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Távoli kapcsolat a közeli ellen – Nurhacsi 
első káni címe

Ugyanabban az évben [1605] a halha bajud törzs vezetőjének, Darhan bátornak 
a fia, Enggeder hódolni jött és húsz lovat adott ajándékba. Nurhacsi így szólt: 
– Ellenséges területen jött ő keresztül azért, hogy a kegyeimet keresse! – majd 
gazdagon megjutalmazta és útjukra bocsátotta őket. A következő év telének utolsó 
hónapjában [1607 január] Enggeder az Öt halha megye vezéreinek követeivel 
együtt érkezett. Tevékkel és lovakkal hódoltak, és Nurhacsinak a kündelen kán 
[≈magasztos kán] kitüntető címet adták. Innentől kezdve minden évben aján-
dékokkal jöttek hódolni.1

A fenti részlet a Mandzsu birodalom megalapításának stratégiája (Daicing 
gurun i fukjin doro neihe i bodogon i bithe) című műből származik, amelyet 
császári parancsra 1789-ben nyomtattak ki, hogy az alattvalók megismerjék 
a birodalom alapításának 1644-ig, azaz Peking bevételéig tartó, mandzsu szem-
szögből hiteles történetét. A fenti epizód hiányzik a XVII–XIX. századi mongol 
történeti munkákból, és csak a XX. században jelenik meg említés szinten 
a modern szakirodalomban.2 Válasz nem született arra, hogy miért esett ki ez 
1 Ineku aniya monggo [10/11] kalkai bayud aiman i beile darhan baturu i jui enggeder orin morin 

alibume hengkileme jihe manggi . taizu hūwangdi hese wasimbuhangge . tere dain i gurun be 
duleme jihengge ainci mini kesi be bahaki sembi dere sefi . ambula šangname bufi unggihe . ishun 
aniya tuwari jurgun biyade . enggeder geli kalkai sunja aiman i beile i elcin be gaifi . temen morin 
banjime hengkileme jifi . han be tukiyeme [11a/b] kundelen han sehe . tereci aniyadari albabun 
jafame hengkileme yabumbihebi. Daicing gurun i fukjin doro neihe i bodogon i bithe, 1789, 3. köt., 
10–11. Az esemény megtalálható még a Mandzsuk igaz történetében (Manju i yargiyan kooli) 
is, azzal a lényegi különbséggel, hogy az utolsó mondatban az szerepel, hogy innentől kezdve 
megszakítás nélkül, minden évben az összes mongol területről jöttek hódolni (tereci babai monggo 
lakcahakū aniya dari hengkileme yabuha. Manju i yargiyan kooli (滿洲實錄), 1781, 36.

2 C. Schepel, „Mongols under Manchu Rule”. Acta Orientalia Nederlandica, Brill, 1971, 183. (1607 
januárjára teszi az eseményt). Pamela Kyle Crossley, Translucent Mirror. History and Identity 
in Qing Imperial Ideology, University of  California Press, 1999, 207. (Nézete szerint Enggeder 
a horcsinok vezetője és tőle 1606-ban kapta a Kundulen han címet.) Mark C. Elliot, The Manchu 
Way. The Eight Banners and Ethnic identity in Late Imperial China, Standford University Press, 
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az ese mény a mongol történelmi emlékezetből és a mongolok egy csoportja 
miért adott káni címet a tőlük idegen Nurhacsinak (1559–1626), aki korá-
nak egyik legsikeresebb embere volt. Szinte a semmiből fektette le a későbbi 
mandzsu birodalom alapjait, amely magába olvasztotta a mongol és a kínai 
területeket is. A XVII. század elején mindebből csak annyi látszott, hogy van 
egy új politikai tényező a mongolok szomszédságában. 

A XIII. század elején a mongolok Dzsingisz kán vezetésével hatalmas biro-
dalmat hoztak létre, amely az unokák korára már darabokra hullott, de még 
külön-külön is jelentős hatalomnak számítottak. Különösen a kínai központtal 
létrehozott Yuan birodalom (1271–1368), amelyet Kubiláj „bölcs (secen)” kán 
hozott létre. A XIV. században összeomlott a mongolok hatalma, a dzsingiszi-
dák csak elvileg őrizték meg hatalmukat, erőtlenekké váltak. Ezen változtatott 
a XV–XVI. század fordulóján az akkori utolsó egyeneságú leszármazott, Batu 
Möngke kán, akinek a címe dayan, azaz világ volt, mert trónra kerülésekor azt 
az áldást kapta, hogy uralkodjon a világon és a népeken.3 Ő újra a dzsingiszidák 
hatalma alá hajtotta a belső-ázsiai steppe nagy részét. Halála előtt felosztotta 
a területeket a fiai között, így újra Dzsingisz kán ivadékai lettek a puszták urai.4 
Föderalisztikus berendezkedést hozott létre, elvben volt egy központ (ez a mai 
belső-mongóliai csahar (caqar) területen helyezkedett el), ami a nagykáné volt, és 
a különböző területeken uralkodó fejedelmek (kis kánok) elvben az alárendeltjei 
voltak.5 A központi hatalom gyengesége miatt ezek a fejedelmek egyre inkább 

2001, 56.  (Nézete szerint Nurhacsi a halháktól a Sure Genggiyen han címet (Bölcs és Fényességes 
kán) kapta.) Gertraude Roth Li, „State Building before 1644”. Cambridge History of China, 9. köt., 
1. rész: The Ch’ing Dynasty to 1800. Willard J. Peterson (szerk.), Cambridge, 2002, 31. Монгол 
улсын түүх, А. Очир – Б. Энхтүвшин (főszerk.), Улаанбаатар, 2003, 4. köt., 54. (1606-ra teszi 
az eseményt). Ц. Энхээ, Лигдэн хутагт хаан, Улаанбаатар, 2008, 77. (Nézete szerint 1606-ban 
történt a címadás, Enggeder nála mongol alakban, Энхдара (Engkedara) szerepel.) Nicola Di 
Cosmo, „Nurhaci’s Names”. Isabelle Charleaux – Grégory Delaplace –  Robert Hamayon – 
Scott Pearce (szerk.): Representing Power In Ancinet Inner Asia. Legitimacy, Transmission And 
The Sacred, Western Washington University, 2000, 268. Az évszám körüli ingadozás (1606 vagy 
1607) oka, hogy az új év 1607-ben január 28-án kezdődött. A követek szokás szerint az újévi 
ünnepségre érkezhettek, emiatt nagy valószínűséggel 1607 januárjában történt az esemény.

3 Dayan ulus-i ejelekü boltuγai kemejü dayan qaγan kemen nereyidün. Der Kienlung-Druck des 
Mongolischen Geschichtswerkes Erdeni-yin Tobci von Sagang Secen, Erich Haenisch (kiad.), 
Wiesbaden. 1959, 162. Ineku šanyan tasha aniya dayan gurun be ejelebukini seme . dayan han 
seme tukiyefi. Monggo han sai da sekiyen: die Mandschufassung von Secen Sagang’s mongolischer 
Geschichte, nach einem im Pekinger Palast gefundenen Holzdruck in Umschreibung, Erich 
Haenisch (kiad.), Leipzig, 1933, 78.

4 Монгол улсын түүх, főszerk, А. Очир és Б. Энхтүвшин, Улаанбаатар, 2003, 3. köt., 69. skk. 
5 Johan Elverskog, Our Great Qing. The Mongols, Buddhism, and the State in Late Imperial 

China, Honolulu, University of Hawaii Press, 2006, 17–27.
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csak névleg voltak alávetve a nagykánnak, így az egység hiánya miatt ez a struk-
túra hosszú távon életképtelennek bizonyult a kihívásokkal szemben.

Dajan kánnak összesen 11 fia volt, ebből kettő fiatalon elhunyt. A legidősebb 
életben maradt gyermeke, Uluszbolod (Ulusbolod) és az ő leszármazottai kap-
ták meg a csahar területeket, ők lettek a nagykánok. A hatodik fia, Alcsubolod 
(Alcubolod) kapta meg az Öt halha megyét, ami nem keverendő össze a mai 
Mongólia területének nagy részét elfoglaló halha területekkel. Eredetileg ti-
zenkét halha megye volt, a hét északi volt a mai Mongólia területén. Az Öt 
halha megye (tabun otoγ qalq-a vagy öbör tabun qalq-a; mandzsu: kalkai sun-
ja aiman) a mai Belső-Mongólia dél-keleti területén helyezkedett el a Ming 
birodalomtól északra, Mandzsúriától nyugatra, a csaharoktól keletre. Részei: 
Dzsarut (Jarut), Bárin (Baγarin), Hongirad (Qonggirad), Bajud (Bayud), Ücsijed 
(Üciyed).6 Csak a XV. században költöztek ide az őket alkotó népcsoportok. 
A XVI. század második felében több sikeres hadjáratot is vezettek a Mennyei 
birodalom ellen.7 A halhák már 1594-ben, egy másik mongol népcsoporttal, 
a horcsinokkal együtt felvették a kapcsolatot Nurhacsival.8 A XVII. század 
vé gétől ezt az Öt halha me gyét régi/öreg halhának is nevezik (qaγucin qalq-a).9 

6 Altan kürdün mingγan gegesütü, Coyiji (kiad.), Öbör Mongγol-un Arad-un Keblel-ün Qoriy-a, 
2000, 192. Д. Гонгор, Халх товчоон, Улаанбаатар, 1970. 1. köt., 162 skk. A felosztással 
a probléma, hogy nem kortárs, hanem XVIII. századi mongol forrásokon alapul. A korabeli 
mandzsu feljegyzésekben előfordul, hogy pl. egymás mellett szerepelnek a halhák, a dzsaru-
tok és a báronik, ami azt mutatja, hogy se a bárin, se a dzsarut nem lehetett a halhák egy-egy 
része. (Tongki fuka sindaha hergen i dangse. „The Secret Chronicles of the Manchu Dynasty,” 
1607–1637 A. D. The Toyo Bunko, Tokyo, 1955–1963, 4. kötet, 234.) Más helyen azt találjuk, 
hogy a halháktól a dzsarutokhoz menekültek, lásd: 25-ös lábjegyzet. 

7 Ji Erdeni, Öbör qalq-a tabun ayimaγ qamiγ-a bayiγsan tuqai niγtalalta. Dumdadu Ulus-un 
Mongγol sudulul, 2012/6, 73 skk.

8 „Kék ló év [1594] első hónapjában a mongol megye vezetője békét kívánt. A horcsinok bejléje, 
Minggan és a halhák bejléje Lósa keresték a jó kapcsolatot, így külön külön követet küldtek. Ettől 
fogva a mongol megyék vezetőinek követei szakadatlanul jöttek és mentek.” (niowanggiyan morin 
aniya niyengniyeri aniya biyade . monggo aiman i dalaha niyalma teni sain i afaha .. horcin i beile 
minggan . kalka i beile loosa sain i acaki seme . teisu teisu elcin takūraha manggi . tereci monggo i 
geren aiman i dalaha niyalmai elcin lakcarakū amasi julesi yabubuha . Daicing gurun i fukjin doro 
neihe i bodogon i bithe, 1789, 2. kötet, 25.) Az esemény előzménye, hogy 1593-ban Nurhacsi ellen 
vonult egy koalíciós sereg, amelynek a tagjai között a horcsinok mellett valószínűleg a halhák is 
képviselték magukat. A seregnek nem volt erős központi irányítása, így a túlerő ellenére nagy 
vereséget szenvedtek. (Tongki fuka sindaha hergen i dangse. „The Secret Chronicles of the Manchu 
Dynasty,” 1607–1637 A. D. The Toyo Bunko, Tokyo, 1955–1963, II. kötet, 14 skk. Qorca & Ceng 
Ming, Qorcin tobciyan, Ündüsün-ü Keblel-ün Qoriy-a, 2001, 223–224.)

9 Šejanar & Jigmidcerin, Caqar-un teüke sinjilel. Öbör Mongγol-un Arad-un Keblel-ün Qoriy-a, 
2008, 26.
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Erre az időre csak a Bárin és a Dzsarut megye maradt meg, a Hongirad be-
olvadt a Bárinba, a Bajud és az Ücsijed pedig eltűnt.10 A továbbiakban a „halha 
népcsoport” mindig erre a déli halha csoportra fog utalni.

Időközben, a XVII. században vége felé a mongol nagykánok megpróbálták 
az elvi hatalmukat ténylegesre váltani a nekik elvileg alárendelt és függőségi 
viszonyban lévő területek felett. Beszédesek Buyan kán (1593–1603) címei: 
bölcs (secen): utalás Kubilájra, aki a Yuan-dinasztia alapítója volt) és világ11 
(dayan): utalás Batu Möngke kánra, aki újra egyesítette a mongol területeket. 
Az életéről nem sokat lehet tudni, de annyi bizonyos, hogy megtalálta Dzsingisz 
kán állítólagos pecsétjét, amely még a XIV. században veszett el. Ezzel és 
más szimbolikus tettek mellett fegyverrel is tudatára kívánta adni minden 
alárendeltjének, hogy a hatalmat nem csak névleg akarja gyakorolni.12 Buyan 
kán halála után Ligdan (1604–1634) került a trónra, akinek már a felvett címe 
sem rejtette véka alá a politikai elképzeléseit: fenséges, magasztos, tajming,13 
bölcs, minden irányban háborúzó és győzedelmes, tajsung,14 istenek-istene, 
a világon élők Kormuszda15 istene, az arany tankereket megforgató16 tankirály.17 
Az egye sítési törekvésnek elhanyagolgató volt a támogatottsága, ami nem 
ment szép szóval, azt megpróbálta erőszakkal, így ír róla a szinte kortárs 
krónikás: 

10 Ji Erdeni, i.m., 74.
11 Очир – Энхтүвшин, i.m., 3. köt., 90. Több mongol forrásban csak a bölcs (secen) címe 

szerepel (pl. Az Szagan Secsen Erdeni-yin tobci,- (Der Kienlung-Druck…, i.m., 180.) vagy 
a Luwsandandzan Altan tobci nevű művében (Lubsangdanjin, Altan Tobci, Coyiji (kiad.), Öbör 
Mongγol-un Arad-un Keblel-ün Qoriy-a, 1999, 683.), van ahol a világ (dayan) is megjelenik 
(Altan kürdün mingγan gegesütü, Coyiji (kiad.), Öbör Mongγol-un Arad-un Keblel-ün Qoriy-a, 
2000, 131.) de olyan nincs ahol csak a világ címe szerepelne. Probléma, hogy nem maradt fenn 
sem a pecsétje, sem egyetlen levél amelyet ő írt, vagy neki címeztek volna.

12 Энхээ, i.m., 48–50.
13 A kínai 太明 (tai ming) kifejezésből ered, ≈ nagy fényességű.
14 A kínai 太宗 (tai zong) kifejezésből ered, ≈ nagy császár.
15 Kormuszda az istenek uralkodója a mongol mitológiában.
16 Arany tankerék a buddhista vallásra utal, az arany tankereket megforgató pedig buddhista uralkodót 

jelent, cakrawarti, cakirawarti stb. alakokban szerepel a mongol művekben, ez a szanszkrit cakravartin 
szóból származik. A XIII. századra visszavezethető mongol államelméleti mű, a ≈ Legkiválóbb/
legelső törvény/rend (caγan teüke) négy uralkodótípust különböztet meg, a legelső a Cakravar-un 
qaγan (Caγan teüke, Ligeti Lajos (kiad.). Mongol nyelvemléktár V. Prekalsszikus emlékek 3. jüan- és 
ming-kori szövegek klasszikus átírásban, Bp., ELTE Belső-ázsiai Intézet, 1967, 68–69.)

17 Sutu boγda dayiming secen . jüg-üd dayin büged ilaγuγci . tayisung . tngri-yin tngri . delekei 
dakin-u qormusda . altan kürdün-i orciγuluγsan nom-un qaγan. Lubsangdanjin, i.m. 684. 
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[Ligdan kán] az elődök hagyományát folytatva a világi és vallási hatalmat 
egyformán építette, de mivel közeledett az ötszáz [évnyi]18 veszedelem kor-
szaka [≈ világvége],19 Dajan kán leszármazottai, a kánok nemzettsége, akik 
a hat nagy népcsoportban (ulus) szétszóródva éltek és a szolgák nagy töme-
ge is gyakran ellenállt a központi hatalomnak, így Ligdan nem tudta őket 
békés eszközökkel a hatalma alá hajtani. Majd, ahogyan egy régi példázat 
mondja, ha harag szállja meg az uralkodót, akkor tönkreteszi az uralmát, 
ha harag szállja meg az elefántot, akkor szétrombolja a karámját, így ho-
mályosította el a düh Ligdan fényességes elméjét és hódoltatta erőszakkal 
a hat nagy népcsoportot.20 

Ligdan tizenéves korában, 1604-ben lépett trónra, ekkor természetesen még 
nem látszott a jövő, a források szűkössége miatt nehéz is rekonstruálni lé-
péseit, az biztos, hogy magát az összes mongol urának, a Dzsingiszi biroda-
lom örökösének tekintette, erre utal, hogy több levelében magát a 40 tümen 
mongol vezetőjének említi,21 ami annyit jelent, hogy az összes mongol ura.22 
Egyesíteni kívánja a területeket, az új birodalomhoz egy új fővárost is alapít 
(Fehérváros, Caγan qota).23 Ligdan irányítása alatt lévő területek közvetlenül 

18 A mandzsu értelmezés alapján nem ötszáz veszedelem korszaka, hanem ötszáz évnyi veszedelem 
korszaka, és a veszedelem korszakát mint az utolsó időt, mint a világ végét kell elképzelni (sunja 
tanggū aniyai dubei forgon. Monggo han sai da sekiyen…, i.m., 109.)

19 Az ötszáz veszedelem korszaka többször is előfordul a mongol történeti hagyományban, 
pl. Padmaszambhava (VIII. században élt indiai buddhista tanító, aki Tibetbe ment téríteni) 
egyik jóslata is kapcsolatos ezzel: Amithába újjászületése ekkor százezer ember életét fogja 
megmenteni (Monggo han sai da sekiyen…, i.m., 109–110.) 

20 Uridus-un yosuγar qoyar törö-yi tegside bayiγulun atala . tabun jaγun cöb-ün caγ oyir-a boluγsan 
tula jirγuγan yeke ulus-tur tarqaju saγuγsan dayin qaγan-u ür-e qad-un uruγ-ud ba qar[a]liγ-un 
yeke ulus-tur törö-ece eteged üile yabudal olan boluγsan-dur . tayibing törö-ber erke-dür-iyen 
oroγul-un yadaγad . ülibesü erten-ü qaγucin üliger-dür qaγan kilinglebesü törö-yügen ebdemüi . 
jaγan kilinglebesü qota-yügen ebdemüi kemegsen metü . qaγan-u gegen sedkil-dür u[n]tuγun 
törögsen-iyer jirγuγan yeke ulus-i tayibing [=dayicing] törö-ber quriyaγad .  Der Kienlung-
Druck…, i.m., 181.

21 Daicing gurun i fukjin doro...., i.m. 7. köt., 1. Ш. Нацагдорж, Халхын түүх, Улаанбаатар, 
1963, 22.

22 A 40 tümen mongol kifejezés az XVII. századi mongol történeti művekben gyakran előfordul, 
a mongolság egészére utal. Pl. Dzsingisz a 40 tümen mongol kánja lett (Der Kienlung-Druc…, 
i.m., 63.), mikor Togon Temür kán, a Jüan birodalom utolsó császára elmenekült Kínából, akkor 
a 40 tümen mongolját siratta (Qad-un ündüsün quriyangγui altan tobci, Sh. Choimaa (kiad.), 
Ulaanbaatar, 2002, 63. Togon Temür kán Siralmas éneke – melyben az elveszett hatalmát és a 40 
tümen mongolját siratja – megjelent magyarul, ebben negyvenezer mongolként szerepel Weöres 
Sándor fordításában (A mongol irodalom kistükre, Kara György (szerk.), Bp., Európa, 1971, 52.) 

23 Нацагдорж, i.m., 20.
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a halhák szomszédságában voltak, így így adódik az a felvetés, hogy Enggeder 
és az öt halha megye többi vezetője úgy gondolhatta, hogy jobb egy távoli, 
jelképes kán, akivel gyenge a kapcsolatuk, mint egy közeli, aki veszélyt jelent 
a kimondatlan függetlenségükre. Nem mondják ki önállóságukat, hanem csak 
egy másik uralkodó elvi hatalmának védelmébe helyezik magukat, emiatt me-
nesztenek követet Nurhacsihoz és adják neki a káni címet, így tudják kifejezni 
a függetlenségüket a mongol nagykántól. Azonban a források hiányosságai 
miatt ezt az állítást nem lehet minden kétséget kizáróan bizonyítani. Az biz-
tos, hogy korábban arra nem volt precedens, hogy egy mongol terület egy 
idegen vezetőnek adott volna káni címet. Bárhogy is volt, a halhák és Ligdan 
kapcsolata a későbbiekben nem volt felhőtlen. Mikor 1625-ben Ligdan át sze-
retne vonulni seregével a területeiken, az öt megye közül csak a hongiradok 
engedélyezték ezt.24 Végül 1627-ben megtámadta a halhákat, ekkor többen is 
Nurhacsi utódjánál, Hung Tajdzsinál kerestek menedéket.25 Ezzel az esemény-
nyel kapcsolatban a szomszédos Aohan (aoqan) megye vezetője azt írja Hung 
Tajdzsinak, hogy A csahar kán [Ligdan] szétrombolja a saját uralmát, meg sem 
ismerve a saját rokon népét, az öt halha megyét elpusztította, akik semmi bűnt 
sem követettek el.26 Ebből úgy tűnik, hogy a szomszédos mongolok szemében 
egyértelmű, hogy a halhák Ligdan hatalma alá tartoznak. Feltételezhető, de 
nem bizonyítható minden kétséget kizáróan, hogy épp ettől kívántak koráb-
ban megszabadulni.

A halha megyék vezetői pillanatig sem gondoltak arra, hogy ténylegesen be-
hódoljanak, csak egy címet adtak és ajándékokkal kedveskedtek Nurhacsinak, 
csak névleg, elvben ismerték el őt az uralkodójuknak. Azonban velük szemben 
nagyon sokan nem csak névleg, hanem gyakorlatilag is alávetették magu-
kat Nurhacsinak.27 Voltak, akik nem a behódolást, hanem a szövetségkötést 

24 Qorca & Ceng Ming, Qorcin tobciyan, Ündüsün-ü Keblel-ün Qoriy-a, 2001, 235.
25 1627 tavaszán „menekültek érkeztek a halha mongoloktól és az alábbiakat adták elő: – A csahar 

kán [Ligdan] sereggel betört, a mi halha területeinket elfoglalta. Dzsarutokhoz és horcsinokhoz 
menekültek tőlünk. Aki ellenállás nélkül behódolt, azt nem bántották, akik ellenálltak, azokat 
lemészárolták.” (kalka i monggo ci ukanjujifi alame . cahar han cooha tucifi . meni kalka be gemu 
gamaha . jarut . korcin i baru burulaha . afahakū dahaha niyalma be ujihe . afaha niyalma be 
waha seme alaha.) Tongki fuka sindaha ..., i.m. 4. köt., 6.

26 Caqar-un qaγan . öber-ün törö-ben ebdejü . törögsen töröl-iyen ülü taniju . yala ügei tabun otoγ 
qalq-a-yi ebdegsen. Arban doloduγar jaγun-u emün-e qaγas-tu qolboγdaqu mongγol üsüg-ün 
bicig debter, Li Boo Wen (kiad.), Öbör Mongγol-un Baγacud Keüked-ün Keblel-ün Qoriy-a, 
1997, 21.

27 Három példa erre:   
1. „A mi seregünk [=mandzsu seregek] a Sahaliyan folyó menti területet megtámadta, fényes 
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választották, ezt gyakran kölcsönös eskük és túszok küldése, házasságköté-
sek erősítették meg.28 Sem a behódolok, sem a szövetségre lépők nem adtak 

haditettet hajtott végre majd mikor visszatért, akkor a „Kutyaküldő,” a Nooroi és a Sirehin 
területek behódoltak, majd a harmadik évben [1618] ezek negyven vezetője, több mint száz 
családdal együtt a harmadik év tizedik hónapjában behódolni jöttek.” (musei cooha sahaliyan 
ula i aiman be dailafi . gungge mutebufi amasi merire de . indahūn takūrara . nooroi . sirehin . 
ere ilan golo be elbime [46/47] dahabuha . tere goloi dehi dalaha niyalma . tanggū funcere boigon 
be gaifi . ilaci aniya juwen biyade dahame jihe.) Daicing gurun i fukjin..., i.m. 5. köt., 46–47.) 
2. „A Yargū  nevű járás főnöke, Hūlahū megölte a testvérei családját, majd a szolgáit és alattvalóit 
vezetve behódolt Nurhacsinak, aki Hūlahū fiát, Hūrgant a saját családtagjává tette és fiaként 
nevelte.” (yargū i gašan i hūlahū gebungge amban ini ahūn deu i uksun i niyalma be wafi . jušen 
irgen be gaifi dahame jihe manggi taizu sure beile terei jui hūrgan be ini gioro hala de dosimbufi . 
jui seme ujifi.) Manju i yargiyan kooli (滿洲實錄), 1781, 72.) Az idézet a mandzsu család belső 
használatára készült műből származott, ugyanez az esemény a nagyközönségnek szánt műben 
így hangzik: „A Yargū  erőd vezetője, Hūrhū minden emberével behódolt majd a fiát, Hūrhant 
Nurhacsi fiává fogadta és nevelte, a Gioro családnévvel jutalmazta és őrnek alkalmazta.” (yargū 
sancin i dalaha niyalma hūrhū . geren be gaifi dahanjiha manggi . taizu hūwangdi . ini jui hūrhan 
be jui obume ujifi . gioro hala sangnafi . hiya sindaha) Daicing gurun i fukjin..., i.m.2. köt. 5a.) 
3. „Régóta az a szokás, hogy bőkezűen adnak hivatalokat és jutalmakat azoknak, akik 
a birodalmak alapításakor minden erejüket megfeszítve segítettetek. Későbbi korok is dicsőítik 
őket, a nevük örökre fennmarad. Baldaci, te a Jingkiri folyó mentéről származol, őszintén és 
szilárdan voltál a hűségedben. Minden évben elküldted a lakhelyed javait. Mikor nézeteltérésed 
támadt az ismerőseiddel, akkor fogtad a testvéreidet és az egész családoddal együtt behódolva 
érkeztetek [a mandzsu uralkodóhoz].” (julge ci ebsi doro toktobume . geren i hūsun be tucibume 
baitalara de hafan šang be hairandarakū gungge be huwekiyebumbi . amala jalan de algimbume . 
gebu be enteheme tuwabumbi . baldaci si daci jingkiri ulai niyalma . dahaki seme mujilen be 
hing seme jafafi . aniya dari baci tucire jaka be benjimbihe . hoki dolo eherere jakade . sini ahūda 
deode be gaifi uhei uksun i dahame jihe.) Részlet Baldaci sztéléjéről (1654), jelenleg a Pekingben, 
a Kőfaragás Múzeumában (Beijing Art Museum of Stone Carvings, 北京石刻艺术博物馆介
绍) őrzik, felirata publikálatlan.

28 Erre egy példa: „A Yehe, Hada, Ula és Hoifa törzsek közös követet küldtek [Nurhacsinak] ezzel 
az üzenettel: - A mi hibánkból vereséget szenvedett a seregünk, elvesztettük a becsületünket. 
A hibánkat ki szeretnénk javítani, hajadonokat adnánk, vejet kérnénk neki és békében élnénk. 
A Yehék vezetője (bejléje), Buyanggu a húgát Nurhacsinak, Gintaisi bejle pedig a lányát szeretné 
Nurhacsi második fiának, Daisannak adni. Miután Nurhacsi ígéret tett, egy lovat szerszámoztak 
fel nyereggel, fékkel, majd egy páncélt és sisakot tettek rá málhának, majd ajándékba adták neki. 
Marhát és fehér lovat öltek, áldozatot mutattak be az Égnek és egy csésze bort, egy földrögöt, húst, 
vért és csontot tettek egy-egy tálba és feláldozták ezeket. A négy törzs vezető egymás után így 
tettek fogadalmat: – Ha nem adjuk oda a menyt, és nem fogadjuk a vejt, ha nem élünk békében, 
akkor ehhez a földröghöz hasonlóan szétmállva, ehhez a csonthoz hasonlóan kifehéredve, ehhez 
a vérhez hasonlóan kiszáradva pusztuljunk el! – Ha hűségesen kitartunk elhatározásunk mellett, 
akkor ilyen bort igyunk, ilyen húst együnk és éveink száma nagy legyen. Majd Nurhacsi is esküt 
tett: Ha megtartjátok az eskütöket, akkor békében fogtuk élni. De ha nem tartanátok meg az 
esküt, akkor három éven keresztül foglak benneteket figyelni! Ha nem lesztek békében velem, 
akkor megtámadlak benneteket!” (yehe . hada . ula . hoifa . uhei elcin takūrafi wesimbuhengge 
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cí  met Nurhacsinak, a halhák cselekedete egyedülálló volt. Az, hogy nem lettek 
Nurhacsi alattvalói, az is mutatja, hogy 1619-ben katonai szövetséget kötött 
a halha vezetők egy csoportja Nurhacsival egy Mingek elleni támadáshoz,29 
miközben egy másik csoportjuk a Mingek oldalán harcolt.30

Korábbról nem ismert olyan példa, hogy valaki vagy valakik egy magasabb 
rangúnak adtak volna címet. Vallási vezetőtől viszont gyakran kaptak címet 
világi vezetők, pl. a tümet Altan kánt (1507-1582) a tökételes Brahman, nagy 
hatalmú csakravarti tankirály címmel tüntette ki Szönam Gyaco, aki cserébe 
a dalai láma címet kapta tőle 1578-ban,31 (a Dalai lámákat ettől kezdve ne-
vezik dalai-nak). Abatai kán (1554–1588) pedig a vadzsra kán címet kapta 
a Dalai lámától.32 A ming császártól is lehetett címet kapni, pl. Altan kán tőle 
kapta a Shunyi wang (顺义王) címet.33 A mongol kánok trónra kerülésével 
kapcsolatban hallgatnak a források, nem lehet tudni, hogy milyen szertartás 
keretében történt ez a XV–XVI. században.

Nurhacsi az első uralkodó volt a családban, apja nem volt kán és a környeze-
tében a többi fejedelem közül is csak egynek volt káni címe, amiről nem lehet 
tudni, hogy az honnan származott. A címeket mindenki kénye-kedve szerint 
vette fel,34 illetve a Ming császártól is kaphattak, pl. Nurhacsit még 1595-ben 

. meni waka de cooha gidabuha . gebu bijaha . ereci  julesi . muse dasame acafi . jui bume urun 
gaime sain i banjiki . yehe i beile buyanggū ini non be taizu hūwangdi de buki . beile gintaisi . ini 
sargan jui be taizu hūwangdi i jacin jui daišan de buki seme baime wesimbuhe manggi . taizu 
hūwangdi angga aljafi . morin de enggemu hadala tohohoi [27a/b] uksin saca acifi jafan benefi . 
geli ihan suru morin be wafi . abka de weceme . arki emu hūntaha . boihon emu farsi . yali senggi 
giranggi emte moro dobori duin gurun siran siran i gashūme hendume . gashūha amala . jui bume 
urun gaime sain i banjirakū oci . ere boihon i gese ucubume . ere giranggi i gese šarame . ere 
senggi i gese meijeme bucekini . daci dubede isitala gūwaliyarakū oci . ere arki be [27/28] omime 
. ere yali be jeme aniya se ambula bahame banjikini seme gashūha manggi . taizu hūwangdi inu 
gashūme hese wasimbuhangge . suwe gashūha gisun de isibume sain i banjici wajiha . ere gisun 
de isiburakū ohode . bi ilan aniya otolo tuwambi . sain i banjirakū oci dailambi sehe ..) Daicing 
gurun i fukjin..., i.m.2. köt. 27–28.)

29 Qorca & Ceng Ming, i.m., 231. Az eskü leírása: Tongki fuka sindaha..., i.m., 1. köt., 196 skk.
30 Нацагдорж, i.m., 22.
31 Qotala esrua yeke kücün-ü cakrawarti nom-un qaγan. The Jewel Translucent Sutra: Altan Khan 

and the Mongols in the Sixteenth Century, Johan Elverskog (kiad.), Brill, 2003, 161, 272.
32 Wcirai qaγan. The Jewel Translucent Sutra…, i.m., 295.
33 Mongγol-un teüke, B. Oyunbilig & Bayilduγci (főszerk.), Öbör Mongγol-un Yeke Surγaγuli-yin 

Keblel-ün Qoriy-a,  2008, 138. 
34 Erről érzékletes, bár valószínűleg kissé túlzó képet fest a XVIII. század végén összeállított 

Mandzsuk igaz története: „Abban az időben [XVI. század második fele, Mandzsúriában] min-
den tartomány (gurun) zűrzavarba süllyedt. [...] A rablók és a tolvajok csoportokba verődtek, 
mint a rajzó méhek. Mindenki saját magát kánnak, bejlének vagy ambannak nevezte. A falvak 
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tüntette ki a Ming császár egy címmel, de ez nem volt káni.35 Tehát nem volt egy 
kialakult szertatása a kánválasztásnak, azaz inkább kánná kinevezésnek, mert 
a szó valódi értelmében választás nem létezett. 1616-ban Nurhacsi megalapítja 
a Kései-Jin (後金) dinasztiát, aminek az uralkodója lesz, Nurhacsit az összes 
bejle és előkelő hódolattal egy tiszteleti címmel tüntette ki.36 1636-ban Nurhacsi 
utódját Hung Tajdzsit az kánjukká választják a Góbitól délre lakó mongolok. 
Az összegyűlt előkelők egy beadványban kérték fel Hung Tajdzsit, hogy legyen 
az uralkodójuk.37 További kutatás igényel annak a tisztázása, hogy az 1616-os 
és az 1636-os kánválasztások ténylegesen az 1607-es káni cím adományozás 
mintáját követték-e. Annyi bizonyos, hogy minden esetben az alattvalóktól, 
azaz alacsonyabb rangúaktól nyerte el a mandzsu uralkodó az uralkodói cí-
mét. Ezt az is megerősíteni látszik, hogy már a korai mandzsu történetírásban 
is a dinasztia ősapját a későbbi alattvalói emelték uralkodójukká, a későbbi 
művekben is változatlanul megmarad ez a rész.38

Egy politikai tettet a következményekből lehet megítélni. Nurhacsi 1616-
ig szinte kizárólagosan használta a kündelen kán címet,39 majd a genggiyen40 
[fényes, fényességes] kán címet kapta az előkelőitől, akik úgy érzeték, hogy 
nincsen kánjuk,41 azaz az ő szemükben a mongoloktól kapott cím semmit sem 

és nemzettség vezetői egymás között háborúskodtak, a testvérek egymást öldösték. A családok 
és az erős, hatalmas emberek is a gyengéket és korlátoltakat elnyomták, kirabolták és megölték. 
Hatalmas káosz volt.” (tere fonde babai gurun facuhūn ofi [...] hūlha holo hibsui ejen i gese der 
seme dekdefi meni meni beye be tukiyefi han . beile . amban seme gašan tome ejen . mukūn tome 
uju ofi ishunde dailame afame . ahūn deo i dolo wame . uksun geren . hūsun etuhun niyalma . 
yadalinggū budun be gidašame durime cuwangname . ambula facuhūn bihe . Manju i yargiyan 
kooli [滿洲實錄], 1781, 20–21.) 

35 Roth Li, i.m., 29.
36 Geren beile ambasa gingguleme wesihun colo tukiyehe. Daicing gurun i fukjin doro neihe 

i bodogon i bithe, 1789. 5. kötet, 1. Az esemény részletesebb leírása: Tongki fuka sindaha..., 
i.m. 1. köt. 67.

37 Cing ulus-un dotoγadu narin bicig-ün yamun mongγol dangsa ebkemel-ün emkidkel, Sing Yüng 
Pü (főszerk), Öbör Mongγol-un Arad-un Keblel-ün Qoriy-a, 2003, 1. köt., 7–8. 

38 Jun Matsumura, The Founding Legend of the Qing Dynasty Reconsidered. Memoirs of the 
Research Department of The Toyo Bunko, 55, 1993, 47, 49, 52–53.

39 Di Cosmo, i.m., 269–270.
40 A cím hosszabb változata: Fényességes kán, akit az ég nevezett ki, hogy uralkodjon az összes biro-

dalom felett! (Abka geren gurun be ujikini seme sindaha genggiyen han.) Tongki fuka sindaha..., 
i.m. 1. köt., 67.

41 „A birodalom előkelői és nagyjai összegyűltek és így tanácskoztak: – Mert nincs kánja a mi 
birodalmunknak naggyá lett az ínség, de az ég minket bőségben akar éltetni! Ezért adjunk 
uralkodó címet az ég által éltetett, de ínségbe jutott országunkat kegyekkel elhalmozó, ügyesen 
irányító kánnak!” (gurun i beise ambasa . geren gemu acafi gisureme . musei gurun han akū 
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ért. Az új címe mellett pár év alatt kikopott a korábbi a kündelen kán megne-
vezés, de kezdetben arra is akad példa, hogy párhuzamosan használták őket, 
pl. Ligdan kán egy 1619-ben kelt levelében kündelen genggiyen kánnak szólítja 
őt.42 Sokatmondó, hogy Enggeder egy 1623-ben írt levelében nem kündelen, 
hanem gegen kánnak szólítja meg Nurhacsit,43 ami a mandzsu genggiyen szó 
mongol tükörfordítása. A kündelen kán cím csak a kortárs feljegyzésekben44 
és az uralkodócsalád belső használatára készült Mandzsuk igaz történetében 
(Manju i yargiyan kooli) szerepel, az alattvalók számára készült Mandzsu biro-
dalom megalapításának stratégiája (Daicing gurun i fukjin doro neihe i bodogon 
i bithe) című műben  taizu hūwangdi-nak [=dinasztia-alapító császár] nevezik 
meg őt. Tehát Nurhacsi használta ezt a címet, ami mutatja, hogy fontosnak 
tartotta, de 1616-tól fokozatosan lecserélte, az új címét erősebbnek vélte. 

Enggeder életpályájáról nem sok adat maradt fent. A mongol forrásokban 
csupán a neve és rövid családfája szerepel.45 1617 tavaszán feleségül kapta 
Nurhacsi öccsének a lányát, Sundai gegét.46 1619-ben a halhák követeként 
jelenik meg47 (valószínűleg máskor is volt ebben a megbízásban, de erről fel-
jegyzés nem maradt fenn). 1621-ben Enggeder öccse a családjával, háznépével 
és ingóságaival együtt megérkezik a mandzsu udvarba, behódolt.48 1623 előtt 
Enggeder megkapja az összes mongol bejszéje címet.49 1636-ban elhunyt, er ről 

banjime joboho ambula ofi . abka musei gurun be jirgabukini seme banjibuhabi dere . abkai 
banjibuha yadara joboro gurun be gosire mergen ujire faksi han de . amba gebu hūlaki seme 
geren hebdeme gisureme toktobufi.) Tongki fuka sindaha..., i.m. 1. köt., 67. 

42 Tongki fuka sindaha..., i.m. 1. köt., 195. 
43 A levelet idézi: Li Bao Wen, Namka 1996, 17duγar jaγun-u ekin-dü qolboγdaqu 43 qubi mongγol 

bicig = Öbör Mongγol-un neyigem-ün sinjilekü uqaγan, 1996/1 (80), 87.
44 Az 1607 és 1636 között, napi szinten vezetett mandzsu udvari feljegyzések (kínai neve: Chiu 

Man-chou Tang (CMCT)) fennmaradtak (Chieh-hsien Chen, Manchu Archival Materials, Taiwan, 
1988, 14. skk.). A XVIII. századi feldolgozott változat kiadása: Tongki fuka sindaha..., i.m. 

45 Altan kürdün..., i.m., 201.
46 [1617] juwe biyade monggo gurun i kalkai enggeder taiji de amba genggiyen han i deo i jui be 

sargan  buhe. Tongki fuka sindaha..., i.m., 1. köt., 77.; Evelyn S. Rawski, Ch’ing Imperial Marriage. 
Marriage and inequality in Chinese society, Rubie Sharon Watson – Patricia Buckley Ebrey, 
Oxford, University of California Press, 1991, 177.

47 [1619] monggo gurun i sunja tatan i kalka i geren beise i elcin enggeder efu isinjifi boode bihe. 
Tongki fuka sindaha…, i.m., 1. köt., 190.

48 [1621] juwan duin de . monggo i bayot gurun i darhan baturu beile i jui . enggeder efu i deo 
monggol taiji . juse sargan . adun ulha . ini harangga gūsin booi jušen be gajime ukame jihe. 
Tongki fuka sindaha…, i.m., 1. köt.,  326.

49 [1623] enggeder efu aniya araha doroi han de hengkileme jihe . ere gemu monggo gurun i beise. 
Tongki fuka sindaha…, i.m., 2. köt., 627. 
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a régi mandzsu feljegyzésekben 1636-nál a negyedik hónap tizenhatodik nap-
ján az alábbi bejegyzés található:

Enggeder efu50 betegségben elhunyt. Ő régen az északi51 mongol halha-bajud 
törzs bejléjének, Darhan bátornak volt a fia. Genggiyen kán [Nurhacsi] ide-
jében az uralkodó kitüntette őt, mert ő volt az első, aki ellenséges területeken 
átvágott, hogy tiszteletét tegye. Később a kán az öcsének, Surhacsinak52 a lá-
nyát, Sundai gegét adta hozzá feleségül. Parancsnoki (总兵官) rangot adott 
neki és egy várost, népet, szolgákat, szolgálókat, birtokot, aranyat, ezüstöt, 
tarka- és virágmintás selymet, mindenféle használati tárgyat adott neki és 
nagy megtiszteltetésként bejsze címmel jutalmazta.53

Enggederről egy másik forrás is tudósít, A mandzsu nemzettségek és csalá-
dok leírása, (Jakūn gūsai manjusai mukūn hala be uheri ejehe bithe, 1744), 
e szerint:

Enggeder efu, teljesen sárga zászlóhoz54 tartott és a Sira mörön vidékén 
lakott. A [mandzsu] birodalom alapítása idején a nemzettségét vezetve 
mindenki mást megelőzve hódolt be, majd a harmadik rangú hivatalt ka-
pott. Az uralkodócsaládból származó lányt kapott, így az efu címmel lett 
kitüntetve. A behódolt nemzettségéből egy járást szerveztek. Erőszakkal 
szerezték a szolgákat. Miután Enggeder meghalt az őszintén engedelmes 
címet kapta.55 

50 Efu: az uralkodói családba beházasodott férfi.
51 Nincs magyarázat, hogy mit jelent itt ez az északi (amargi) szó. Az északi halhák alatt a Góbitól 

északra lakó halhákat (kb. a mai Mongólia) lehetne érteni, de ők az idézett forrásban aru i kalka 
néven szerepelnek (itt az aru mongol szó a mandzsuban, északot jelent) amargi kalkaként 
soha.

52 A Surhacsi helyett Darhan Bátor bejle fia áll, ami nyilván elírás. Lásd: 44.  lábjegyzetet.
53 [1636] juwan ninggun de enggeder efu nimeku de akū oho . enggeder efu dade amargi monggo 

i kalka i bayot tatan i darhan baturu beile i jui bihe . genggiyen han i fonde . dain i gurun be 
duleme tuktan fukjin jugūn arame hengkileme jihe seme . han saišafi . deo darhan baturu beile 
i jui sundai gege bebufi . sumingūwan i hergen obufi . emu hoton . irgen . jušen . aha . tokso . aisin . 
menggun . alha . gecuheri . niyalmai baitalara ai ai jaka be yooni bufi . ambula kunduleme beise 
i jergi de ujihe. Régi mandzsu feljegyzések (Fe mangju dangse), CMCT, Facsimile: 舊滿洲檔, 
Taiwan, 1969. 4753 (10. kötet). Szerkesztett változata azonos szöveggel: Tongki fuka sindaha…, 
i.m., 6. köt., 1011.

54 A mandzsuk a zászlós rendszert 1615-ben hozták létre, közigazgatási és hadszervezeti egységet 
takar. 8 mandzsu zászló volt, a teljesen sárga volt a legelőkelőbb. Elliot, i.m., 56–63.; Roth 
Li, i.m., 36.

55 Sira mūren ba i borjigid hala . enggeder efu . gulu suwayan i niyalma . jalan halame sira mūren 
i bade tehe bihe . fukjin doro neihe fonde . harangga aiman be gaifi yaya onggolo baime dahame 
jihe manggi . ilaci jergi jingkini hafan obuha . gungju bufi efu fungnehe . gajiha aiman i urse be 
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Se ebben, se a korábbi idézetben nem szerepel, hogy Nurhacsi tevékenyen részt 
vett volna kündülen káni címének felajánlásában. Tehát ennek az eseménynek 
már Enggeder halálakor sem volt hatása, valószínűleg ezért hallgatnak róla 
a források. Enggeder úgy tűnik fel mintha egyszerűen behódolt volna, ahogy 
sokan mások tették.

Enggeder mandzsuvá vált, a mandzsuk szolgálatába álló családjának ő volt 
az első nemzedéke. 1655-ben egy sztélét is emeltek a sírjánál, hogy tetteit hir-
desse az utókornak. Enggeder késői leszármazottai is a mandzsu császárok 
oldalán harcoltak, még a XIX. században is.56 A Bajud megye a XVII. században 
megszűnt, így nem volt, aki megírta volna a Bajudot történetét és Enggeder 
tettét megörökítse az utókornak.  

Kitekintés: 1634-ben meghalt Ligdan kán, aki az utolsó dzsingiszida uralkodó 
volt. A mongolok feletti hatalmat jelképező szimbolikus tárgyak a mandzsu 
uralkodóhoz, Hung Tajdzsihoz kerültek, akit 1636-ban a Góbitól délre lakó 
mongolok uralkodójukká emeltek. 1691-ben a Góbitól északra lakók a nyugati 
mongoloktól (ojrátoktól) félve a mandzsu uralkodó védelmét keresték, behó-
doltak neki. Végül a XVIII. század közepén a mandzsuk fegyverrel hódoltatták 
az ojrátokat, így szinte az összes mongolok lakta terület a fennhatóságuk alá 
került. A mandzsu uralkodók sosem hivatkoztak az 1607-ben kapott kündelen 
káni címükre, mint legitimációs forrásra. Visszatekintve azt lehet mondani, 
hogy ez volt az első komolyabb lépés a mongol és mandzsu kapcsolatok terén, 
de a kortársak ebből nem éreztek semmit.

Összefoglalva, 1607-ben Nurhacsi káni címet kapott a befolyási övezetén 
túl lakó mongolok egy csoportjáról, akik ezzel feltehetőleg a függetlenségüket 
kívánták hangsúlyozni a mongol nagykántól, Ligdantól. A közeli, fenyegető 
veszélyt egy távoli, laza kapcsolattal kívánták kivédeni.  Hosszú távon a terv 
kudarcot vallott, 1627-ben Ligdan bevonult a halha területekre. Nurhacsi 
udvartartása szemében nem volt túl nagy jelentősége ennek a címnek, így ők 
1616-ban egy újabbat adnak, s ez fokozatosan kiszorította a korábbit, ami így 
csak egy rövid epizód a történelemben, később sem hivatkoztak rá a mandzsuk. 
Enggeder, aki követként járt a Góbitól délre lakó halhák és Nurhacsi között, 
beházasodott a mandzsu uralkodói családba, területet és címeket kapott, man-
dzsuvá vált, így ő és a műve is kiesett a mongol történeti emlékezetből.

niru banjibufi . erei jušen maitu de bošobuha . enggeder akū oho manggi . amcame tob ijishūn 
gebu buhe . Jakūn gūsai manjusai mukūn hala be uheri ejehe bithe, 1744, 66. fejezet.

56 Eminent Chinese of the Ch’ing Period, Arthur W. Hummel (szerk.), Washington, 1943, 
224–225.
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megye a XVII. században megszűnt, így nem volt, aki megírta volna a Bajudot történetét és 
Enggeder tettét megörökítse az utókornak.   

Kitekintés: 1634-ben meghalt Ligdan kán, aki az utolsó dzsingiszida uralkodó volt. A mongolok 
feletti hatalmat jelképező szimbolikus tárgyak a mandzsu uralkodóhoz, Hung Tajdzsihoz kerültek, 
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mondani, hogy ez volt az első komolyabb lépés a mongol és mandzsu kapcsolatok terén, de a 
kortársak ebből nem éreztek semmit. 

Összefoglalva, 1607-ben Nurhacsi káni címet kapott a befolyási övezetén túl lakó mongolok egy 
csoportjáról, akik ezzel feltehetőleg a függetlenségüket kívánták hangsúlyozni a mongol 
nagykántól, Ligdantól. A közeli, fenyegető veszélyt egy távoli, laza kapcsolattal kívánták kivédeni.  
Hosszú távon a terv kudarcot vallott, 1627-ben Ligdan bevonult a halha területekre. Nurhacsi 
udvartartása szemében nem volt túl nagy jelentősége ennek a címnek, így ők 1616-ban egy újabbat 
adnak, s ez fokozatosan kiszorította a korábbit, ami így csak egy rövid epizód a történelemben, 
később sem hivatkoztak rá a mandzsuk. Enggeder, aki követként járt a Góbitól délre lakó halhák és 
Nurhacsi között, beházasodott a mandzsu uralkodói családba, területet és címeket kapott, 
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A Carte le d'Empire Chinois du Japan (1855, metszette: Thierry) részlete. 
 
A. Kirin-(aula): Girin hegy (Girin aγula), innen nem messze volt a régi mandzsu főváros (Hetu 
ala), amely 1625-ig volt a központ. 
B. Tchagan-Khotun: Fehérvár (Caγan qota), Ligdan alapította főváros, körülötte vannak a csahar 
területek.  
C. Sira r.: Sárga-folyó (Sira mören), nem azonos a Sárga-folyammal. Enggeder nemzettségének a 

A Carte le d’Empire Chinois du Japan (1855, metszette: Thierry) részlete.

A.  Kirin-(aula): Girin hegy (Girin aγula), innen nem messze volt a régi man-
dzsu főváros (Hetu ala), amely 1625-ig volt a központ.

B.  Tchagan-Khotun: Fehérvár (Caγan qota), Ligdan alapította főváros, körü-
lötte vannak a csahar területek. 

C.  Sira r.: Sárga-folyó (Sira mören), nem azonos a Sárga-folyammal. Enggeder 
nemzettségének a folyó mentén volt a szállásterülete. A halhák is ezen a vi-
déken éltek.

D.  Peking: 1644-ben foglalták el a mandzsuk, ekkortól kezdve a mandzsu 
birodalom fővárosa.

E. Moukden: Mukden, a mai Shenyang. 1625–1644 között főváros.
F. Ourga: a mai Ulánbátor (XVIII. században vált jelentőssé).
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