-po-tai-tól nem érkezett követség, utasítottuk, hogy hazatérjen
országába.

十七年，古來遣使朝貢，言：「安南破臣國時，故王弟槃羅茶悅逃居佛靈山。比天使
齎封誥至，已為賊人執去，臣與兄齋亞麻弗菴潛竄山谷。後賊人畏懼天威，遣人訪覓
臣兄，還以故地。然自邦都郞至占臘止五處，臣兄權國未幾，遽爾隕歿。臣當嗣立，
不敢自專，仰望天恩，賜之册印。臣國所有土地本二十七處，四府、一州、二十二
縣。東至海，南至占臘，西至黎人山，北至阿本喇補，凡三千五百餘里。乞特諭交
人，盡還本國。」章下廷議，英國公張懋等請特遣近臣有威望者二人往使。時安南貢
使方歸，卽賜敕詰責黎灝，令速還地，毋抗朝命。禮官乃劾瑾擅封，執下詔獄，具得
其情，論死。時古來所遣使臣在館，召問之，云：「古來實王弟，其王病死，非弒。
提婆苔不知何人。」乃命使臣暫歸廣東，俟提婆苔使至，審誠偽處之。使臣候命經
年，提婆苔使者不至，乃令還國。704
A kínai udvar 1484-ben előbb kísérletet tett rá, hogy a megvesztegetés útján elnyert
felhatalmazással járó pecséteket visszaszerezze Ti-po-tai-tól, ám ennek sikertelenségét
követően, tartva az új jelvények lehetséges elvesztésétől, Gulai-t hívták, hogy a kinevezésért ő
maga járuljon el Kínába. Gulai végül családjával együtt, Laoszon keresztül 705 érkezett meg
702

Vagyis a vietnamiakat.
Lê Thánh Tông vietnami császár.
704
Mingshi 324: 8389.
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A szövegből nem derül ki pontosan a laoszi kitérő oka. Elképzelhető, hogy ezen a vidéken rejtőzködött a
vietnamiak elől, vagy esetleg erre, Laoszon keresztül, szárazföldön átkelve Kínába, vezetett a biztonságosabb út.
703
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Hainan szigetére, ahol megkapta a korábban kért királyi felszentelést. Hogy hazaútjának
biztonságát garantálják, egy kisebb hajóhad kísérte el visszatérése során, s így Đại Việt sem
tett kísérletet rá, hogy megakadályozza ebben.
A huszadik esztendőben [1484] megparancsoltuk Gulai-nak, hogy békítse meg és utasítsa Ti-po-tai-t,
hogy adja vissza az eredetileg a királynak küldött pecsétet, s ezáltal bocsánatot nyerhet a hamis
felavatás elfogadásának vétségére, s kineveztetik vezetőnek. Ti-po-tai nem engedelmeskedett a
parancsnak, így elküldtük a vezető cenzor Li Mengyang-ot és a hírnök Ye Ying-et, hogy Gulai-t
avassák országuk királyává. [Li] Mengyang és mások így számoltak be: „Zhancheng veszélyes és
távoli, Annan pedig még mindig seregeket alkalmaz, Ti-po-tai ráadásul elragadta földjeiket. Ha akár
csak egy kicsit is elővigyázatlanok volnánk, csorba eshet tekintélyünkön. Helyénvaló volna, ha érkező
követeiknek megparancsolnánk, adják át az utasítást Gulai-nak, hogy menjen Guangdong-ba, s ott
vegye át a megbízatást. Ezzel egy időben utasítani kellene Annan-t, hogy tanúsítson megbánást.”
Szavai szerint jártak el. Gulai akkor Laozhua-ból, 706 a családjával együtt Yazhou-ba 707 ment. [Li]
Mengyang [ott] elvégezte a felavatást, majd visszatért. Gulai személyesen is el kívánt látogatni a
császári udvarba, hogy beadványt nyújtson be Annan vétkeiről. A huszonharmadik esztendőben
[1487] Song Min főparancsnok kihallgatta. Az udvari tanácsadók azt javasolták, hogy egy
nagyhatalmú miniszter nyújtson neki bátorítást, továbbá sürgesse Annan-t, hogy állítsa vissza
országukat és uralkodói vonalukat, s fogadja Gulai-t, hogy visszatérhessen Zhancheng-be. A császár
helybenhagyta mindezt, s megparancsolták a nanjing-i vezető alcenzornak, Tu Yong-nak, hogy
elmenjen hozzájuk. Mikor [Tu Yong] megérkezett Guangdong-ba, hamarjában átadta az utasításokat
Annan-nak, s felvilágosította őket a szerencsétlenség és a szerencse [okairól]. Kétezer markos embert
gyűjtött, s húsz tengerjáró hajót szerelt fel, hogy Gulai-t védelmezzék, mikor hazatér országába.
Annan elfogadta a nagyhatalmú miniszter, [Tu] Yong különleges követségét, s nem merészelt
ellenszegülni, így Gulai hazatérhetett.

二十年敕古來撫諭提婆苔，使納原降國王印，宥其受偽封之罪，仍為頭目。提婆苔不
受命，乃遣給事中李孟暘、行人葉應册封古來為國王。孟暘等言：「占城險遠，安南
搆兵未已，提婆苔又竊據其地，稍或不愼，反損國威。宜令來使傳諭古來，詣廣東受
封，幷敕安南悔禍。」從之。古來乃自老撾挈家赴崖州，孟暘竣封事而返。古來又欲
躬詣闕廷，奏安南之罪。二十三年，總督宋旻以聞。廷議遣大臣一人往勞，檄安南存
亡繼絕，迎古來返占城。帝報可，命南京右都御史屠滽往。至廣東，卽傳檄安南，宣
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示禍福。募健卒二千人，駕海舟二十艘，護古來還國。安南以滽大臣奉特遣，不敢
抗，古來乃得入。708
1488-ban, majd 1489-ben újabb követségeket küldtek Kínába, s a nem szűnő vietnami
támadások miatt emeltek panaszt. A második alkalommal maga a király öccse, Bu-gu-liang
卜古良709 vezette a delegációt, ám a kínai fél egyértelműen elutasította a katonai segítség és a
fegyveres beavatkozás lehetőségét, s figyelmeztetést sem küldött a vietnami udvarnak,
egyszerűen csak az ügy önerőből történő megoldására, valamint a jószomszédi viszony
helyreállítására szólította a csamok uralkodóját.

Következő esztendőben, a Hongzhi-időszak első évében [1488] követséget küldtek, s adót hoztak. A
második esztendőben [1489] elküldték [a király] öccsét, Bu-gu-liang-ot, ki mikor Guangdong-ba ért,
így szólt: „Annan továbbra is támadásokat és betöréseket intéz, könyörögve kérjük, hogy akár csak a
Yongle-időszakban, egy tábornok küldessen, hogy megvédelmezzen bennünket.” A főparancsnok Qin
Hong meghallgatta őt. A Hadügyi Minisztérium ekként nyilatkozott: „Annan és Zhancheng
mindketten szerepelnek az Ősök intelmeiben a meg nem támadható országok közt. A Yongleidőszakban seregek élén tábornokokat küldtünk, hogy elrendezzük a Li rablókat,710 akik gyilkolás és

zendülés bűnével éltek, nem pedig azért mert határvitánk lett volna velük. Mostanság Li Hao
[Lê Hạo] megújította adóit, s tiszteletet mutat. Gulai személyesen szenvedte el a megaláztatást, és
túlzott érzelmeket táplál, nem támaszkodhatunk egyedül az ő beszámolójára, hogy seregeket küldjünk
egy meg nem támadható országba. Helyénvaló volna utasítani a védelmi hivatalnokokat, hogy írásban
válaszoljanak, melyben elmondják, hogy mikor a jiao emberek meggyilkolták a király fiát, Gu-su-mat, a király seregei élén győzedelmeskedett fölöttük, így a gyűlölködés szülte szégyen eltöröltetett. A
királynak törekednie kellene, hogy önmagát megerősítse, tökéletesítse kormányzását, megnyugtassa és
együtt érezzen országának népével, szilárdan őrizze határait, s Annan-nal megújítsa a jószomszédi
viszonyt. Mivel a további gyanúsítgatások csekélyek, teljesen el kell vetni őket. A régmúlt időkben
példa nélküli, hogy [egy király] nem képes önmaga megerősítésére, s csupán az Udvar [vagyis Kína]
támogatásában bízik, hogy az csapatokat küldjön, melyek a tengeren átkelve, a király képviseletében
megoltalmazzák országát.” A császár szavainak megfelelően járt el. A harmadik esztendőben [1490]
követet küldtek, hogy az köszönetet mondjon a kegyességért. Miután országuk nyomorúságba és
pusztulásba taszította önmagát, népük elhagyatott és vigasztalanná vált, s adót hozó követjárásaik
fokozatosan ritkultak.

708

Mingshi 324: 8389–8390.
Nevének lehetséges vietnami olvasata Bốc Cổ Lương.
710
Utalás Hồ Quý Ly-re (Lê Quý Ly 黎季犛), a Hồ-dinasztia egykori alapítójára.
709

201

明年，弘治改元，遣使入貢。二年遣弟卜古良赴廣東，言：「安南仍肆侵陵，乞如永
樂時遣將督兵守護。」總督秦紘等以聞。兵部言：「安南、占城皆『祖訓』所載不征
之國。永樂間命將出師，乃正黎賊弒逆之罪，非以鄰境交惡之故。今黎灝修貢惟謹，
古來膚受之愬，容有過情，不可信其單詞，勞師不征之國。宜令守臣回咨，言近交人
殺害王子古蘇麻，王卽率衆敗之，仇恥已雪。王宜自強修政，撫卹國人，保固疆圉，
仍與安南敦睦修好。其餘嫌細故，悉宜捐除。倘不能自強，專藉朝廷發兵渡海，代王
守國，古無是理。」帝如其言。三年遣使謝恩。其國自殘破後，民物蕭條，貢使漸
稀。711
1499-ben az idősödő Gulai azzal a rendhagyó kéréssel fordult a kínai udvarhoz, hogy korára,
valamint a továbbra is fennálló vietnami fenyegetésre való tekintettel fiát, Sha-gu-bu-luo-t 沙
古卜洛 712 avassák országuk királyává. A császár, tanácsadóinak javaslatára eltutasította a
kérést, s mivel a két ország közötti elhúzódó háborúskodás ügyeit követehetetlennek ítélte,
tartózkodott mindennemű beavatkozástól.
A tizenkettedik esztendőben [1499] az általuk küldött követek így számoltak be: „Az országunkhoz
tartozó Xinzhou kikötőjének földjét Annan továbbra is birtokában tartja, a szerencsétlenségek nem
csillapodnak. Alattvalód már megöregedett, ezért kérném, hogy mielőtt még elérne a halál, legidősebb
fiam, Sha-gu-bu-luo örökölhesse a felhatalmazást, így később meg tudja majd védelmezni országát.”
Az udvari tanácsadók így nyilatkoztak: „Mindaz, hogy Annan szerencsétlenséget hoz Zhancheng-re,
nem új keletű. Udvarunk, Zhancheng panaszait figyelembe véve, többször küldött [császári] pecséttel
ellátott dokumentumokat, és határozottan figyelmeztettük [Annan-t]. Annan minden egyes alkalommal
azt állította beszámolójában, hogy tiszteletteljesen elfogadták az Udvar parancsait, s a földeket,
valamint a népességet mind visszaszolgáltatták. Ám mire Annan magyarázkodó szavai megérkeztek,
már újabb vádakat hallottunk Zhancheng-től. Tartok tőle, hogy ez egy igencsak visszás helyzet.
Helyénvaló volna utasítani a védelmi hivatalnokokat, hogy sürgetően utasítsák Annan-t, ne áhítozzon
mások földjeire, mert azzal szerencsétlenséget hoz önmagára. Amennyiben nem hallgatnának erre,
hadsereget kell küldenünk, hogy kérdőre vonják őket bűneikért. Ami Zhancheng királyának
legidősebb fiát illeti, példa nélküli, hogy míg az apa életben van, [a fiú] örökölje a kinevezést.
Kérném, hogy előbb tegyék meg trónörökösnek, ki az állami ügyekért felelős. Azután később, mikor
elérkezik a trón öröklésének ideje, a gyakorlatnak megfelelően folyamodjék a kinevezésért.” A
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császár jóváhagyta mindezt. Ezt követően a király unokáját, Sha-bu-deng-gu-lu-t küldték, hogy adót
hozzon.

十二年遣使奏：「本國新州港之地，仍為安南侵奪，患方未息。臣年已老，請及臣未
死，命長子沙古卜洛襲封，庶他日可保國土。」廷議：「安南為占城患，已非一日。
朝廷嘗因占城之愬，累降璽書，曲垂誨諭。安南前後奏報，皆言祗承朝命，土地人
民，悉已退還。然安南辨釋之語方至，而占城控訴之詞又聞，恐眞有不獲已之情。宜
仍令守臣切諭安南，毋貪人土地，自貽禍殃，否則議遣偏師往問其罪。至占城王長
子，無父在襲封之理。請令先立為世子攝國事，俟他日當襲位時，如例請封。」帝報
允。尋遣王孫沙不登古魯來貢。713
Gulai 1505-ben bekövetkezett halálát követően fia, Sha-gu-bu-luo immár joggal reménykedett
benne, hogy elnyerheti a császári felhatalmazását, s a korábbi gyakorlatot követve, ismételten
panaszt emelt a vietnami agresszió miatt. Sha-gu-bu-luo nem a megkívánt, hivatalos módon
küldte el az apjával kapcsolatos gyász hírét, csupán beadványa egyik részében tett említést s
sajnálatos eseményről, s ezzel gyanakvást keltett a kínai udvarban. A császár tanácsadói
élesen bírálták a kérést, azzal a váddal élve, hogy a csam uralkodó királyi kinevezési kérelme
csupán egy tudatos, formális lépés, amely révén a valóságban Kína hatalmát és tekintélyét
kívánják ellenfeleik ellen használni. Ezen túl az egymást követő, Kínától felavatást kérő,
uralkodók valódi helyzetét, trónra lépésük legitimitását tökéletesen átláthatatlannak ítélték, s
tartottak tőle, hogy nem a megfelelő személyt találják felavatni.
A tizennyolcadik esztendőben [1505] Gulai elhunyt. Fia, Sha-gu-bu-luo, követséget küldött, mely adót
hozott, ám nem számolt be apja haláláról, s csupán azt kérelmezte, hogy egy nagyhatalmú miniszter
küldessen országukba, s a Xinzhou-hoz tartozó területek nekik adományoztassanak. Továbbá
beadványt küldött a [tőlük] elragadott területeket illetően, s ebben röviden kitért apja halálára. A
vezető cenzor Ren Liangbi, valamint mások így nyilatkoztak: „Korábban, amikor Zhancheng
elveszítette területeit, hamisságukban adóztak, csupán, hogy kinevezésért könyöröghessenek. Ki
kívánták használni az Égi Hatalmat, hogy általa elrettentsék és leigázzák a szomszédos országokat.
Hogy országuk fenséges királya trónra lép vagy sem, független attól, hogy Udvarunk kinevezést
adományoz-e neki. Most azt beszélik, hogy Gulai elhunyt, ám ennek igazsága vagy hamissága
nehezen megállapítható. Ha netalán a követeink megérkeznek hozzájuk, s Gulai-t életben találnák,
vajon a fiát kellene kinevezniük? Vagy az igazságosság alapján nem lehetséges ez, és ennyi? Ilyen
bonyodalmak esetén az ügyet roppant nehéz kezelni. Akár csak, mikor annak idején a kivizsgáló
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miniszter Lin Xiao követségben Manlajia-ba [Malakka] ment, s nem volt hajlandó észak felé fordulni,
s letérdepelni. Elhagyatottan éhen halt, s még azóta sem tudtuk kivizsgálni a bűnesetet. Az uralkodó
parancsait és az ország hatalmát körültekintően kell kezelni. Általánosságban, mikor a tengereken túli
barbároknak nincsenek gondjaik, felhagynak adójuk küldésével, s önmagukat léptetik trónra (vagy
önmaguk intézik a trónra lépés ügyét?), ám mikor zavar támad, hamisan adóznak, s kinevezésért
folyamodnak. Ami a mostani adót hozó követségüket illeti, vajon miért olyan nyugtalanok, hogy
kinevezésért könyörögjenek? Nincs többről szó, mint, hogy sóvárognak az Annan által elragadott
földekre, s hogy a Yuedong-ba714 menekülteket visszakapják. Ami az Annan által elragadott földjeik
ügyét illeti, ismételt császári levelekben utasítottuk őket, hogy szolgáltassák vissza azokat, ám
ugyanúgy bitorolják, mint korábban. Ha most újfent utasítjuk őket, könnyedén veszik majd, s az Égi
Hatalmon csorba esik. Amennyiben a kinevezéssel követet küldünk Zhancheng-be, ott netalán fogva
tartják, s nem térhet vissza, majd kényszerítik a kérés teljesítésére, az Udvar miként válaszolna erre?
Ráadásul, ha fogva tartanák követünket, s visszakövetelnék a menekülteket, az azt jelentené, hogy az
Égi Udvar becses hivatalnoka túszul esne egy tengeren túli barbár országban. Helyénvaló volna, ha a
korábbiakhoz hasonlóan járnánk el, mint mikor Gulai-t Guangdong-ban neveztük ki. Az volna a
megfelelő, ha a vezetőjükkel visszaküldenénk a császári levelet országukba. Mivel még bizonytalan,
hogy Gulai él-e vagy meghalt, a Szertartások Minisztériuma kérelmezte, hogy Guangdong védelmi
hivatalnokai levelet küldjenek Zhancheng-be, vizsgálják ki [az ügyet] és tegyenek róla jelentést.
Eszerint cselekedtek, s a kinevezés ügyét még sokáig nem hajtották végre.

十八年，古來卒。子沙古卜洛遣使來貢，不告父喪，但乞命大臣往其國，仍以新州港
諸地封之。別有占奪方輿之奏，微及父卒事。給事中任良弼等言：「占城前因國土削
弱，假貢乞封，仰仗天威，讋伏隣國。其實國王之立不立，不係朝廷之封不封也。今
稱古來已歿，虛實難知。萬一我使至彼，古來尚存，將遂封其子乎？抑義不可而已
乎？迫脅之間，事極難處。如往時科臣林霄之使滿剌加，不肯北面屈膝，幽餓而死，
迄不能問其罪。君命國威，不可不愼。大都海外諸蕃，無事則廢朝貢而自立，有事則
假朝貢而請封。今者貢使之來，豈急於求封，不過欲復安南之侵地，還粵東之逃人
耳。夫安南侵地，璽書屢諭歸還，占據如故。今若再諭，彼將玩視之，天威褻矣。倘
我使往封占城，羈留不遣，求為處分，朝廷將何以應。又或拘我使者，令索逃人，是
以天朝之貴臣，質於海外之蠻邦。宜如往年古來就封廣東事，令其領敕歸國，於計為
便。」禮部亦以古來存亡未明，請令廣東守臣移文占城勘報，從之，旣而封事久不
行。715
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A vezető hivatalnokok felismerése ugyan kétségtelenül helyes volt, ám aligha valószínű, hogy
a több évszázados múltra visszatekintő diplomáciai hagyomány mögöttes motivációi ekkor,
hirtelen váltak volna világossá a kínai udvar számára. Kína nyilvánvalóan mindig is tudatában
volt, hogy a felavatási kérelmek formális, diplomáciai lépések voltak csupán, s Csampá
uralkodói ennek hiányában, bármiféle kínai jóváhagyás nélkül is országuk trónjára léptek. A
kínai fél reakciója, a nézőpontjában beállt látványos változás valójában a térségben
bekövetkezett fontos változások következménye volt. A vietnamiak ellen jelentős sikereket
elérő Chế Bồng Nga halálát követően, mintegy egy évszázad alatt, radikálisan megváltoztak
az erőviszonyok, Đại Việt a térség igazi nagyhatalmává vált, s eredményes hadjáratokat
vezetett meggyengült szomszédai ellen. Ezzel egy időben, a vietnami terjeszkedés nyomán
szétforgácsolódott, területileg, hatalmilag és gazdaságilag is összezsugorodott Csampá
elveszítette korábbi jelentőségét Kína szemében, s nem számított többé olyan stratégiai
partnernek amely miatt érdemes lett volna, esetlegesen súlyos tekintélyvesztéssel járó,
konfrontációba keveredni a megerősödött Đại Việt-tel szemben.
1510-ben Sha-gu-bu-luo ismételten a felavatás ügyében küldött követséget, ám a kínai
válaszküldöttséget vezető hivatalnok vonakodott teljesíteni megbizatását, s különféle
kifogásokra hivatkozva késleltette az utazást. Míg néhány évtizeddel korábban a kínai
követség a kinevezésre váró uralkodó halála dacára is továbbsiettek Csampába a várható
anyagi nyereség reményében, úgy ekkorra az ország veszélyes és kiszámíthatatlan
célállomássá vált, amely kevéssé volt kivánatos a kínai diplomaták számára.
A Zhengde-időszak ötödik esztendejében [1510] Sha-gu-bu-luo a nagybátyját Sha-xi-ba-ma-t 716
küldte, hogy adót hozzon, s kinevezésért folyamodjon. A vezető cenzor Li Guan és a hírnök Liu
Tingrui küldettek hozzájuk. Mikor [Li] Guan elért Guangdong-ba, elrettent a továbbutazástól, s kérte,
hogy akár csak a korábbiakban, Gulai esetében, utasítsák a követségben járó minisztert, hogy vigye
magával a kinevezést. Az udvari tanácsnokok így szóltak: „Már két esztendeje is megvan, hogy
elküldtük a hivatalnokokat, s ha most félúton megállunk, akkor nem teljesítjük feladatunkat, hogy az
elszakított uralkodói vonalat helyreállítsuk. Amennyiben az a követük nem szándékozik átadni a
kinevezést, vagy visszaviszi, ám nem a megfelelő ember kapja meg, az súlyos zavargást támaszthat, s
még inkább árt országuk egészének. Helyénvaló volna, hogy Guan-t, valamint a többieket utasítsák,
hogy mihamarabb folytassák útjukat.” Guan továbbra is tartott az úttól, s tolmács, valamint kormányos
hiányára hivatkozott. Az udvari tanácsnokok utasították Guangdong hivatalnokait, hogy keressék fel
azt az embert, s ha valóban nem lehetséges továbbhaladni, akkor járjanak el a régi gyakorlatnak
megfelelően. Guan ismételt beszámolójában így szólt: „Alattvalód öt esztendeje kapta meg a
716

Nevének lehetséges vietnami olvasata Sa Hệ Bả Ma.
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parancsot, s úgy tűnhet, hogy megrettent a szél és a hullámok veszélyeitől. Valójában honnét
tudhattam volna, hogy Gulai Zhancheng-ből való elűzetése után elmenekült, s Chikan-ban 717 és
Bangdulang-ban718 húzta meg magát? Országuk határai nem azonosak a régiekkel, s már hatalmuk
sem akkora, mint egykor. Ráadásul Gulai előző királyuk, Zhai-ya-ma-fu-an vezére volt, majd
meggyilkolta a királyt, s elragadta trónját. A királynak három fia volt, s közülük egy még életben van,
így az igazságosság szerint sem lehetséges [Gulai kinevezése]. A „Tavaszok és őszök krónikájának”
törvényei alapján, még ha nem is küldünk hadsereget, hogy megbüntessük bűneiért, feltétlenül
szükséges, hogy megszakítsuk adót hozó követjárásaikat. Miért vannak még [tolmács és kormányos]
keresésére vonatkozó javaslatok, melyek hónapokig vagy évekig is elnyúlhatnak, s mindez nem
előnyös az ügy számára?” Guangdong területi felügyelője, Ding Kai szintén mellékelt egy beadványt,
melyet az Udvarban megvitattak, és jóváhagytak. A tizedik esztendőben utasítottuk követségben járó
miniszterüket, hogy elvigye a császári parancsot. Ezt követően ez lett az irányadó eset, s országuk
adóját hozó követségeik sem érkeztek gyakran.

正德五年，沙古卜洛遣叔父沙係把麻入貢，因請封。命給事中李貫、行人劉廷瑞往。
貫抵廣東憚行，請如往年古來故事，令其使臣領封。廷議：「遣官已二年，今若中
止，非興滅繼絕義。倘其使不願領封，或領歸而受非其人，重起事端，益傷國體，宜
令貫等亟往。」貫終憚行，以乏通事、火長為詞。廷議令廣東守臣采訪其人，如終不
得，則如舊例行。貫復設詞言：「臣奉命五載，似憚風波之險，殊不知占城自古來被
逐後，竄居赤坎、邦都郞，國非舊疆，勢不可往。況古來乃前王齋亞麻弗菴之頭目，
殺王而奪其位。王有三子，其一尚存，義又不可。律以『春秋』之法，雖不興問罪之
師，亦必絕朝貢之使。奈何又為采訪之議，徒延歲月，於事無益。」廣東巡按丁楷亦
附會具奏，廷議從之。十年令其使臣齎敕往，自是遂為故事，其國貢使亦不常至。719
A kínai krónikák utolsó bejegyzése Csampára vonatkozóan egy 1543-as követjárás említése.
A Jiajing-időszak huszonkettedik esztendejében [1543] a király nagybátyját, Sha-bu-deng-gu-lu-t 720
küldték, hogy elhozza adójukat. Panaszt emelt, mert Annan több ízben is támadást intézett ellenük, az
utak akadályoztatva voltak, így nehéz volt a hazatérés. Kérelmezte, hogy őrizetére hivatalnokokat
küldjünk, akik hazakísérik országába. Teljesítettük [kérését].
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Chikan („Vörös Üreg”) Ké Gà szigetével azonos a mai Phan Thiết mellett (Bình Thuận tartomány). Lásd
MILLS 1997: 190.
718
Pāṇḍuraṅga
719
Mingshi 324: 8391–8392.
720
Nevének lehetséges vietnami olvasata Sa Bất Đăng Cổ Lỗ.
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嘉靖二十二年遣王叔沙不登古魯來貢，訴數為安南侵擾，道阻難歸。乞遣官護送還
國，報可。721

721

Mingshi 324: 8392.
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8.

Összefoglalás
A Csampára vonatkozó kínai és vietnami forrásanyag csaknem egy évszázada került

utoljára teljes feldolgozásra, s a munka során számos olyan fordítási pontatlanság, értelmezési
hiba akadt, amely mind a mai napig él a tudományos köztudatban. Dolgozatomban
igyekeztem bemutatni, és korrigálni az apróbb és jelentősebb fordítói tévedéseket.
Összefoglalásként az alábbiakban ismertetni szeretnék néhány olyan problémás pontot, amely
elengedhetetlenül újraértelmezést igényel.

8.1.

A kínai és vietnami források
MASPERO egy egységes és folyamatos állam történetét próbálta kiolvasni az egymástól

jelentősen eltérő, néha rendkívül kevés, máskor gyakorlatilag semennyi összefüggést nem
mutató forrásanyagokból. Ahogy azt a korábbiak során láthattuk, bizonyos periódusokban
(különösen a Song-dinasztia időszakában) szinte alig akad olyan uralkodói név, amely mind a
kínai, mind a vietnami forrásokban előfordulna, ezért MASPERO automatikus, sokszor pusztán
a látszólagos időbeli egyezésre alapozott, azonosításai megkérdőjelezhetőek. Ugyancsak
kritikával és óvatossággal kell kezelnünk azokat a következtetéseket és interpretációkat,
melyeket a vitatható összefüggést mutató szövegek tartalmának összesítése révén alkotott
meg.

Különösen fontos lehet mindez annak tudatában, hogy a kínaiak által említett

Zhancheng, valamint a vietnamiak által lejegyzett Chiêm Thành, még ugyanabban az
időszakban sem bizonyos, hogy egy és ugyanazon politikai entitást jelentette.
A kínai és vietnami forrásokat, melyek bizonyos esetekben megbízhatóan kiegészítik
egymást (ilyen a Ming-dinasztia időszaka), érdemes különválasztani, szem előtt tartva annak a
lehetőségét, hogy a két, egymástól eltérő forrásanyag, esetenként nem egyetlen ország
történetét örökíti meg.

8.2.

Csampá uralkodóházai
Csampá történetének forrásai alapján, az azokban előforduló uralkodókat MASPERO

uralkodói dinasztiákra osztotta. Felosztása mind a mai napig él a tudományos köztudatban,
ám, ahogy a következőkben látni fogjuk, ezek némelyike meglehetősen spekulatív jellegű, s a
források alapján nem bizonyul tarthatónak. MASPERO a kínai és vietnami, valamint a helyi
források összegzése alapján alkotta meg a dinasztiákat, s sinológusként csak azokat a pontokat
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áll módomban vizsgálat alá venni, amelyek esetében a kínai nyelvű forrásokon alapultak az
egymást követő uralkodók közti rokoni szálak megállapítása. A kínai források értelemszerűen
a korai időszakokban a leginkább hangsúlyosak, amikor a helyi feliratok rendkívül korlátozott
számban állnak rendelkezésre.
A Linyi időszak történetét MASPERO négy dinasztiára osztotta, melyeket a hozzájuk
rendelt uralkodók neveivel az alábbi táblázatban összesítettem, külön megadva az egyes
uralkodók elődjükhöz fűződő viszonyát. Ezt követően röviden megvizsgáljuk, hogy a kínai
szövegek beható vizsgálatát követően az egyes dinasztiák megállapítása megalapozottnak
tűnnek-e.

Dinasztia

Uralkodó neve
722

Első dinasztia (192–336)

Viszony elődjéhez

Qu Lian 區連
Fan Xiong 范熊

Unokája vagy lánytestvérének
fia723

Második dinasztia (336–420)

Harmadik dinasztia (420–528)

Fan Yi 范逸

Fia

Fan Wen 范文

Parancsnoka

Fan Fo 范佛

Fia

Fan Xiong 范熊

Ismeretlen

Fan Huda 范胡達/ Xuda 須達

Fan Fo fia

Di Zhen 敵真

Fia

Di Zhen unokaöccse

Unokaöccse724

Wen Di 文敵

Di Zhen mostohatestvére725

Fan Yangmai 陽邁

Fan Huda fia

Fan Yangmai 陽邁/Duo 咄

Fia

Fan Shencheng 范神成

Ismeretlen

Fan Wenzan 范文贊

Ismeretlen

722

A dinasztiák kezdetének, egyes uralkodók trónra kerülésének vagy elhalálozásának MASPERO által megadott
időpontjaival kapcsolatosan felmerülő problémákat a tanulmány korábbi részében jeleztem. A táblázatban, mivel
magukat a dinasztiákat is MASPERO állapította meg, az általa alkalmazott dátumokat tüntettem fel, attól
függetlenül, hogy azok a valóságban helyesnek és egyértelműnek tűnnek-e.
723
Fan Xiong nem közvetlen utódként követte Qu Lian-t. Elődjét, akinek nem volt fia, név nélkül említik a
szövegek.
724
Vagyis Fan Huda unokája.
725
Wen Di-t a Di Zhen elmenekülő öccsével, Di Kai-al azonos anyától, ám különböző apától származó fiúként
jelzik a szövegek, vagyis mind Di Zhen-nek, mind Di Kai-nak mostohatestvére volt.
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Negyedik dinasztia (529–757)

Fan Dang-gen-chun 范當根純

Semmi

Fan Zhunong 范諸農

Fan Yangmai leszármazottja

Wen Kuan 文款

Fia

Fan Tiankai 范天凱

Fia

Bi-cui-ba-mo 弼毳跋摩

Fia

Gao-shi-sheng-kai 高式勝鐙

Ismeretlen

Gao-shi-lü-tuo-luo-ba-mo 高 式 Ismeretlen
律陁羅跋摩
Fan Fanzhi 范梵志

Ismeretlen

Fan Touli 范頭黎

Ismeretlen

Fan Zhenlong 范鎮龍

Fia

Mo-he-man-duo-jia-du 摩 訶 漫 Minisztere
多伽獨
Touli veje a bráhmin
Touli lánya
Zhugedi 諸葛地

Touli

atyai

fiúgyermeke

nagynénjének
(vagyis

unokatestvére)
Bo-jia-han-bo-mo 缽迦含波摩

Ismeretlen

Jian-duo-da-mo 建多達摩

Ismeretlen

Lu-tuo-luo 盧陀羅

Ismeretlen

Az első dinasztia (192–336)
A kínai krónikák ebben az időszakban mindösszesen három uralkodót említenek név szerint,
kiket MASPERO az első dinasztiába sorolt, ám a szövegek egyértelműen utalnak rá, hogy
további uralkodóknak is trónon kellett lenniük, hiszen, ahogy azt láthattuk, némelyik munka
szerint a dinasztialapító fiai és unokái követték egymást, másik arról tesz említést, hogy a
dinasztia (talán dinasztiák) feljegyzései elvesztek, s azokat lehetetlen rekonstruálni. A
MASPERO által meghatározott első dinasztia időszaka bizonytalan, a kínai források anyaga
rendkívül hiányos, az időtartam (csaknem másfél évszázad) pedig túl hosszú ahhoz, hogy
egyetlen dinasztia fennállása meggyőző bizonyítékokkal igazolható legyen.

A második dinasztia (336–420)
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A második dinasztia időszaka az, amely talán a leginkább követhető a kínai szövegekben, s
amely a legkevesebb kétes részletet tartogatja. A források az összes uralkodó esetében
megadják az elődökhöz kötődő rokoni szálat, ez alól egyedül a mindössze egyetlen helyen
megemlített második Fan Xiong feltűnése jelent kivételt. Róla mindössze egyetlen, 382-es
követjárás kapcsán tesz említést a Jinshu. Fan Fo halálának időpontja teljességgel
bizonytalan, ám mivel a szövegek Fan Huda-t jelölik közvetlen örököséül, MASPERO, más
megoldást nem lelvén, s Linyi-t szükségesen egységes államként értelmezve, a kiskorú
uralkodó régenseként azonosította.

A harmadik dinasztia (420–528)
MASPERO harmadik dinasztiájával kapcsolatosan, a kínai szövegek vizsgálatakor számos
probléma merül fel. A „dinasztiaalapító” Fan Yangmai ugyan egy súlyos hatalmi harcoktól
vészes időszakot lezáróan került trónra, ám minden szövegváltozat szerint rokoni
kapcsolatban állt elődeivel, hiszen a legéletszerűbb szövegváltozatok szerint Fan Huda fia
volt.

726

A polgárháborús időszakra vonatkozó, helyenként meglehetősen zavaros,

szövegrészleteket megvizsgálva leginkább az olvasható ki, hogy Huda halálát követően az
uralkodói család különböző tagjai hadakoztak egymással a hatalomért, s az időszak
lezárásaként került Fan Yangmai Linyi trónjára. Vagyis, ha mindenáron dinasztiák
történetében próbálunk gondolkodni, a polgárháborús periódus uralkodói házon belüli hatalmi
harcnak, nem pedig egy új dinasztia születését megelőző küzdelemnek tűnik. MASPERO egy
kevéssé megalapozott spekulációt követve úgy vélte, hogy a Fan Yangmai születésével
kapcsolatos legendák egyértelműen trónbitorló voltára, vagy legalábbis anyjának alacsony
származására utalnak. További problémát jelent a dinasztia folytonosságának szempontjából,
hogy a második Fan Yangmai uralkodását követően említett két uralkodó (Fan Shencheng és
Fan Wenzan) esetében a kínai szövegek semmiféle rokoni kapcsolatot nem említenek sem
elődeikkel, sem utódaikkal kapcsolatosan.727 Az őket a trónon követő Funan-i királyfit, Fan
Dang-gen-chun-t legyőző Fan Zhunong rokoni szálainak lejegyzése szintén érdekes, hiszen a
kínai krónikák szerkesztői a csaknem egy fél évszázaddal korábban elhunyt „Fan Yangmai
leszármazottjának” említik, ami, amennyiben a korban hozzá sokkal közelebb álló elődök
csakugyan ugyanahhoz az uralkodóházhoz tartoztak, nem tűnik teljesen logikus lépésnek.

726

Más szövegek, vélhetően tévesen, a jóval később uralkodó Fan Zhunong fiaként jegyzik.
Ráadásul MASPERO a két uralkodó egyikét sem kötötte helyi források uralkodóihoz, vagyis kizárólag az erre
alkalmatlan kínai szövegek alapján illesztette a harmadik dinasztia uralkodói közé.
727
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A negyedik dinasztia (529–757)
Linyi történetének utolsó, sorrendben negyedik dinasztiájának felállításakor, MASPERO
javarészt a helyi feliratok anyagában szereplő információkra hagyatkozott, a kínai
szövegekben szereplő eseményeket pedig hozzáillesztette azokhoz. A nagyjából azonos
időpontban említett uralkodókat, megfelelő kritika és meggyőző bizonyíték nélkül,
megfeleltette egymással. A kétféle forrásanyag azonosságai kevéssé bizonyítottak, s a kínai
szövegek a legritkább esetben tesznek említést az egyes uralkodók közti kapcsolatra
vonatkozóan, ezért – legalábbis a kínai források alapján – a negyedik dinasztia tarthatatlan.

Későbbi dinasztiák
A későbbi dinasztiák helyessége sinológiai szempontból nehezen mérlegelhető és
ellenőrizhető, hiszen azokat MASPERO többnyire a helyi források alapján állította fel. A
továbbiakban csak azt a néhány esetet emelem ki, amelyek során az új dinasztia
bevezetésében kínai vagy vietnami szövegekre is épített, s azok a források alapján
kifogásolhatóak.
A tizenegyedik dinasztia (1145–1318) utolsóként említett uralkodói esetében
MASPERO bizonyosra vette, hogy a vietnamiak által elhurcolt Chế Chí öccseként trónra lépő
Chế Đà A Bà Niêm azonos az utána említett Chế Năng nevű uralkodóval, annak ellenére,
hogy a vietnami források nem tesznek semmiféle erre utaló kijelentést. Hasonlóan
problematikus Chế Bồng Nga esete, akit a tizenkettedik dinasztia (1318–1390) utolsó
uralkodójaként említ, s akinek az uralkodásáról csak és kizárólag a kínai és vietnami
szövegekből nyerhetünk információt. A szóban forgó szövegek semmiféle megjegyzést nem
tesznek Chế Bồng Nga és az előzőként említett Trà Hòa Bố Để közötti kapcsolatról, így
MASPERO döntése érthetetlen, s a legkisebb mértékben sem igazolható.
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