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ELŐSZÓ. 

Székelyföldnek  Készonszék a régészetileg legkevésbbé ismert része.1 

A régebbi irodalom — SCHEINT DANIEL 2 — csupán régi várakat, Setsén 
várát és még két külön meg nem nevezettet említ onnan. Ámde BÁRÓ 

1 A következő sorok első sorban az 1935. évi nyári kirándulásomon végzett meg-
figyeléseimet  és feldolgozásukat  tartalmazzák. 1936 nyarán, csatlakozva az Erdélyi  Kárpát 
Egyesület  tagjaiból Kászonszék kirándulási lehetőségeinek felkutatására  vállalkozókhoz, 
több lényeges résszel egészítettem ki az előző évben teljesen be nem fejezhetett  munká-
mat. Dolgozatom egyúttal tehát felelet  arra is: van-e Kászonszékben kirándulók által 
megnézni érdemes régészeti emlék? Űtamban APOR LÁSZLÓ úr és neje, szül. KARDOS 
ÁGNES őnagysága, a Salutaris-borvizforrás  bérlői, GYÖRGY GÁBOR nagykászoni plebánus úr 
és RÓTH MÁRTON kászonaltízi r. kath. el. iskolai igazgató-tanító úr hathatósan támogattak. 
Kérem, fogadják  szívesen e helyről is hálás köszönetemet. 

2 Das Land... der Szeckler. (Pest, 1833.) 120.1.: „In Kászon... 3 verfallene  Schlösser, 
das eine fűhrt  den Namen Setsén vára." SCHELNT az általa a székelyek későbbi idejéből 
(.aus der spăteren Geschichtsperiode des Volkes", 117.1.) származtatott várak legjelentő-
sebbjeinek legutolsój aiként említi a kászoni három várat, még pedig látszólag nem személyes 
tapasztalat alapján. Az idézett rész után ugyanis külön sorban még a következő rész 
olvasható; „Bod Péter: Siculia H. Dacica. MS.", e cím pedig semmi más egyéb nem lehet, 
mint forrásmegjelölés.  E szerint tehát BOD PÉTER is írt ezekről a várakról. BOD PÉTER 
azonban a ki nem nyomtatott Siculia  hunno-dacica-ja  [röviden ismertette SÁMUEL ALADÁR: 
Felsőcsernátoni Bod Péter élete és művei (Budapest, 1899.) 200—201. 1.; bizonyára ezzel 
azonos és nem más az a kézirat, amelyet BENKÖ JÓZSEF (Transsilvania generális. II. köt, 
Kolozsvár, 1833., 463—464. 1.) BOD kéziratainak a felsorolásában  ,6. Siculia seu História 
Siculorum", illetve SziNNYEI JÓZSEF (Magyar írók élete. I. köt. Budapest. 1891. 1129. h.) 
„De origine et antiquitatibus Siculorum" címmel említenek; utóbbiak jegyzékeiben t. i. 
nincs meg a «Siculia hunno-dacica", de viszont a címek megegyeznek annyira, hogy 
azonosnak vehessük mind a hármat] IV. fejezetének  3. szakaszában: Kászonszék külön 
leírásában ír a kászoni zabról, juhokról, kecskékről, szarvasgombáról, stb., ámde várakról 
egyetlen betűt sem. (GULYÁS KÁROLY úr, a Teleki-könyvtár  könyvtárosa, szíveskedett nekem 
lemásolni BOD PÉTER ottan őrzött kéziratának kászoni szakaszát, ez úton is hálásan 
köszönöm segítségét.) SCHEINT forrásmegjelölése  következésképpen nem vonatkozhatik a 
kászoni várakra is, azaz SCHEINT alighanem csupán hallomás alapján írt ezekről a várak-
ról. Megemlítem, hogy BENKÖ JÓZSEF a Transsilvania Speciális Lib. II. Terra Siculorum 
(GR. KEMÉNY JÓZSEF példányabeli) 424—431. 1.-n 1776-ban szintén részletesen ismertette 
Kászonszéket, ámde ő sem emlékezett meg a várak egyikéről sem. 
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ORBÁN B A L Á Z S 8 még ezeknek a nyomait is annyira bizonytalanoknak 
találta, hogy Szetye vára kivételével a többieknek még egykori létezésében 
is kételkedni kényszerült. Csíkmegye monográfusa,  VLTOS M Ó Z E S 4 akkor, 
amikor egyszerűen átvette ORBÁN BALÁZS leírását, egyúttal ORBÁN véle-
ményének jogosságát is határozottan elismerte. GERECZE P É T E R 5 szintén 
ORBÁN megállapításai mellett tört lándzsát, amidőn jegyzékébe egyedül 
Szetyevárát vette be, mint nemrég MARTIAN JULIÁN® is tette. 

Minthogy azonban NAGY GÉZA7 majdnem legújabban — ORBÁN 

8 Székelyföld.  II. köt. (Pest, 1869.) 54. I.; „Kászon Impérből Újfaluba  vezető úttól 
nyugatra, a Kandatető alatt lesiető Szetye patak balpartján, régi várnak látszanak nyomai. 
E vár térhelyen fekszik,  lapú alakú, s csak 200 lépés kerületű; déli oldalát a patak mély 
medre folyja  körül, többi oldalait széles mély sáncz övedzi, melyben kincskeresők vájta 
öregek vannak. Egy ily ásás alkalmával régi cserfa-csebret  találtak. E vár hatalmas gátonyá-
ban sehol kőfalnyom  nem mutatkozván, azt kell hinnem, hogy csak földvár  volt. Hagyo-
mányilag megőrzött neve Szetye vár (mi a Szitha vagy Szityha-hoz hasonlítna), a néphit 
szerint török vár lett volna. Kérdés: hogy ez nem egyike-e avar őseink földvárainak, 
kiket, mint tudjuk, gyakran neveztek törököknek még a történészek is. — Scheint Kászon 
három váráról tesz egyszerűen említést; már most kérdés, hogy hol voltak azok ? Kászon 
Fel-Tiznek egyik negyedét Kővárnak hívják s ilyen nevet visel a mellette nyugatról fekvő 
dombtető is, de ott bár a hagyomány várat keres, semmi épületnyomra nem találtam. 
A fürdőhöz  vezető völgybe Mocsvár pataka szakad, ez elnevezés nyomán bebarangoltam 
e vidéket anélkül, hogy valami várnyomra találtam volna, továbbá a Mocsvárpatak fejénél 
levő s gyönyörű sziklaszálakkal ékes Hegyeskőtől nyugatra Impér felé  folyó  Bakmájpatak 
mellett egy helyet Bakmájvárának neveznek, de itt sem találhattam semmi épületromra, 
bár régi szántóföldeknek  mesgyéi mutatják, hogy ezen most vadon vidéken egykor föld-
mívelő emberek laktak... Ekként, ha Scheint három várát egybe akarjuk hozni, nem 
találhatunk mást, mint az említett Szetye várát (melyet egyedül említ név szerint Scheint, 
s azt is Szetsén várának keresztelve el), a Nyergestetői várat és a Kézdiszentléleknél leirt 
Czecze várát, melyek mind Kászon területén feküdtek.* 

4 Csíkmegyei füzetek  (Csíkszereda, 1894.) 154. 1. Mivel ViTOSnak a várakról szóló 
leírásai nem egyebek, mint ORBÁN leírásainak kissé átalakított és több hibával tarkított 
kivonatai, csak éppen utalok könyvére s nem idézem külön az idevágó szövegét. 

5 Magyarország  Műemlékei.  II. köt. (Budapest, 1906.) 270. h.: „Nagykászon. Régi 
vár nyomai a Szetyepatak balpartján." Az u. o. (265. és 271. h.) Nagykászonból említett 
„Bükkősalji vár" nem más, mint ORBÁN által (II. köt. 56. 1.) az úzvölgybeli Bükköshegy 
aljából leírt terjedelmes földerődítmény.  Ez a hegy Csíkszentmárton—Csekefalva  határában 
van, vagyis nem tartozik bele mostani leírásunk keretébe. 

6 Repertoriu arheologic. (Bistriţa, 1920.), 23.1.: „Impér (Kászonimpér). Circumvalafie. 
Circumferinţă  150 m.-

7 KÖNYÖKI JÓZSEF—NAGY GÉZA: Középkori várak. (Budapwt, 1906.) 282.1.): Czecze-
vér (Kászonvölgy, rom); Kővár (Kászonfeltíz,  elpusztult); Bakmájvára (Kászonimpér, el-
pusztult) ; Szetyevára (Kászonimpér és Készonújfalu  között, pogányvár = praehisztorikus 
földvár).  — A 282. 1. 2. jzt. szerint KÖNYÖKI csupán Csíkszeredát velte be Csíkvármegye 
középkori várainak jegyzékébe, a többieket mind NAGY GÉZA toldotta be, még pedig 
ORBÁ̂  adataira való hivatkozással I Meg kell jegyeznem továbbá, hogy bár a legelsőül 
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BALÁZSra hivatkozva ugyan, de tulajdonképpen mégis éppen ORBÁN meg-
állapításai ellenére — ismét valóságos várromok gyanánt sorolta fel  az 
összes kászoni „várakat44, Kászon völgye más irányú kutatásával egy-
idejűleg nagyon helyénvaló megvizsgálnunk azt is, hogy BÁRÓ ORBÁN 
BALÁZS megállapításai vájjon még ma, nyolc évtized elmultával is meg-
állják-e helyüket és hogy a tudomány mai állapota szerint valójában 
melyik félnek  van igaza? A következőkben elmondom mindazt, amit 
róluk szakszerű régészeti ásatások nélkül, csupán felszíni  vizsgálódásokra 
támaszkodva elmondhatunk.8 

említett •Czeczevár" valóban Kászonvize egyik mellékvölgyében van, NAGY GÉZA mégis 
tévesen vette be a csíkmegyei várak közé, mert ORBÁN is igen helyesen a Kászonvizébe 
Kézdiszentlélek határából lefolyó  Várpatak völgyéből, a Váréléről írta le, azaz a „Czecze-
vár* mégsem kászonszéki, hanem háromszékmegyei területen van. A nép egyébként nem 
is Czeczevárnak, hanem Várélének nevezi ezt a várromot, helyesebben a helyét, mind-
amellett, hogy ORBÁN kétszer (a fejezet  tartalomösszefoglalásában,  III. köt. 108. 1. és az 
előbb, a 3. jzt.-ben idézett utalásában, II. köt. 54.1.) — bizonyára rövidség okából — valóban 
,CzeczeváráM-t írt. Czeczének azt a Zsidódomb ^ 1110-ből induló hegykiágazást nevezik, 
amelyből a Váréle hegye is kiemelkedik. 

8 Tekintve, hogy túl költséges volta miatt nem mellékelhetem a bejárás alkalmával 
használt 1:75,000-es részletes térkép Kézdivásárhely Z. 21. K. XXXIV, és Csíkménaság 
Z. 20. K. XXXIV. 1896. jelzésű lapjainak az alábbiakban szóbakerülő részletét, a követ-
kező leírásokban igyekszem annyira aprólékosan megjelölni az egyes helyeket, hogy az 
érdeklődő a nevezett térképlapokon egész könnyen megtalálhassa mindeniket. — Tekin-
tettel továbbá arra, hogy a nyomdában nincsenek meg mindazok a különleges betűalakok, 
amelyeket az ebben a tanulmányban előforduló  hangváltozatok megjelölésére használnunk 
kellene, a hozzájuk legközelebb eső meglevő betűalakokat használhattam csak és e miatt 
arra kérem a komolyabb érdeklődőt, hogy az esetleges további vizsgálódásaira ne ezeket, 
hanem csakis az idézett forrásmű  vekben levő, mindig a maguk különleges betűfajtáival 
szabatosan megjelölt, helyes alakokat használja. Ugyanezen ok miatt voltam kénytelen 
^-gel jelölni nemcsak a térképlapokról idézett háromszögelési pontokat, hanem a magas-
sági pontokat is, amelyeknek egyébként keresztnek és körnek az összetételéből alkotott 
jel az egyezményes jegye. — A források  idézésénél a következő rövidítéseket hasz-
náltam: Kbl. = Korre8pondenzblatt  des  Vereins  für  siebenbűrgische  Landeskunde; 
KCsA. = Körösi  Csoma-Archivum;  KKÉ. = A gróf  Klebelsberg  Kunó  magyar történet-
kutató  intézet  Évkönyve;  MELICH: Honfk.  Mo. = MEUCH JÁNOS: A hon foglaláskori 
Magyarország  (Budapest, 1925—29.); MEtSz. «» Magyar  Etymologiai  Szótár.  I. köt. 
(Budapest. 1914—1930.); MNy. = Magyar  Nyelv;  MNytSz. = Magyar  Nyelvtörténeti 
Szótár  ; MOklSz. = Magyar  Oklevélszótár;  MTSz. = Magyar  Tájszótár;  NÉMETH: HMK. 
= NÉMETH GYULA: A honfoglaló  magyarság  kialakulása.  (Budapest, 1930.); Nyr = 
Magyar  Nyelvőr;  SzNME. = Emlékkönyv  a Székely  Nemzeti  Múzeum  50 éves jubileumára. 
(Sepsiszentgyörgy, 1929.); SzO. = Székely  Oklevéltár. 





ELSŐ RÉSZ. 

Kászonszék régészete. 
1. Mocsván 

A nagyjában délkeleti irányból folydogáló  Borvízpatak Kászonjakab-
falva  dereka táján ömlik be a Kászonvizébe. Ha az előbbi mentén felfelé 
haladunk, a 726 m. magasságúnak jelzett hídnál érjük el az első nagyob-
bacska jobbparti mellékcsermelyt, Mocsvárpatakát. 

a. Mocsvárpatak a A 878, a Hegyeskő s végül a A 994-tól közvet-
lenül nyugatra induló s észak-déli irányban húzódó hegyhát által nagyjában 
egyenlőoldalúháromszög alakban körülzárt területen fakadó  bővizű források 
csermelyeiből tevődik össze. A kies völgykebelben összegyűlt víz rövid 
és eléggé keskeny völgyecskén át folyik  le a Borvízpatakba. A völgykeblet 
határoló, illetve abba helyenként belenyúló magaslatok meglehetősen 
lapos fennsíkok.  Jóllehet ezek védekezésre aránylag kevés fáradság  árán 
átalakítható s amellett vízdús voltukkal önként kínálkoznak emberi lete-
lepedés helyéül, mégis sem rajtuk, sem az egykorú csermelymedreknek 
helyenként kisebb-nagyobb terjedelemben fennmaradt  terepfokain,  sem 
pedig az útbevágásokban meg a vízmosásos részeken nem találtam se 
várfal,  se várárok nyomokat, még csak edénycserepeket vagy régi emberi 
településre valló legcsekélyebb más egyéb maradványt se mindamellett, 
hogy végignéztem mindeniket.9 Ámbár nem találtam semmi effélét, 
mégse tagadhatom határozottan létezésük lehetőségét, mivel a fennsíkok 
mind kaszálók. Edénycserép, szuvatrög, stb. ott tehát csak véletlenül, 
nagy ritkán júthat felszínre.  A délnyugati aljban levő szántókat viszont 
meg még learatatlan gabona takarta s az utóbbi helyeken meg ez akadá-
lyozta meg a tüzetesebb keresgelést. A kikérdezett falusiak  közül egyébként 

9 Egyedül a fennebb  már említett, a ^ 994-tól közvetlenül nyugatra húzódó észak-
déli irányú hegyhát déli (a 726 m. magasságú híd felőli)  élét metszi ketté egy 1—1'Va m. 
mély nem természetes  árok. Ütbevágás nem lehet, mert semerre sincs útfolytatása.  Hely-
zetét tekintve viszont erődítési-védekezési szemszögből nézve is teljesen jelentőségnélküli. 
Semmi útbaigazítást nem figyelhettem  meg: ki, mikor, miért vágta be? 
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senki se tudja, hogy a vár hol volt vagy egyáltalán volt-e vér itten, se 
pedig arról se tud senki se semmit, hogy e völgyecskében valaha is régi faze-
kakat, edénycserepeket, stb.-t találtak volna. 

b. A völgy fejében  felmagasió  Hegyeskő hirtelenül, meredeken ugrik 
ki a menedékesebb lejtőkből. A Mocsvárpatak medencéje felőli  oldalai 
sziklásak. Északkeleten enyhén elsimuló hegynyakkal kapcsolódik a 
magasabb gerinchez. Tetején 20—25 m. hosszú, tojásdad körvonalú, 
eléggé lapos fennsíkocska  terül el. Látható várnyomárok, fal  itt sincs. 
Csupán két fűbenőtte  kincskereső gödör van, amelyek talán arra mutatnak, 
hogy a néphit esetleg egykori vár helyének tartja ezt, még pedig, ha nem 
csalódom, valószínűleg a helyenként felszínre  is kibukkanó egyenes 
homokkőrétegek egyes tömbjei alapján. Utóbbiak az első pillanatra való-
ban várfal  omladéknak látszanak, de gondosabb vizsgálat után (a rétegek 
szorosan egymásmellett következő több párhuzamos vonulatot alkotnak 
és sehol nem mennek keresztbe is, a rétegek egyes tömbjei természetesen 
függenek  össze az anyakőzettel, nem pedig mészhabarccsal vagy más 
egyéb kötőanyaggal erősítődtek egybe, stb.) határozottan kitűnik róluk, 
hogy nem emberkéz csinálta őket. Nem mesterséges készítmények, hanem 
a természet alkotásai. 

c. A részletes térkép világosan mutatja, hogy a Hegyeskőnek aránylag 
terjedelmes pihenőkkel megszakított délnyugati kiágazása előbb egész 
csendesen ereszkedik, majd a Mocsvárpatak és a tőle délre, vele nagyjá-
ban párhuzamosan folydogáló  s a 741 m. magasan levő hídnál a Borvíz-
patakba ömlő másik, a részletes térképen névtelen csermely által határolt, 
rövid és igen keskeny hegynyakkal a minden oldalról meglehetős el-
szigetelten és meredeken kimagasló A 878 hegykúpba megy át. 

Az utóbbi teteje nagyjában ENy—DK-i irányú hosszúkás, keskeny 
terecske. Az egészen még le nem kopott homokkőrétegek fekvése  szabja 
meg alakját. Ezek inkább vagy kevésbbé mállott volta okozza, hogy a 
terecske délkeleti oldalán levő 15—20 m. hosszú, 2 m. magas emelkedés 
falomladéknak,  töltésmaradványnak, az északnyugati sarkában levő leg-
magasabb része ellenben kerekded halomként (bástya gyanánt?) tűnik fel. 
Területe kicsi s nem is egyenletes annyira, mint ahogy a megerősített 
csúcsokon lenni szokott A kerekded halmocskát eléggé szembetűnő mélye-
dés választja el az előbb említett hosszúkás emelkedéstől. E miatt az első 
pillanatban hajlandók volnánk töltésnek, egykori várfal  omladékának tar-
tani a hosszúkás emelkedést. Ámde mivel ennek helyenként a felszínen 
is előtűnő kőtömbjei a hegy többi részén szintén kibukkanó homokkő-
rétegek irányának megfelelően  helyezkednek el és kötőanyag seholsem 
figyelhető  meg közöttük, a ki nem mart helyeken végül szilárdan össze-
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függnek  anyarétegükkel, mivoltuk nyilvánvaló s semmiesetre sem tart-
hatjuk emberkéz által odahelyezetteknek egyiküket sem. Természetes és 
nem mesterséges voltukra utal egyébként az is, hogy a „töltés" szigorúan 
megmarad egyenes irányában és még csak megsem kisérli a csúcs alak-
jának megfelelően  ívelődni. Maga a csúcs egyébként harcászati szem-
szögből igazán elsőrendű. A Borvízpatak vízgyűjtő területén ez a hely a 
legalkalmasabb védekezésre. Kilátási viszonyai jók. Kilövése hasonlóan, 
amit a csúcs nyugati oldalán levő futólagos  fedezékek  is igazolnak. A 
kelet felől  előnyomuló vagy arra visszahúzódó román hadsereg előőrsei 
illetve utóvédjei innen nagyszerűen tűz alatt tarthatták az egész völgyet, 
sőt Kászonjakabfalván  át egészen a Kászonvize túlsó, jobb pariján emel-
kedő Cseretető A 801-t is fel  a csúcsáig. Téglának, cserépnek, más egyéb 
emberi alkotásnak sem leltem semmi nyomát sem a tetőn, sem az oldalakon. 

d. Magaslatunknak valamivel alacsonyabb előfoka  is van nyugat 
felé.  Jóllehet ennek a fekvése  szintén igen kedvező, mégis ezen sem 
találtam semmi olyat (téglát, cserepet, szuvatrögöt, stb.), amit határozottan 
emberi településsel, erődítéssel összefüggő  maradványnak tekinthetnék. 
Helyenként itt ismét kilátszanak az ÉNy—DK-i irányú s a Hegyestető felé 
dűlő homokkőrétegeknek a felületes  szemlélő által igen könnyen falmarad-
ványnak nézhető élei, de mivel ezek nagyon sűrűn és mind csak ugyan-
abban az egy irányban, párhuzamosan húzódnak, nem tarthatjuk őket 
emberkéz alkotta fal-  vagy töltés maradványoknak, hanem csakis eredeti 
helyükön porladozó homokkőrétegeknek. Egyébként is a hegy csúcsa 
annyira kicsi, hogy csupán valami ideiglenes őrtornyocska lehetett rajta, 
ha ugyan egyáltalán volt valamikor efféle  rajta. 

e. A A 878-t és az utóbbi előfokot  menedékes nyereg köti össze. 
A nyereg déli, a Borvízpatak felőli  oldalán, 30—40 méterrel a nyereg 
alatt, elég nagy kiterjedésű s eléggé lapos teknő terül el. Két mesgyés 
földcsíkon  szállhatunk le erre, de ezek közül ma már csak a felső  táblá-
ban termesztenek zabot, az alsó az említett térséggel együtt kaszáló.10 

1 0 A kászoni határban — amint alább Bakmájváránál és Kentartományánál is 
látni fogjuk  — meglehetős sok ehhez-hasonló mesgyés földcsík  van: tábláikban egykor 
gabonát teimesztettek, de ma már csak kaszálónak használják, sőt erdő borít nem egyet 
RÓTH MÁRTON úr érdeklődésére a helybeliek azt mondották, hogy Kászon völgye régen 
vizenyőscbb volt és akkor e miatt kényszerültek a hegyoldalakon messze felhatolni  szántó-
földjeikkel.  Mivel azonban a völgy lapálya huzamosabb idő óta lassan szárazabbá lett, 
a nagy távolság és nehéz kapaszkodók miatt fokozatosan  felhagytak  a távolabb elterülők 
megmunkálásával és csupán kaszálóul használják őket. Állítólag még most is többen 
élnek, akik ekként cselekedtek, sőt a Kentartományban tulajdonos gazdák — szintén 
földjeiknek  igen fárasztó  megközelíthetése következtében — nagyon szeretnék beszüntetni 
ott is a gabonatermesztést és ugyancsak kaszálásra térni át. 
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Ez a lapos térség — eltekintve a hegy felőli  részének vizenyősségétől — 
eléggé megfelelő  volna településre, de ennél se találtam ilyesminek 
semmi kézzelfogható,  szemmel megfigyelhető  nyomát A keleti oldalát 
ugyan 25—30 m. hosszú, 2'5—3 m. magas „töltés" szegélyezi, mivel 
azonban az ebben levő kőtömbök elhelyezkedési iránya, stb. szabatosan 
megfelel  a fennebb  már ismételten részletezett irányoknak, körülményeknek, 
ezt szintén csakis megtévesztésre igen alkalmasan megkopott homokkő-
rétegnek kell tartanunk. 

f.  A hegy tövében, a Mocsvárpatak említett szorosában, keskeny 
völgytalp húzódik mindkét parton, 6—8 méterrel a csermely mai felszíne 
felett.  Ezek nagyon alkalmasok lettek volna ujabbkőkori vagy koravaskori 
emberek tanyázására, de a martnak fűvel  be nem nőtt helyein ilyesminek 
semmi nyoma nincs. 

g. Bizonyosnak vehetjük, hogy a Mocsvár elnevezés első szótagja 
a GOMBOCZ Z O L T Á N , 1 1 MELICH J Á N O S , 1 2 stb. által egyhangúan szláv eredetű-
nek nyilvánított mocsár, mócsing, mocskol, mocskos, mocsok, stb. szó-
család tövével függ  össze, mint minden valószínűség szerint a mezőségi 
Mocs község neve szintén.18 Szláv megfelelőik  főleg  nedvességet és ezzel 
összefüggő  árnyalatokat jelentenek.14 Elméletileg tehát egészen elfogadható 
jelentésű szóvá kapcsolható össze a várral: vizes-[t. i. nedves helyen épült, 
mocsár-]vár. A Mocsvárpatak t. i. — amint megelőzőleg láttuk — mindamel-
lett, hogy meglehetősen kis vízgyűjtő területről gyűl össze, mégis aránylag 
nagyszámú s bővizű forrásból  táplálkozik, sőt még a A 878 déli oldalán 
levő teknőnek említett vizenyőssége is ezt a vizes (nedves, mocsaras 
helyen épült) vár jelentés lehetőséget támogatja. 

Utóbbi mellett érvelnek, az kétségtelen. Ámde ennek ellenére is meg 
kell vallanom, hogy erődítés, vár, sőt mindennemű emberi települési nyom 
hiányában semmi okot nem ismerek, ami ezt az elnevezést: a mocs(ár) 
és vár itteni kapcsolatát létrehozhatta. Legfennebb,  ha csak arra nem 
gondolunk, hogy az említett romszerű sziklarétegek valakiben várrom 

1 1 MNy. 3-1907. évf.  311. 1.; 6—1910. évf.  421-422 1. 
1 2 MNy. 4-1908. évf.  26. I. 
1 8 LLEBHART, OTTÓ (Die Ortsnamen de» Seklergebietes in Siebenbürgen. Leipzig, 1927. 

77—78. 1.) szerint esetleg Csík-Vacsárcsi > Mocsércsi is idetartozik, mivel János  Zsigmond 
1566. julius U-i rendeletében (SzO. II. köt. 209.1.) az utóbbi alakban írja. Minthogy azon-
ban egyedül ebben az esetben írták így, talán helyesebb, ha valóban helyesírási hibának 
tekintjük ezt az egyetlen eltérő adatot, mint ő is gondolta elóször, és Vacsárcsit nem 
vonjuk be a Mocsár szócsalád körébe. 

1 4 MIKLOSICH. FRANZ: Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen (Wien, 
1886.) 199—200.1.; BERNEKER. ERICH : Slavisches etymologisches Wörterbuch. II. köt. (Heidel-
berg. 1914.) 7 0 - 7 1 . 1. 
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képzetét keltették fel  és azokat a völgy vizenyőssége miatt Vizes, mocs(ér) 
vár'-nak keresztelte el, vagy pedig a patak neve eredetileg Mocsárpatak16 

volt, de később, a tulajdonképpeni jelentés elhomályosulása után — vala-
melyik tudákos atyafi  az ismételten említett, megtévesztésre rendkívül 
alkalmas homokkőrétegek alapján azt hivén, hogy ez a név megelőzőleg 
valójában Mocsár-vár volt és ebből kopott le a Mocsárpatak alak, ezzel 
a hibás ötletével és szóelemzésével megteremtette Mocsvár egykori léte-
zésének meséjét. 

h. Lehetségesek ezek a magyarázatok; de talán mégis erőltetettek. 
Tekintve, hogy MlKLOSlCH16 a szláv megfelelőik  újszlovén alakjai között 
'sumpf,  mocsár' jelentésű mocér, mocvér, mocvir, mocvar, BERNEKER 
pedig szlovén mocâva, mocvăra 17 változatokat is említ és ezek legutolsója 
mind alakilag, mind a helyi viszonyokat illetőleg tökéletesen megfelel  a 
Mocsvár helynévnek, azt tartom legvalószínűbbnek, hogy a kászonjakab-
falvi  Mocsvárpatak  Mocsvár-a  valójában sohase volt  vár. Mocsárvár, 
hanem a Kászon  völgyébe letelepülő  székelyek  közvetlenül  az előttük  ott 
élt  szlovén nyelvű  lakosságtól  vették  át ezt a helynevet a mocvar-at, 
amit tudatos  szlovén nyelvű  elnevezésnek  kell  tekintenünk,  mert tökélete-
sen reáillik  erre a rendkívül  vízdús  völgyecskére.16 

• 

1 6 Mint pl. a nem messze levő Kézdiszentkereszt határóból 1710-ben feljegyzett 
Uocsárrév  és Mocsárút  nevek. (BOGÁTS DÉNES gyűjtése. SzNME. 62. 1.) 

16 Id.  mű. 200. 1. — DR. MEUCH JÁNOS egyetemi tanár úr szíveskedett figyelmeztetni 
erre meg a következő adatra. Ez úton is hálásan köszönöm jóakaratát. 

17 Id.  ma. 70. 1. 
1 8 Sajnos, nincs meg a lehetőségem arra. hogy az újabb szláv nyelvészeti irodalom-

ban utánanézhessek: ez a származtatás valóban elfogadható-e7  Pl. nem annyira új 
képzésű a mocvar, mocvara, hogy ennél az átvételnél már számba se jöhet? Szláv 
nyelvész feladata  az összefüggésüknek  nyelvészeti alapon való tisztázása, de addig is 
helyesnek vélem, ha már most reámutatok a szó. illetne a helynév esetleg nagy jelentő-
ségére. Ezek a legközelebbi alakok mind MlKLOSlCH. mind BERNEKER szerint csupán a 
szlovénben vannak meg. A többi szláv nyelvek egyikéből sem idézik. Még az ezek utáni 
legközelebbi bolgár változatok moc, mocka, mocor, mocar, mocur 'Sumpf.  Moor. mocsár, 
ingoványmocava, 'Schneegestörber. hófergeteg'  is élesen elütnek a szlovén közszó — 
kászoni helynévtől, amelyek igen szorosan összefüggnek  egymással. Abban az esetben, ha 
az ezutáni kutatások se fogják  kimutatni a többi délszláv nyelvből, főleg  az óbolgárból egy 
régibb mocvar. mocvara alak létezését, akkor ezt a kölcsönzést csakis a következőképpen 
magyarázhatjuk meg: 1. A szlovének (legalább egyik töredékük, szlovének alatt most csupán 
a mai szlovének közvetlen őseit értve, nem pedig a többi délszlávok, horvátok, szerbek, 
bolgárok őseit is. akik tulajdonképpen mind ugyanazt a szlovén nyelvet beszélték) itt 
vonultak keresztül, ök nevezték el a helyet és ha a szlovénség zöme tovább is vonult 
innen végleges hazájába, egy töredékük mégis itt maradt és a székelyek közvetlenül tőlük 
vették át ezt a nevet. Ez a magyarázat azonban nem valószínű, mert ezek a szlovének. 
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BARÓ ORBÁN BALÁZS tehát nem tévedett, amikor azt írta, hogy noha 
a Mocsvárpatak elnevezés miatt bebarangolta a vidéket, e vár nyomait 
mégse találta meg. Nekem se sikerült megtalálnom azt, sőt még olyan 
embert sem, aki legalább egy bizonyos helyre reámondotta volna, hogy 
ime ez a hely Mocsvár helyei Mindamellett, hogy se vár, se más emberi 
települési helyet, nyomot se bírtam felkutatni  itten, sőt a név nyelvészeti 
elemzése egyenesen a vár létezése ellen tanúskodik, mégis megállapít-
hattam annyit, hogy a Mocsvárpatakát környező magaslatok legnagyobb 
része alkalmas volt bizonyos, megfelelően  szerényebb igényekkel bíró 

a délszlávok legnyugatibb része, nem itt, hanem nyugaton mentek északról délfelé.  Csakis 
akkor fogadhatjuk  el valószínűnek ezt a megoldást, ha a környék több helynevéről is 
kiderül, hogy feltétlenül  tiszta — ilyen szorosabb értelemben vett — szlovén eredetűek. 
2. A kászoni székelyek nem közszóból lett helynévként vették át az említett ószlovének-
től, hanem egyszerű közszó gyanánt a X—XI. században, amikor a székelyek legalább 
részben — amint a rovásírásba bekerült glagolita jegyek átvételi lehetőségével kapcsolatban 
már rámutattam ennek valószínűségére — Magyarország délnyugati sarkában a szlovének 
mellett szállásoltak. (FERENCZI SÁNDOR: AZ énlaki rovásírásos felirat.  Kolozsvár, 1936. 
10. 1. 8. jzt. — Jóllehet nem tartozik szorosan mostani tárgyunkhoz, mégis kötelességem-
nek tartom ezzel kapcsolatban helyreigazítani az idézett helyen elkövetett igazságtalan* 
ségomat. Valamiképpen megfeledkezve  MELICH JÁNOSnak „Szláv jövevény szavaink" c. 
művéről, főleg  az I. kötet 2. részében foglalt  rendkívül becses vizsgálódásairól és ered-
ményeiről, akkor, amidőn a glagolita írásjegyeknek a rovásírásba jutásának lehetőségét 
igyekeztem igazolni, VüLF CYÖRGYre hivatkoztam, holott MEUCH példás körültekintéssel, 
gondossággal megírt művét sokkal, de sokkal jobban felhasználhattam  volna ugyanerre, 
mert MELICH szerint a dunántuli szlovének térítették meg a magyarokat és mert MELICH 
helyes megállapításai szerint a magyar katholikus egyházi terminológiában igen nagy fokú, 
közvetlen, délnyugati szláv nyelvi hatás állapítható meg. MELICH olyan és hozzá magasabb 
műveltségi fokú  szókinccsel bíró terület nyelvi hatását állapította meg tehát, ahol a glagolita 
írás élt és ahonnan én is származtattam a rovásírás glagolita jegyeit, azaz MELICH említett 
kutatásai egész határozottan bizonyítják, hogy a glagolita írás csak akkor és csak azon 
a területen hathatott a rovásírásra, amikorra s amely vidékre én következtettem.) Ahogy 
átvették az írásjegyeket, átvehették a közszót is, amelyet idejövetelükkor még eredeti 
átvett alakjában alkalmaztak a szembeötlően vizenyős völgy megjelölésére, hol helynév-
ként változatlanul meg is őrződött, míg a közszó gyanánt való használatában — a ü ki-
hullatásával — a többi magvar nyelvterületen meghonosult mocsár alakhoz hasonult. — 
Felemlítettem ezt a két lehetőséget. Ámde mivel KNIEZSA ISTVÁN (NyK. 49 — 1935. évf. 
353. 1.) csak minap írta. hogy „a szláv nyelvek terén még távol vagyunk attól, hogy 
minden szláv nyelv teljes, vagy legalább megközelítőleg teljes szókincsét ismernők... 
Különösen fájdalmasan  kell nélkülöznünk a régi szókincset felölelő  szláv szótárakat, 
hiszen a szláv nyelvek mai szókincse a mi számunkra nem lehet mértékadó," a mocvara 
változat eredetének és elterjedésének tisztázásában egyik eshetőséghez se csatlakozhatunk 
határozottabban és még ezek után is azt tarthatjuk legvalószínűbbnek, hogy a mocvar, 
mocvara alakok nemcsak az említett, szorosabb értelemben vett ószlovénban voltak meg, 
hanem a többi délszláv nyelv ősében is, mert még így magyarázhatjuk meg legegy-
szerűbben ezt a kászoni előfordulást. 
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nép letelepedésére s azok gyepborította oldalain a pázsit alatt ORBÁN 
BALÁZS és az én vizsgálódásaim ellenére is még mindig ott lappanghat 
vagy egy őstelep. 

2. Bakmájvára. 
a. Az előbbiekben már ismételten említett A 994 a Hegyeskőből 

NyÉNy felé  kiágazó rövid hegyhátnak kb. a közepén van. E magaslatból 
— a hegyhát keleti s nyugati szakaszától eltekintve — nemcsak a Mocs-
várnál (la) már tárgyalt déli irányú kiágazás indul, hanem ÉÉNy felé  is 
egy másik, a Likattető, mely a részletes térképen jelzett Tekerő- s Likat-
patakok között szelíden kanyarodva s ereszkedve Kászonimpér keleti sze-
gélyén végződik. E mellékág főéléből,  közvetlenül a A 994 közelében, 
nyugati irányba lejtő kis oldalág ugrik ki. A nép ennek a hegyfoknak 
csúcsát Bakmájvárának, a mellette lefolyó  patakot, a térképen Likatpataka 
névvel jelölt csermelyt pedig Bakmájpatakának hívja. 

A Bakmájvára elnevezésű hegyfok  igen alkalmas kisebb településre. 
Elég lapos és téres. Nyugat felé  kevéssel alacsonyabban fekvő  pihenője is 
van. Ez után meglehetős meredeken esvén a patak medrébe, védekezésre 
is aránylag kis fáradsággal  volna átalakítható. Mivel azonban az a hegy-
nyak, amellyel az anyahegyhátba kapcsolódik, nincsen átvágva19 s töl-
tésnek sincs semmi nyoma sem itt, sem a többi oldalakon, nem nagyon 
valószínű, hogy e helyen vár lett volna. Még egyszerű, védőművek nél-
küli településnek se vehetjük, mert legcsekélyebb cserép-, szuvat-, stb. 
darabot se leltem, bár viszont igaz, hogy most kaszáló az egész és annak 
a pázsitja az esetleg alatta lappangó cserép- vagy szuvatdarabokat nem 
engedi felszínre.  Egyébként az öreg Simon Gyuri bá' (gulyás) szerint gyer-
mekkorában voltak itt „kőfejtések"  (ma odafenn  ezeknek semmi nyoma 
se látható), de régi fazekakra,  várfalra  vagy más ilyen nyomra egyáltalán 
nem emlékszik. Még kincskereső gödör sincs ezen a helyen. A hegy-
kiágazás, a Likattető, északfelé  több, de egymástól nem élesen elkülö-
nülő, hanem egymásután következő csendes átmenettel: pihenőkkel és 
tereplépcsőkkel száll le. Erődítési, települési nyomok azokon sincsenek, 
csupán régi mesgyék. Az ezekkel határolt földcsíkok  azonban ma már 
nem gabonát teremnek, hanem mind csupán kaszálók. 

1 9 A föld  felszíne  a Bakmájvára hegyfokot  az anyahegygerinctől elválasztó részen 
(hegynyakon) kb. 10—15 méter szélességben mintegy félméterrel  alacsonyabb, mint az 
előbbi két hely. Ez a szintkülönbség annyira csekély, hogy semmiesetre se vehetjük egy-
kori mesterséges, de utóbb feltöltődött  árok maradványnak, mert semmivel sem bírnók 
megmagyarázni az ároknak ebben az esetben feltűnően  egyenletes, szabályos feltöltődését. 
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b. Bakmájvára nevének alkotó részei mind magyar szavak, illetve 
melyik idegen eredetű is, mégis már elmagyarosodott alakjában került be 
a szóbanforgó  névbe. Kielégítő magyarázatuk ennek ellenére se könnyű. 
Bármennyire érthetők egyébként a bak + máj + vár vagy a bakmáj + vár 
összetételek tagjai, helyünk térszíni viszonyaival nem bírom megokolni 
ilyenképpen való csoportosításukat. Nem ismerek olyan körülményt sem, 
amely feljogosítana  annak feltevésére,  hogy valami tréfás,  gúnyos elne-
vezés lappang mögötte.20 Értelmezésére most csak egyetlen lehetőséget 
látok. Azt t. i., ha megengedjük, hogy e név eredetibb alakja Bakmáli-
vár volt és ebből akár Bakmályi-vár  közvetítéssel, akár anélkül, akár a 
máj szó hatása alatt, akár anélkül, de bizonyára a mái eredeti jelenté-
sének elhomályosulása után — Bakmájvára  alak lett. 

A mái alakjaival, történetével foglalkozó  nyelvészek, TOLNAI VILMOS,*1 

MÉSZÖLY GEDEON,22 mind azt tanítják, hogy a mái máj-iá is átalakult. 
DRAGANU MIKLÓS23 a hely leírásánál említett Bakmájpatak nevéről — 
bár ezzel kapcsolatosan nem fejtette  külön ki, mégis — bizonyára szintén 
ugyanezt véli. PAIS DEZSŐ24 gondos elemzés után végül arra az ered-
ményre jutott, hogy a maiból a végső í jésülésével mály lett, az ly > j 
hangfejlődés  viszont a mály-l  több esetben májra változtatta. Jóllehet 
PAIS nem ismeri sem a Bakmájvára, sem a Bakmájpatak elnevezést, azaz 
nem is foglalkozhatott  külön velük, a felsorolt  nyelvészek véleményei, 
megállapításai után mégis nyugodtan megmaradhatunk amellett hogy a 
Bakmájvára  név a Bakmáli  vár elnevezésből lett. 

PAIS DEZSŐ az említett tanulmányában a mái > máj alakulás szem-
léltetéséül a tokajhegyaljai Bogmáj (bog — nodus) szöllőhegy nevét is 
idézi. Ha arra gondolunk, hogy az a a magyar nyelv egyes nyelvjárásai-
ban, sőt szűkebbre elhatároltabban, még az egyes székely tájszólások között 
is milyen gyakran változik át o-vá s fordítva  (GOMBOCZ Z.—MEUCH J.2B 

2 0 Mint pl. az 1357-ben említett szabari Bakbél  Miklós  nevében (Zalamegyei  oklevél-
tár. I. köt. 574. 1.; WERTNER MóR: Hunyadmegyei  Tőrt.  és Rég. Társ.  20 -1910. Évkönyve. 
165.1.); vagy esetleg a jól ismert XVI. századi erdélyi zeneszerző, Bakfark  Bálint  nevében. 

2 1 Talán. TOLNAI ViLMOSnak a Föld  és Ember 1—1921. évi. 141—142.1.-n megjelent 
cikkét, amelyben a mái oo mály » mány összetételeit sorolja fel,  ugyanis nem ismerem 
eredetiben, csupán ismertetésből. Nem állíthatom tehát határozottan, hogy ezt is fel-
említette. Mivel azonban valószínű, hogy megtette, helyesnek vélem őt szintén idézni. 

* MNy. 23-1927. évf.  501. 1. 
2 1 Românii în veacurile IX—XIV. (Bucureşti, 1933.) 303. 1. 
2 4 MNy. 12-1916. évf.  168., K9. 1. 
* MEtz. I. köt 440. h.; a közeli a x o változásra 1. SZABÓ DEZSÖ: A csíkszent-

domokosi nyelvjárás. (Nyr. 32—1903. évf.  272—273. 1.); HoRGER AnTAL: A háromszéki 
nyelvjáráshoz. (NyK. 37—1907. évf.  314.1.) — Régebbire, távolabbira 1. pl. LOSONCZI ZoLTÁN: 
MNy. 23 -1927 . évf.  27—28 1., stb. 
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említik a bog bag alakját is) s hogy mennyire gyakori a flroofe,26  lehe-
tetlen nem azonnal arra gondolnunk, hogy a Bakmájvára előbb való-
színűsített őse, a Bakmáli-vár  esetleg még mindig nem a legősibb alak, 
mert ez a régebbi Bogmáli-vár  névből is fejlődhetett. 

DRĂGANU a mái legrégibb jelentéséül a 'hegy, domb' jelentést tekinti. 
A 'délnek fekvő,  napos, meleg hegyoldal'-t — a magyar nyelvészek kb. 
általánosan elfogadott  nézetét, a szó jelentését különben talán JAKAB 
ELEK szövegezte meg legtalálóbban, amikor a kolozsi Kornéllal és Akna-
mállal kapcsolatosan azt írta,27 hogy a mái „országszerte a verőfényes, 
köves rétegű határrészek rendes neve" — ellenben csupán későbbi, sőt 
téves értelmezéssel belemagyarázott jelentésnek. Minthogy a Bakmáj nem 
hegy, hanem csupán egy alacsonyabb, de hosszasabban elnyúló hegy-
kiágazás délre néző oldala,28 mely a kászonimpériek szemével tekintve 
valóban a leginkább délnek néző s a legverőfényesebb  hegyoldaluk, azt 
hiszem, hogy ebben az esetben nem szabad kizárólag a 'hegy, domb' 
jelentéshez ragaszkodnunk, hanem a — mái határnévnek éppen a JAKAB 
ELEK által meghatározott értelemben rendkívül gyakori volta következté-
ben — mindamellett, hogy DRĂGANU összeállítása szerint az általa kár-
hoztatott alkalmazás a régi magyar nyelvhasználatban irodalmi adatokkal 
valóban nem mutatható ki — megengedhetjük azt az eshetőséget, hogy 
a 'délnek fekvő,  verőfényes,  köves, stb. hegyoldal' értelemben való hasz-
nálata igen korán elterjedt a magyar nyelvben és hogy itt szintén már 
elejétől kezdve megvolt. Bakmái következésképpen azt a napos hegy-
oldalt jelentheti, melyen kecskebakkok legelésztek vagy pedig azt a verő-
fényes  domboldalt, amelyen a kászonimpérieknek végig kellett haladniok, 
amikor az őzzel, szarvassal még most is teli szomszédos erdőkbe mentek 
egy-egy bakot elejteni.29 Végül pedig, tekintve, hogy GOMBOCZ—MELICH 8 0 

2 6 A g x k  változásra 1. pl. PAIS DEZSŐ: MNy. 7-1911. évf.  412-413.1., 14-1918. 
évf.  68-69. 1.; MEUCH JÁNOS : MNy. 13-1917. évf.  85. 1., stb. 

2 7 Kolozsvár története. I. köt. (Buda, 1870.) 243. 1. 1. jzt. 
2 3 Mint említettem, a Tekerő s Likatpatakok közötti s Likattetőnek nevezett hegy-

kiágazás határolja észak felől  a Bakmáj patak völgyét. Likattető csupán a hegy élét jelöli, 
míg a déli oldalának Bakmáj a neve. Bakmáj egyébként az egész völgy összefoglaló  neve 
is, sőt így nevezik Kászonimpérnek azt a részét is, amelyen a Bakmájpatak átfolyik*  A 
dél felől  határoló hegyélt Nagybércnek  hívják. 

2 9 Ha lehetséges a magyar bog *nodus'  > bag > bak  leszármazás, akkor nem lehe-
tetlen ez óbolgár bogb, bolgár bog (szerb-horvát bőg,  szlovén bőg,  lengyel bőg,  alszorb 
bög) 'isten' (BERNEKER: Slav. et. Wörterb. I. köt. Heidelberg 1908—1913. 66—67. 1.; a 
bogb 2. 'Anteil, rész, jutalék' itt nem jöhet tekintetbe) hasonló leszármazása sem. Utóbbi 
esetben 'isteni (istentiszteleti, áldozati) hegyoldal' értelemre gondolhatnánk, amely, mint-
hogy a hegyoldal egy része közvetlenül Kászonimpér felett  emelkedik, elfogadható  magya-
rázat volna. Mivel azonban az óbolgár bogb 'isten* és a román mai, illetve a magyar 
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szerint az ófn.  és kfn.  boc, illetve úfn.  bock  (#caper\ stb.)-ból származott 
bak  legelső, 1240-i előfordulása  tulajdonnév és azután is egész a XV. 
századig használódott keresztnévként,31 nem lehetetlen az sem, hogy egy-
kori tulajdonos neve lappang benne. 

c. Több lehetőséget soroltam fel.  Minthogy azonban GOMBOCZ— 
MELICH82 azt állítják és egész jogosan, hogy a bog szónak a 'nodus, 
knoten', stb. jelentése mellett a szeg-bog  összetételben 'kanté' s 'spitze' 
jelentése is volt és mivel a bogos származékának első előfordulásai  (1181., 
1211.) tulajdonnevek, tulajdonnévi használatuk pedig nemcsak akkor és 
csupán a Szent Benedekrend pannonhalmi birtokain mutathatók ki, hanem 
— igaz, hogy sokkal később, 1602-ben, de viszont — sokkal közelebb 
Csíkrákoson és Csíkdelnén'3 is, egyáltalában nem tartom lehetetlennek, 
hogy a Bakmájvára bak  tagjában tulajdonképpen mégis a 'bog' szó rej-
tőzik, akár tulajdonnév — tulajdonos értelemben (ez azonban, tekintettel 
a székelység közös birtoklására, nem vehető feltétlenül  biztosnak), akár 
'hegyorom, hegyéi' jelentésben. Természetesen akkor, ha más adatok is 
fogják  igazolni az utóbbihoz hasonló alkalmazását, amit különben a 
tokajhegyaljai Bogmái szöllőhegy neve meglehetősen támogat. Ha ez 
meg fog  történni, akkor elfogadhatjuk  az együttes 'hegyéi verőfényes 
oldala' elnevezést, amely, illetve amelynek egyes részei utóbb, az egyes 
szavak eredeti jelentésének elhomályosulásával más, nagyon hasonló 
hangzású szavak befolyására,  teljesen elvesztették valódi értelmüket. 

Ha az ezutáni nyelvészeti kutatások igazolni is fogják  a legutóbbit, 
vagy legalább az előző lehetőségek egyikét, a vár-ral való egybekap-
csolást még akkor se értem, ha csak arra nem gondolunk, hogy a Bog-
vagy Bakmáli-vár helye, mint a község és a hegygerinc között kb. fele 
úton és az egykori szántóföldek  végződésénél levő hely pihenő, gyüle-
lekezési helyül is szolgálhatott és valahogy így nyerte (tréfásan?)  a -vér 
(vagy helyesebben -váró ?) megjelölést. 

* 

mái együttes  előfordulását  aligha magyarázhatjuk meg könnyen, mivel továbbá az ebből 
való leszármaztatás esetében a szóval, illetőleg a helynévvel egyidejűleg a hely isten-
tiszteleti jelentőségének is át kellett volna vevődnie s meg kellett volna őrződnie a hagyo-
mányban, ámde ilyesminek semmi nyoma se maradt, az említett óbolgár bogb 'isten* > 
bak  leszármaztatást nem tarthatjuk valószínűnek. 

8 0 MEtSz. I. köt. 236. h. 
3 1 SZAMOTA I.—ZOLNAI Gy.: MOklSz. 43. 1., később aztán családnév gyanánt, így 

napjainkban is még mindig használják. 
8 2 MEtSz. I. köt. 440. 1. 
M SzO. V. köt. (Kolozsvár, 1896) 224., 228. 1. 
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A mostani viszonyok alapján tehát semmi egyebet nem mondha-
tunk, mint, hogy Bakmájvárának semmi nyomát se találhatni meg, azaz 
valószínűleg nem is létezett. Hogy miért nevezték el mégis várnak e 
helyet, nem tudom megokolni. Addig is, amíg ez határozottan megálla-
pítható lesz, szabadjon megjegyeznem, hogy abban az esetben, ha későbbi 
véletlen vagy szándékos kutatások nem hoznak olyan régészeti anyagot 
napvilágra, melyek e hely határozottan vár vagy legalább települési voltát 
eldöntenék és ha a szavak további elemzése nem ellenzi ezt, én azt 
tartom legvalószínűbbnek, hogy e helyen nem is volt vár, hanem, mint 
Kászonimpértől gyorsan megközelíthető, de azért mégis eléggé eldugott 
és még kezdetleges védelmi eszközökkel is némileg védhető hely, való-
jában a község lakosainak a közép- és újkor zavarosabb idejében (kún, 
tatár beütések) használt menekülő helye volt, hová a nép vészjel esetén, 
mint előre megbeszélt gyülekezési helyre bújt el és ott tartózkodott a 
veszedelem elmultáig, Ebből a régi szokásból eredhetett az eredeti értelme 
elhomályosulása után talán már gúnyos, tréfás  alakulásúnak tekinthető 
Bakmájvára név, amelynek származása, mint az illető helynek jelentő-
sége is — mivel századok óta nem volt szükség rájuk — tökéletesen 
kiveszett a nép tudatából. 

3. Ken. (Kentartománya.) 
a. Ha kikapaszkodunk a Kászonfeltíz  felső  végénél magasló dom-

bokra, a Térhágóra, akkor ennek északi oldalán ÉNy—DK-i irányban 
hosszan elhúzódó tágas és kies völgyecskét: a Kenpataka (a részletes 
térképen „Két gyertyános patak" névvel jelölve 1) partjain elterülő Ken-t 
(Kentartományát) pillantjuk meg.34 Tiszta szántóföld  az egész völgyecske. 

3 4 A völgy 783 ^-jánál három csermely egyesül. Észak felől  folyik  a Kenpataka, 
nyugat felől  a Kétgyertyánospatak, dél felől  végül a Térhégópataka. Az egyesült cser-
melyeket a 783 ^-n alól, egészen a Kászonvizébe ömlésükig, Kenpataká-nak nevezik. 
(A részletes térkép tévesen éppen ezt a részt jelöli Két gyertyános patak névvel.) A Ken 
északi végén Kencserése  van. Az északkeleti végén, a Kenpataka balpartján, utóbbi s 
a Kászonvize között levő s a részletes térkép által Kendhegy  ̂  1002 névvel jelölt hegyet 
végül Kenhegyeaé-nek  hívjók. — ORBÁN írja (v. ö. 3. jzt.), hogy a Szetyepatak a Kanda-
tetőről  siet a Kászon vizébe. SziNNYEI JÓZSEF (MTSz. 1. köt. Budapest, 1893—96. 163. 1.) 
szerint kanda  a savó leves, amelybe túrót tesznek és ez a szó csupán Szatmárban, 
Zemplénben, Hegyalján használatos. Jóllehet SziNNYEI nem ismeri a Székelységből (Szat-
márból azonban igen, oda pedig — mint rövidesen meglátjuk — érdekes szálak fűzik 
Kentartományát), mégis cseppet se csodálkozhatunk, ha egy ezer méternél magasabb és 
igazán már csak júhtenyésztésre alkalmas hegytető nevében egy egyedül júhtenyésztésnél 
használatos szakszót, egy júhtejtermék különleges elnevezését találjuk meg. Ámde bár-
mennyire is elfogadható  a Kandatető nevének ilyenképpen való magyarázata, mégsem 
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Helyesebben, csak volt, mert messzicske lévén a falutól,  ma már csak 
részben művelik. Csupán az északi s nyugati peremén szegélyezi keskeny 
erdőcsík. Egykor állítólag még ez is, egészen fel  a gerincig, mind szántó-
föld  volt. Mesgye nyomok valóban ma is vannak az erdőben. Egyesek 
szerint hajdanában ebben a völgyben terült el Kászon falu  s itt állítólag 
régi fazekak  is kerültek elő. Mivel azonban senki se tudta szabatosan 
megmondani vagy megmutatni a helyet, hogy az egykori falu  hol is terült 
el tulajdonképpen, illetve hol találták a régi fazekakat,  nekem pedig a 
mindenütt még le nem aratott gabonával teljesen beborított szántófölde-
ken lehetetlen volt megtalálnom az említett bizonytalan nyomokat, csak 
ennyit rögzíthetek le azzal a megjegyzéssel, hogy e völgyecske kevésbbé 
vizenyős talaja következtében valóban sokkal alkalmasabb emberi tele-
pülésre, mint a falvak  jelenlegi helyei. Cseppet se lehetetlen tehát, hogy 
pl. Kászonfeltíz  igazán innen húzódott le mai helyére, bár megeshetik 
az is, hogy itt valójában jóval régibb korban laktak és a falu  valamelyik 
tudákosa csupán az ott napvilágra került edénytöredékek alapján vélte 
az előbbit, mint pl. Székelyderzsen is, hol a hagyomány szerint a község 
régebben nem a mai helyén terült el, hanem a Pénzespatak völgyében, 
ott pedig én csak egy római korbeli tanyának a maradványait találhat-
tam meg. 

b. Ami a „Ken, Kentartománya", stb. nevet illeti, ezek Ken  tag-
jában alighanem ugyanaz a Ken szó lappang, mint a Nagyszamosba 
ömlő Sajó folyócska  jobbpartján elterülő Kentelke község nevének első 
szótagjában. TAGÁNYI KAROLY és KADAR J Ó Z S E F 3 5 szerint 1279- , 1355 - és 

tartom feltétlenül  bizonyosnak. Tekintve először, hogy a Kandatető a Kétgyertyánospatak 
forrásai  melleit, tehát a Ken közvetlen közelében van, tekintve másodszor, hogy Ken  < 
Kend  PAIS DEZSŐ (KCSA. 1—1921/». évf.  271. 1.) szerint kündü,  esetleg kündi  alakra 
megy vissza s a bizonyára az ugyanebből a törzsből származott, de már megváltozott 
jelentésű ozmán és csagatáj künde  'Holzfesseln,  Schlinge, béklyó, bilincs', kündeli  'ein 
damit Gefe8selter,  azzal megbéklyózott' szavakból orosz kandaly  'Ketten, Fesseln, láncok, 
béklyók', bolgár kandali  származhattak (BERNEKER: Slav. et. Wörterb. I. köt. 480 1.), nem 
tartom lehetetlennek, hogy a Kandatető név első fele  valójában nem júhtenyésztéssel függ 
össze, hanem szintén a Ken  < Kend-del,  még pedig talán az utóbbiakkal azonos nyelvű 
átalakuláson menve át. 

85 Szolnok-doboka  vármegye monográfiája.  IV. köt. (Deés, 1901.) 303. 1. Erre az 
anyagra támaszkodva KisCH GUSZTÁV ismételten [Nősner Wőrter und Wendungen. Bistritz. 
1900. 82. 1.; Nordsiebenbürgisches Namenbuch. Hermannstadt (Archiv dea  Vereinea  fúr 
aiebenb. Landeakunde.  34—1900 évf.  68. 1.; 42—1924. évf.  176. 1.; Siebenbürgen im Lichte 
der Sprache. Leipzig, 1929. 180., 194.1.] megemlékezett erről a helynévről amelynek szár-
maztatásában nem tér el TAGÁNYI S KÁDÁR nézetétől. A helység szász neve Kindeln.  A 
Kenthler,  1505.; Kintler,  1579. szász családnevek ugyancsak ide vezetnek vissza. Utóbb 
PAIS DEZSŐ (KCSA. 1—1921/25. évf.  273. 1) is említi, de ő erről .a XIII. század közepéig 
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1612-ben Kendtelke.  1300 körül, 1458- és 1615-ben ellenben Kenteluk, 
Kentheleke  s Kentelke  változatokban jegyezték fel  az utóbbi község nevét. 
Ezekre a névváltozatokra támaszkodva ugyanők azt vélték, hogy a falut 
Kend nevű alapítójáról keresztelték el. Az első pillanatra tehát önként 
kinálkozik az a feltevés,  hogy Kentartománya szintén Kend nevű egy-
kori birtokosától nyerte nevét. Mivel azonban Kentartománya a kászon-
széki szántóföldeknek  eléggé tekintélyes hányada, s mivel nem nagyon 
hihető, hogy az igen szigorú földközösségben86  élő székelyek egyedül 
egyik vezetőjük számára ennyire tekintélyes nagyságú részt hasítottak 
volna ki, nem tartom valószínűnek, hogy ezt szintén Kend nevű személy-
ről nevezték volna el. Jóllehet a következő kapcsolat merészebb, én mégis 
inkább erre gondolok. 

Általánosan tudott, hogy nemcsak a NÉVTELEN JEGYZÓ által fesorolt 
törzseinknek volt meg a maguk — még ma is közismert — tulajdonneve, 
hanem, mint a székelységnél, a kisebb egységeknek is; csakhogy az utób-
biak az idők folyamén  többé-kevésbbé elfelejtődtek.  JAKUBOVICH E M I L 3 7 

figyelmeztette  a szakembereket arra, hogy Imre király (+ 1204.) adományo-
zását megelőzően, tehát legkésőbb a XII. században — még pedig inkább 
a XII. század elején, a század első felében,  mint azután, mert az oklevél 
szerint otím, azaz nem a közel megelőző időben, hanem valamikor régeb-
ben — kékkend  nevű nép lakta a Nagybánya melletti Gutin-havas dél-
nyugati aljában levő Kékes-erdőt. Nekünk egyelőre mindegy, hogy az ezen 
megállapítás alapjául szolgáló s jóval a XII. század vége előttről kimu-
tatott kékkend nép neve valami különleges eredetű elnevezés-e, vagy 
amint MADZSAR I M R E 8 8 előbb vélte, egyszerűen 'kékhad, kékcsapat* értelmű, 
vagy pedig, amint MADZSAR IMRE39 utóbb, PAIS DEZSŐ meg előbb40 vélte, 
a 'kend < kündü' méltóságnévvel, vagy esetleg abból lett személynévvel 
függ  össze, illetve, mint PAIS DEZSŐ végül szabatosan megállapította,41 

hogy e névösszetétel tökéletesen megfelel  a KONSTANTINOS PORPHYRO-

Doboka várához tartozó várföldről"  azt véli, hogy a Nagyszamos mentének védelmére 
szolgáló őrállomás sorozatnak egyik tagja vala, főfeladata  pedig nem a betörő ellenségnek 
harccal való feltartóztatása  volt, hanem a betörő ellenségrőli gyors híradás. 

8 9 SZÁDECZKY-KARDOSS LAJOS: A székely nemzet története és alkotmánya. (Budapest, 
1927.) 27—28. 1.; SÁNDOR IMRE: A székelyek letelepülése. (Budapest, 1930.) 54—58. 1. 

w MNy. 12-1916. évf.  177-178. 1. 
» MNy. 12—1916. évf.  228. 1. 
8 9 MNy. 13-1917. évf.  281-283. 1. 
4 0 MNy. 17-1921. évf.  162-163. 1. 
4 1 KCsA. 1—1921/25. évf.  270—276. 1. — Származtatását a legilletékesebb szakember, 

NÉMETH GYUL* is elfogadta  (HMK. 48. 1.). A kündü méltóságnév rokonságát illetőleg 1. 
LIGETI LAJOS cikkét (NyK. 48-1931. évf.  53. 1.). 



20 

GENNETOS felsorolta  besenyő törzsneveknek és hogy az előtag színt jelölő 
szó, az utótag méltóságnév. Reánk nézve egyelőre csak az lényeges, hogy 
— mivel a székely nemek és ágak nevei között más magyar és egyéb 
török nép-, illetve törzsnevek is vannak, mint pl. Jenő,  Kürt,  Besenyő,42  — 
a kékkend néprésznév kapcsán jogosan mutathatunk reá arra a lehető-
ségre, hogy a kászoni Ken olyan nem-, esetleg ágnév gyanánt használt 
Kend elnevezés maradványa,43 s valójában a kászoniak Kend nemének, 

4 2 V. ö. NÉMETH gondosan mérlegelt összeállításéval : Századok.  69-1935. évf. 
147—152., 154. és 155. I. — NÉMETH a Jenő  s Kürt  nevekben eleinte a honfoglaló  magyarság 
hasonnevű törzseinek nevét ismerte fel.  Utóbb — PAIS figyelmeztetésére,  hogy ezek hely-
nevek is lehetnek — megváltoztatta előbbi véleményét: ez a két név kétségtelenül 
helynév gyanánt kerü't be a székely törzsrendszer nevei közé. Nem hiszem, hogy ilyen 
könnyen túltehetnők magunkat ezen, a szerintem negyon is fogas  kérdésen. Amint maga 
NÉMETH megállapítja, a régi törököknél és magyaroknál a városok és helységek szerepe 
a törzsi szervezettel szemben annyira jelentéktelen volt, hogy a helység a törzstől nyerte 
nevét és nem megfordítva:  azaz a tőrzsnév  hamarább megvolt  és csak azután lett  hely-
névvé. Ezzel szemben ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy a székelységnél igen sajátságosan, 
sőt a régi magyar és török néprésznevek névadási sajátságaival határozottan ellenkezve, 
magyar helynevekből keletkezett nem- és ágnevek is vannak 1 Minthogy NÉMETH ezt a 
szembetűnően nagy gondolkozási átváltozást — mert hiszen a névadási rendszer ennyire 
gyökeres megváltoztatását csakis valami igen mélyreható szellemi átalakulás következmé-
nyének foghatjuk  fel  — semmivel sem okolhatja meg. mivel továbbá maga NÉMETH e 
kettő kivételével a hely- és személynévből egyaránt származtatható többi székely nem-
vagy ágnévről megengedi, hogy személynevekből is lehettek néprésznevekké, egyáltalán 
nem tudom megérteni, hogy miért éppen ennél a kettőnél, amelyeknek a magyar törzs-
rendszerben néprésznév gyanánt való alkalmazásáról határozott adatunk van. kell okvet-
lenül elvetnünk ezt a sokkal valószínűbb fejlődést  vagy esetleg kölcsönzést és miért kell 
oly mereven ragaszkodnunk ehhez a török népek névadási szokásaival homlokegyenest 
ellenkező sajátsághoz? Annál kevésbbé ragaszkodhatunk az utóbbihoz, mert — ha PAIS 
sugallata helyes azaz a székely nem vagy ág gyakran arról a helységről nyerte nevét, 
amelyhez eredetileg tartozott. — akkor okvetlenül azt kell feltennünk,  hogy a székelyeknél 
abban az időben, amikor a nem- és ágnevek kialakultak, a helységeknek és városoknak 
sokkal nagyobb szerepük volt, mint a törzsszervezetnek. Mivel azonban eddig a székelység 
múltjának egyetlen kutatója sem á'lapított meg effélét,  sőt ellenkezőleg, a székely törzs-
szervezet tulajdonképpen sokkal később bomlott szét, mint a magyarság hasonló szerve-
zete (1. pl. TAGÁNYI KAROLY: Ethnographia.  I-1890. évf.  218.1.; HÓMAN BÁLINT: MNy. 17— 
1921. évf.  95., 96.1.), az említett két név származtatásánál semmiesetre se szabad a rendes 
névadási szokásokkal ennyire ellenkező magyarázathoz folyamodnunk  és addig, amíg 
ennek az ellentmondó szokásnak a biztos megállapíthatásához perdöntő bizonyítékokkal 
nem rendelkezünk, csak amellett kell megmaradnunk, hogy a székely  nem- és ágnevek, 
valamint az eredeti  (nem  átvett)  helyneveik  tekintélyes  része személynévből  lett  hely-
révvé, nem pedig  fordítva. 

4 8 MEUCH (Honfk.  Mo. 13. 1.) szerint .nagyon valószínű, hogy a honfoglaláskori 
magyar nép egyes törzseinek szintén megvoltak a maguk nevei s hogy milyenek lehettek 
e r s ievek, fogalmat  nyújt róla a . . . kék-kend nép-illetőleg törzsnév." NÉMETH .A szé-
kelyek eredetének kérdése" c., imént idézett tanulmányának néhány részlete (Századok. 
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esetleg Kend ágának kiosztott és ennek következtében éppen eléggé jelen-
tékeny nagyságú területet jelenti. Határozottan nem állíthatni ezt, de mivel 
LÁZÁR BÁLINTnak, ha közben meg nem hal, 1462-vel kezdődőleg és éven-
kénti változtatással Kászonszéknek mind a hat nemében joga lett volna 
viselni székbeli tisztséget és mivel az ottani nemek közül csupán a 

69—1935. évf.  149. és 151. 1.) még MEUCH véleményénél is jobban bizonyítja, hogy meny-
nyire jogosult, sőt helyes egy Kend nemnek vagy ágnak nevét keresnünk a Kenteikében. 
NÉMETH ugyanis a marosszéki örlec nem Ecken aga nevének hitelesítése végett Csikból 
is idéz példát; a marosszéni Jenő nem nevét a felcsíki  Jenőfalva  nevével; a marosszéki 
Jenő nem Boroszló ága nevét Csíkmindszent község Boroszló (s nem Baraszló, mert ORBÁN 
— Székelyfőid,  II. köt. 33. I. — határozottan Felső- vagy Nagy-Boroszló, Közép-Boroszló s 
Alsó-Boroszló tizedekről ír, az 1:75,000-es részletes térkép Z. 20. K. XXXIV. Csíkménaság 
1896. lapján szintén világosan Boroszló olvasható) falurészének  nevével; a marosszéki Ábrán 
nem nevét ugyancsak Csíkkarcfalvától  keletre feküdt,  elpusztult Ábránfalva  nevével igazolja, 
mit kiegészíthetünk ezzalf  hogy (Csík-)Jenőfalván  1609-ben Ábrán nevű család is élt. 
(SÁNDOR IMRE: A csíkszentmihályi Sándor-család levéltára. I. köt. 55. 1.) — NÉMETH tanul-
mányában idézett csíki egyezéseken kívül talán még egy kászonira is figyelmeztethetünk. 
Kászonszék egyetlen nagyobb, a székben vezető szerepet játszó családjának [a kászoni 
BORNEMISSZÁk még fiatalabbak,  Apaffiék  alatt kezdenek emelkedni; a LÁZÁRok - bár 
a XV—XVI. századokban erő?en befolyásolták  Kászon ügyeit — mégis nem odavalók 
nem is laktak ott; 1571-ben IMPÉRI GÁSPÁR ISTVÁN és FELSÖFALVI BERNÁLD FERENC jelennek 
meg a kászonszéki székelyek nevében Báthory István fejedelem  előtt és erősíttetik meg 
vele Zsigmond és Mátyás királyoktól nyert kiváltságaikat (SzO. III. köt. 341. 1.. IV. köt. 
16. 1.), azaz minden számítás szerint előkelőbb szerepet játszóaknak kellene lenniök és 
mégis, a főemberek  által 1576-ban fizetett  50 dénáros adó jegyzékében (SzO. IV. köt 43— 
44. 1.) egyikük sincs benne, mert a fejedelmen  kívül Újfaluban  csupán BECZ PÁL özvegye 
s BECZ IMRE. Jakabfalván  meg LÁZÁR ISTVÁN és JAKAB ANDRÁS. Felsőfaluban  végül LÁZÁR 
ISTVÁN és PÁL GYÖRGY említődnek, de mindnyájan csak kisebb összegekkel] neve ugyanaz, 
mint a marosszéki Jenő nem 1548- és 1557-ben feljegyzett  negyedik ágának neve: BALÁSSI. 
Igaz ugyan, hogy ez az egyezés teljesen véletlen összetalálkozás is lehet, mivel a család-
történeti munkák (KöVÁRI LÁSZLÓ: Erdély nevezetesebb családjai 17. 1.; NAGY IVÁN: 
Magyarország családai. I. köt. 114. 1 ; KEMPELEN BÉLA: Magyar nemes családok. I. köt. 
272. 1.) — mindamellett, hogy megjegyzik, hogy a családot a XVII 1. században, mint 
általánosan réginek ismert családot, nem szorították igazolásra, mégis — nem tudják 
messzebb felvinni  a XVIII. század, elejénél. KELEMEN LAJOS szíves felvilágosítása:  első 
ismert ősük, IMRE DEÁK. Bethlen Gábor udvarában tűnt fel  és a család csak azután 
emelkedett, szintén nem viszi sokkal fennebb  a családfát.  Teljesen véletlen is lehet: 
esetleg apja keresztnevét vette fel  vezetéknévül, illetve újra a fejedelmi  udvarban esetleg 
nem használt családnevét [az 1569. körüli összeírásban (SzO. II. 276.1.) éppen a BALÁSSiak 
későbbi székhelyén, Impérfaiván  t. i. BALÁS ISTVÁN is van ; az 1602-i Básta-féle  névjegyzék 
(SzO. V. köt. 216-/18. 1.) szerint Felsőfaluban  szabados BALÁS MlHÁLY és szabados 
BÁLÁS ISTVÁN, Impérfaiván  lófő  BALÁS MÁTÉ és lófő  BALÁS ANDRÁS; Jakabfalván  szabados 
BALÁS PÉTER, Újfaluban  BÁLÁS MÁTÉ jobbágy és szabadó* BÁLÁS ANDRÁS esküdtek hűsé-
get Rudolfnak;  az 1645-i katonai összeírásban (SzO. VI köt. 177—1/8. 1.) meg ez impér-
falvi  gyalogosok között „BALÁS BÁRABÁS kettős, fia  az hadban van, BÁLÁS FERENC kettős, 
fia  hadban, maga igen béna ember", a felsőfalvi  lovasok között „BALÁS MlHÁLY kettős, 
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Halom  nem nevét ismerjük,44 nem szabad elvetnünk azt a lehetőséget, 
hogy Ken,  Ken-tartomány  nevében tulajdonképpen a kászonszéki szé-
kelyek egyik elfelejtett  nevű nemének (ágának), a Kend-nemnek (ágnak) 
neve maradt fenn. 

MADZSAR IMRE46 és PAIS DEZSŐ46 összeállításai azt mutatják, hogy 
több Kend-del összetett helységnevünk van. Nem számítva a Meszesen-
túliakat és a szóban forgó  kászoni Kentartományát, a fennebb  említett 
sajóparti Kenteikén kívül Erdélyben virulnak a dobokai Szarvaskend 
(Kendilóna nem/),47 a marostordai Kendő(?),48 a kisküküllő megyei Kis-

az fia  most jött betegen meg az odatelelt hadból" említődnek; 1671-ben végQl kb. 37 
éves kászonimpérfalvi  BALÁS JÁNOS lófő  tanúskodik (SÁNDOR IMRE: A Sándor-család levél-
tára. I. köt. 125. ).), tehát elég BALÁS volt Kászonban a XVI-XVII . századok folyamán, 
legfennebb  IMRE DEÁKot nem kapcsolhatjuk hozzájuk hiteles leszármazási táblával], de 
viszont az sem lehetetlen, hogy régi águk nevét vették fel  — hiszen valójában mindössze 
egyetlen végső i különbség van a kettő között — tudatosan azért, hogy ezáltal nagyobb 
régiséget nyerhessen az újonnan felemelkedő  család. 

4 4 NÉMETH (Századok.  60—1935. évf.  152. 1.) — SÁNDOR IMRE (A székelyek letele-
pülése. 64. 1.) azt írja, hogy LÁZÁR BÁLINT először az Ábrán nem jogán viselt tisztséget 
Kászonban. Ámde a forrásul  idézett emlékirat (SzO. I. köt. 297—301.1.) — amelyet egyéb-
ként egyes gyanús körülményei miatt óvatosságból, helyesebb csak feltételesen  haszná-
nálnunk — egyáltalán nem említi az Ábrán nemet, hanem csupán annyit mond, hogy 
Kászonszékben hat nem volt. Közülük egyedül a Halom-nemet nevezi meg névszerinL 

4 4 MNy. 13—1917. évf.  281-283. 1. 
4 6 KCsA. I—1921/». évf.  273-274. 1. 
4 7 Kendilóna 1315-ben Lona, 1524-ben Lonya, 1631-ben Magyar Lona, 1721-ben 

Kende Lona néven fordul  elő. Mivel az annyi összeesküvéséről híres KENDI-család a 
XVI—XVII. században birtokolt ebben a községben, magától értetődik, hogy ekkor és e 
család neve révén ragadt erre reá az őt a többi Lonától megkülönböztető Kendi-előnév 
(Szolnok-doboka  vm. mon. IV. köt 288.1). Szarvaskendet ellenben 1306. óta mindig Kend 
néven említették, a Szarvas előnév csupán 1830—1837. között tapadt eléje. Nyilvánvalóan 
igaza van tehát TAGANYlnak és KADÁRnak, hogy ez viszont hasonnevű alapítójától nyerte 
nevét. (U.  o. VI. köt. 278. 1.) és csak Szarvaskendre lehet igaza MADZSAR iMRÉnek, aki 
(MNy. 13-1917. évf.  281—283. 1.) mindkettőt közvetlenül a Kende méltóságnéwel, Kund 
személynévvel kapcsolja össze. PAIS DEZSŐ (KCSA. I . — é v f .  273.1.) szerint ellenben 
a Szarvaskend név arra vall, hogy a dobokai őrség sorában szintén voltak törökfajú 
Kend-ek, amit különben a többi Doboka környéki török eredetű helynév (Ormány, Borsa, 
Ki8jenő) is támogat. 

4 8 LlEBHART (Die Ortsnamen. 40.1.) MADZSARhoz hasonlóan Kend-bői származtatja. 
ORBÁN (Székelyföld.  IV. köt. 74—75. 1.) azt jegyzi fel,  hogy „nevét hagyományilag a leg-
előbb odatelepült Kendei  János nevű őstől nyerte". Régebben a fala  — szerinte — nem 
a mai helyén terült el, megelőző helyei még ma is Kendő  mezeje, Aljkendő,  Kendőfő 
nevet viselnek. A Székely  Oklevéltárban  levő adatok (1509.: Kendew,  VIII. köt. 231. 1.; 
1567.: Kendeő, II. köt. 217. 1.: 1570.: Kendeő,  belőle képzett családnév Kendeí, III. köt 
330-332.1.; 1575.: Kendeő, VIII. köt. 305.1.; 1579.: Kendő, VI. köt. 407.1.; 1602.: Kendő. 
családnév Kendej,  V. köt. 274. 1.; 1603.: Kendő,  családnév Kendei,  V. köt. 255.1.; 1613. : 
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kend és Nagykend49 és végül a tőlük nem messze fekvő  nagyküküllői 
Kund (?).60 Minthogy ezeket a helységeket javarészt éppen azon a területen 
területen találjuk, amelyre HÓMAN B Á L I N T 5 1 a Kende (Kündü)-törzset 
helyezi: a Nyírségtől Középszolnokon—Dobokán—Kolozson át egészen 
Tordavármegyéig, magától értetődően teljesen lehetetlen Előd kündü(=kend) 
nemzetségei s az elősorolt Kend községek közötti szerves összefüggést 
megtagadnunk. Annál kevésbbé tehetjük ezt, mert a kékkend-ek gutin-
alji Kékes-erdeje tövében Magyar- és Románkékes falvak  virulnak,62 a 
sajóparti Kenteikétől nem messze a Melles (1320-ban Melies)-vizébe sza-
kadó csermely pariján Kékest58 találjuk, sőt 1496-ban még a legtávolabbi 

Kendő.  VI. köt. 43. 1.; 1694.: Kendő.  IV. köt. 337. I ) azonban semmi közelebbi felvilá-
gosítást nem nyújtanak e név eredetét illetőleg. KISCH (Siebenbürgen. 219. 1.) ellenben — 
megokolás nélkül ugyan, de a népetymologiával egyezően — határozottan a kendő Tuch, 
Halstuch, Kopftuch'  szóval kapcsolja össze. PAIS (KCSA. I—19 2 1 /» . évf.  270-276.1.) nem 
sorolja fel  a Kend községek között, bizonyára azért, mert a Kend-tői való leszármazása 
nem feltétlenül  bizonyos. Tekintettel azonban arra, hogy románul Cându-nak nevezik, 
továbbá, hogy a Nyárád és Kisküküllő között, a Becsek-hegység nyugati lábánál fekszik, 
nem messze a mindjárt említendő Nagy és Kiskendtől, de fekvése  sokkal jobban meg-
felel  egy, a feltételezeit  gyepűvonal mellé telepítendő helyőrség állomáshelyének, mint 
pl. Nagy- és Kiskend fekvése,  a látszólagos leszármaztatási nehézségek ellenére is nagyon 
valószínűnek tartom, hogy szintén Kend-bői ered. 

4 9 CSÁNKI DEZSŐ : Magyarország földrajza  a Hunyadiak korában. V. köt. (Budapest, 
1913.) 882-883 .1 . - Kend 1411., 1443. Kiskend mint Kendhyda 1325-1436., mint Kyskend 
1486—1501. Nagykend mint Felkend 1325-1436. mint Nagykend 140^. - KISCH (Sieben-
bürgen. 194 1.) Kend személynévből származtatja a falu  nevét. — PAIS (KCSA. I.—19al/a6-
évf.  284. 1.) ellenben a keleti védelmi övben szolgáló kék-kendek lakóhelyének tekinti. 

6 0 CSÁNKI id. mű. V. köt. 882. 1.: 1332-1505. között. — KISCH (Siebenbürgen. 160.1.) 
népnév kún  + helynévképző — d-ből származtatja. 

ftl  Magyar történet. I. köt. (2. kiadás, Budapest, 1935.) 123. 1. és IX. mell. 
6 2 Közvetlenül Magyarkékes alatt terül el Kékesoroszfalu  (Russ), ennek a Kékes 

neve azonban bizonyára egészen új keletű járulék. 
58 Szolnok-doboka  vm. mon. IV. köt. 269.1. — KÁDÁR és utána KISCH (Siebenbürgen. 

220. 1.) is azonban tévednek a név eredetében: ez a Kékes név nem származhatik kéklő, 
sötétlő erdejétől, mert, amint erre már BÁTKY ZSIGMOND is (MNy. 23 -1927 . évf.  216. 1.) 
figyelmeztetett,  maga Keykus-erdő sem az erdő színétől nyerte nevét hanem a benne lakó 
kék nép nevétől. Az is támogatja véleményemet, hogy a KÁDÁR közölte oklevelek szerint 
mind Kékest, mind Alsó- s Felsőkékest a XIV. századtól — ameddig a róluk szóló ok-
levelek visszamennek. — mindig a Zsombor nemzetség egyes családjainak kezén találjuk, 
ez pedig nem szász eredetű volt. hanem Előd kend törzséhez tartozó Gyula—2kombor 
nemzetségből vált ki (HóMAN: id. mű 123. L). A Kékesek közvetlen szomszédságában 
egyébként ott van (Szász-) Zsombor is, amely egykor bizonyára a nemzetségi birtokok 
központja volt. (Birtokosainak (elsorolását 1. Szolnok  doboka  vm. mon. VII. köt. Deés, 
1906. 151. és köv. U az ott közölt adatok azt mutatják, hogy tulajdonosaik a XIV. 
század derekán még közösen birtók.) — A Kékestől nem messze elterülő Kékesújfalu  s 
Kékesvásárhely nem tartoznak ide. Az előbbi ugyanis még nem régiben is Szászújfalu. 
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Kund is talán egy másik Kékes községgel együtt említődik.64 Minthogy 
a Kékesek ennyire szembetűnően együtt járnak a Kend-községekkel azt 
hiszem, hogy MADZSAR a Kékkend néprésznév alapján nagyon jogosan 
kapcsolta Kend-törzséhez nemcsak a Kend, hanem a Kékes nevű helyeket 
is.65 A most elmondottakra támaszkodva azt tarthatnok legvalószínűbb-

az utóbbi pedig Románvásárhely volt (v. ö. Pallas  Lexikon.  XI. kot 405. 1.), azaz Kékes-
tagjuk teljesen új keletű. 

5 4 CsÁNKl (Magyarország földrajza.  V. köt. 882.1.) azt jegyzi meg, hogy nincs Kékes 
nevű helység a régi Küküllő-vármegyének megfelelő  Kisküküllő-megyében. Talán inkább 
— folytatja  — Gyákost kellene értenünk ez alatt az egyedül 1496-ban említett Kékes 
alatt, mert Gyákoson 1474-ben ugyanazon TOROSZKAI PÉTER leányai birtokoltak, mint akik 
1496-ban Kundon és Kékesen követelnek birtokrészt. Jóllehet CsÁNKl egyeztetése nem teljesen 
alaptalan sőt nagyon is jogosnak látszik és Kund meg Gyákos szomszéd községek, 
mégis meggondolandó, hogy szabad-e azonosítanunk a két községet akkor, amikor Gyákos 
neve 1337-ben Gyakteluk és Gyakusteleky, 1351-ben Gyaktelek, 1373., 1378. és 1399-ben 
Gyakus, 1435., 1474., 1505.. 1507-ben végül Gyakos alakban fordul  elő? Nem helyesebb, 
ha előbb arra gondolunk, hogy Kékes már akkor pusztuló félben  levő s azóta el is tűnt 
helység? Vagy esetleg régebben elpusztult község nevét őrző, némileg különálló szállás, 
birtok neve, mint pl. Gogán(falvá)nak  a határából 1377-ben említett Tamástelke ? (CsÁNKl. 
id. mű. V. köt. 878., 968. 1.) — Érdemes volna végig nézni Kund, Gyákos, Gogán, stb. 
szomszédos községek határneveit: a Kékes név nem maradt-e fenn  valamelyikükben 
dűlő név gyanánt? 

5 5 MADZSAR jegyzéke (MNy. XIII—1917. évf.  283. 1.) Erdélyből ezeken kívül még a 
következő hármat említi: Tordaaranyosból Kékbikk (CsÁNKl: Magyarország földrajza. 
V. köt. 713. 1.), Hányadból Kékesfalva  s Szilágyból Felsőkékesnyárló. — Kékbükk ma 
puszta Pusztaszentkirály határában (Tordától ÉNy-ra, a Hesdát-patak völgyében), de 
1367—1505 között ismételten említődik, mint Létavár tartozéka. Mivel pedig Létavár 
kezdettől fogva  királyi vár volt a XV. század közepéig — írja CsÁNKl (Erdélyi  Múzeum. 
29—1912. évf.  305. 1.) — s több más erdélyi várhoz hasonlóan a mindenkori erdélyi vajda 
tisztsége alatt állott, illetve neki volt kiutalva, nyilvánvaló, hogy a legnagyobb valószínű-
séggel feltehetjük  Kékbükkről, hogy neve szintén a kékkendek vagy valamelyik másik 
kék- előnevű néprész tudatos, katonai jellegű telepítésének emlékét őrzi. — A hunyad-
megyei Kékesről azonban nem bizonyos, hogy ugyanilyen jellegű. Az 1000 m. magasan 
fekvő  s minden felől  magas hegyekkel, mély völgyekkel és sűrű erdőkkel elzárt, követ-
kezésképpen nehezen megközelíthető 8 rendkívül elmaradt lakosságú helységről a közhit 
t. i. azt tartja, hogy szökött rablók falva  volt, lakossága csupán katonai nyomás alatt 
hagyott fel  ezzel a rút foglalkozással  (v. ő. FLOCA. OCT.—ŞuiAGA, VLCT.: Ghidul judeţului 
Hunedoara. Deva, 1936. 253.1.: Meria; BENKŐ JÓZSEF — Transsilvania Speciális. Hunyadm. 
Tört.  és Rég. Társ.  12—1901. Éok.  77. 1. — csak éppen felemlíti  Kékesfalva  néven). 
A néphagyomány tehát egészen másképpen származtatja őket. Ámde mivel FLOCA azt is 
mondja, hogy beszédük és szokásaik szembeötlően elütnek a környékbeliekétől, esetleg 
mégis gondolhatnánk arra, hogy valamelyik idetelepített, erőszakos természetű (nem ennek 
az emléke maradt fenn  a lenézett »rablófoglalkozásban"  ?) turáni eredetű néprészecske 
nagyon rég elroménosodott maradványa. Ha aprólékos vizsgálat igazolná ezt, akkor 
ez szintén a többi Kékesek említett jellegű sorozatába tartozna. De nagyon meg-
gondolandó, hogy valóban bevehető-e azok közé? CsÁNKl ugyanis (id. mű. V. köt. 113. 1.) 
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nek, hogy a kászoni Ken, Kentartománya az előbbiekkel teljesen meg-
egyezően ugyancsak a Kündü (Kend) törzs nevével függ  össze, annak 
egyik szálláshelye. Noha merésznek látszik, földrajzilag  mégis megenged-
hető volna. Kászon t. i. az egykori (Felső-) Fehér megyének közvetlen 
szomszédságában van ugyan, de mégsem esik abba bele s így Gyula 
törzsének egykori valószínű szállásterületébe sem, azaz tartozhatott a tőle 
északra szállásoló Kündü (Kend) törzs területéhez. 

a Hátszeg környékéről emlegetett Muronfalvával  (1504. kétszer; Molnár 1511. körül; 
Muray 1521.) kapcsolatban a következőket írja: múgy látszik  azonos Merje vagy Nirea 
helységgel, amely a XVI. század elején következőképpen fordul  elő: poss. Merye in distr. 
de Hachzak (1516.), poss. Nyrea in distr. Haczak (1518.). Ezt a helységet, mint Dampsosi 
(Damso8i). másként Morsina(i) vagy Mursina(i) család birtokát csupán ekkor, a Hátszegtől 
nyugat felé  elterülő hegyvidéken sorolják fel.  A mai Kékesfalva  vagy Meria helységnek 
felel  meg." Minthogy a középkori oklevelekben kizárólag Merya (s rontott változatai) 
névvel említödik, nyilvánvaló, hogy a Kékesfalva  név újabban ragadt reája, vagyis ennek 
a Kékesfalvának  valószínűleg semmi keresni valója sincs a fennebb  emiitett hadi telepítésű 
jellegű ősi Kékes-falvak  sorában. — PETRI MÓR (Szilágy vármegye monográfiája.  III. köt. 
657—663. 1.) szerint a Doboka megyéből Szilágyba átcsatolt Alsó- s Felső-Kékes-Nyárló-k 
neve 1408.: Alsó-s Felső Kékes; 1438.: Nyarlo, Alsó Nyarlo, Felsew Nyarlo; 1461.: Narlo; 
1470.: Alsó Kekes és Felsewkekes; 1520. és 1521.: Kekes és Nyárló; 1522.: Kékesnyárló; 
1525.: Kekesnyarlo; 1638. előtt: Kékes Nyárló; 1642.: Nyárló 1722.: Kékes-Nyárló, Kékes 
Njarlo; 1733.: Felsőkékes Nyarlo; 1760.: Alsókékes nyárló; 1764.: Kékes Nyárló változa-
tokban fordul  elő. [Minden megjegyzés nélkül: KISCH (Siebenbürgen. 240.1.) szerint Nyárló 
= „Sommerort, wo man übersommert < magyar, nyárolni, übersommenTI] Mivel a meg-
előzőleg (53. jzt.) említett Kékes szintén dobokamegyei helység volt és mivel Kraszna-
megyében is volt Alsó- s Felső nyárló, sőt Kékes helység is. PETRI nem tartja feltétlenül 
bizonyosnak, hogy az előbb idézett adatok kivétel nélkül mind erre a most szilágymegyei 
Alsó- s Felső-kékesnyárlóra vonatkoznak. A határozottan ezekről szóló adatok alapján 
azonban mégis egészen bizonyosra vehetjük, hogy ez a Kékes név mór igen korán meg* 
volt, sőt talán ez is az ősi neve. Annál valószínűbbnek tarthatjuk, hogy ez volt az ősi 
neve s hogy ez szintén beletartozik a kékesek említett katonai jellegű településsorozatába, 
mert völgyük a Meszesikapu északi oldalát alkotó Éjszak-hegy keleti lejtőjéről nyílik az 
Egregypatakba s a Meszesikaputól Csömörlő— Magyaregregy községeken át Erdélybe 
vezető országútnak északfelől  eső közvetlen szomszédos, párhuzamos völgye. Utóbbi 
körülmények pedig a leghatározottabban arra vallanak, hogy szóban forgó  községeink 
Kékes-tagjaiban a Meszesikapu védelmére tudatosan telepített kék-nevű néprész emlékét 
kell felismernünk.  Ha a SÁNDOR IMRE által (A székelyek letelepülése. 25. 1.) a hunyad-
megyei Luncani község északnyugati részén elterülőnek említett ^ 949 Vrf.  Zecuiului-ról 
(nála levő V. Zecului hibás 1, helyes alakjában említi ASZTALOS MIKLÓS az Erd.  Múz. 
37—932. évf.  133. és 140. 1-n) nemcsak az bizonyos, hogy székelyekről nevezték el, hanem 
valóban a székelység egyik régebbi szállásterületével függ  össze, akkor a Meszeshegység 
gerincén, a Meszesikaputól délre fekvő  szakaszának majdnem éppen a közepén. Bogdán-
háza község határában emelkedő Dealul Secuiului ^ 640-t. továbbá származékait: P&răul 
Secuiului-t és Cheile Secuiului-t (PETRI: Szilágyvármegye. III. köt. 148—149. 1.) szintén 



26 

c. A most említett lehetőség rendkívül csábító. A székely nemzet 
települési s birtoklási sajátosságai miatt azonban mégse fogadhatjuk  el. 
Az utóbbiak következtében kénytelen vagyok az előbbi következtetésem 
mellett maradni. Amellett, hogy a kászoni  Kentartománya  Ken  nevében 
az egykori,  elfelejtett  kászonszéki  Kend-nemnek  (ágnak  7) a neve őrződött 
meg, amely név — megengedem  — nagyon is szorosan összefügghet 
Előd  kündü  (Kend)  méltóságnevével:  egy ideig  — mint bizonyára a kék-
kend  néprész is — annak kötelékében  teljesíthetett  szolgálatot,  esetleg  e 

csak ebben az értelemben magyarázhatjuk, magától értetődőleg csupán akkor, ha valóban 
így is hangzanak és nem egyszerűen a román Secul-ok (pl. Románláposbányától ÉK-re 
húzódó vízválasztó hegygerinc egyik legjelentősebb csúcsa szintén Vrf.  Secului; 1:75,000-es 
részletes térkép Z. 15. Kol. XXX. Kapnikbánya 1880. lapja) helytelen leírású változatai. 
Utóbbi helynevek — ha valóban jogos az előbbi jelentésben fognunk  fel  őket, már pedig, ha 
leírásuk helyes, akkor feltétlenül  így kell értelmeznünk mindeniket, mert DRĂGANU (Românii, 
87. 1. 2. jzt.) még az 1285-ben említett (FEJÉR : Codex  Diplomaticus.  VlI/2. köt 110. 1. és 
VIII/*, köt 644. 1.) Zecul-ról is valószínűbbnek véli, hogy a magyar székely-lyel és nem 
a román secul-lal függ  össze — nagyon megerősítik Alsó- s Felsőkékesnyárlónak emiitett 
— a Meszesikapu északkeleti védelmére szánt — tudatos, hadi jellegű telepítését, mert 
Dealul Secuiului a Meszes-hegység déli szakaszának éppen a közepébe hosszan és mélyen 
bevágódó völgyből emelkedvén ki — nyilvánvalóan ezt a valamivel könnyebb áthatolási 
helyet zárja le s ezzel egyúttal az is magától értetődő, hogy D. Secuiului tulajdonképpen 
az itteni átjárót és ezzel együtt a Meszesikaput délkelet felől  oltalmazó székelyek emléke. 
[Ne felejtsük  el a bihari várispánság Székelyszáz-adát, Székelyhídat és Székelyteleket 
(SZÁDECZKY-KÁRDOSS LAJOS: A székely nemzet. 7., 23. 1.), az utóbbiak nem messze nyu-
gatra terülnek el 1] Ez a következtetés nagyon jól megfelel  a kékkendeknek (és a többi 
kékeseknek meg kendeknek), továbbá a székelyeknek MADZSAR, PAIS által ismételten, sőt 
éppen a Meszesikapuval kapcsolatban is hangoztatott (MNy. 13—1917. évf.  283. 1., 20— 
1924. évf  143. L, 23-1927. évf.  580. 1.; KCsA. 1-1921/25. évf.  272-273. I.) gyepűvédő 
szerepével és egyúttal meglehetős valószínűséggel reámutat arra is, hogy nem tévedünk 
már eleve, ha a most megbeszélt közeli, sőt szerves együttesnek vehető előfordulása 
alapján a két néprész között szorosabb kapcsolatot keresünk, végül pedig nagyon hatá-
rozottan igazolja PAIS véleményét: .más alkalommal kifejtendő  nézetem szerint a Meszes-
kapu környékén leljük meg a székely kérdés számos homályos részletének a nyitját (KCsA. 
1—1921/25. évf.  272. 1. 1. jzt, PAIS e nézetének utóbb megjelent kifejtéséhez  — sajnos — 
semmiképpen se juthattam hozzá s így e dolgozatba nem vehettem be bizonyára becses 
eredményeit). — A most megbeszélt Kékes-eken kívül a gyulafehérvári  káptalan egyik 
1296-i oklevelében is említődik bizonyos „silva Keijkesm  (SzO- V. köt. 1—2. 1., említi 
MOklSz. 469. h. sdntén), még pedig az elcserélt terra  A na határai között. Részben ebből, 
részben egy másik, 1303. január 3-án kelt csereszerződésből (SzO. III. köt. 4-6.1.) hatá-
rozottan megállapíthatjuk, hogy eme terra  Ana határai a mai alsófehérmegyei  Gambucz 
(Gumbuch)  és (Magyar-)Bükkös (Békés.  Bykus)  községek határaival érintkeztek. A Kékes-
erdőt, illetve nyomát ezeknek meg talán a szomszédos ózd, Lándor falvak  határaiban 
kell felkutatnunk.  Maga az adat, tekintve, hogy egyedüli, puszta névemlítés ma még nem 
elegendő ahhoz, hogy belőle katonai jellegű telepítésre következtethessünk, de viszont a 
sorozat teljesbbítése végett mégis szükséges felemlítenünk. 
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réven és ekkor  nyerte e nevet és csak azután került  Kászonvize  völ-
gyébe határőri  szolgálatra. 

Csatlakozhatunk PAIS DEZSŐnek nagyon valószínű s az enyémtől 
csak nagyon kevéssé eltérő véleményéhez is. PAIS t. i. Kund vezérrel 
minden kapcsolatot megtagad, mert szerinte a krónikák a Nyírségről ismert 
kékkend néprész nevéből alkották meg Künd vezér alakját.66 Ezzel szem-
ben viszont — amint láttuk — minden egyes erdélyi Kend helynévben 
az egykor ott határőri szolgálatot teljesítő (kék)kend nép emlékét ismeri 
fel.  ő ugyanis arra az eredményre jutott, hogy a kékkend-ek valami török 
fajú  törzsből való csapat volt, amely a besenyő, kálisz, székely és a többi 
hasonló kisebb néphez hasonlóan határőri szolgálatot teljesített. Nem lehe-
tetlen tehát az sem, hogy a kászoni  Ken  határrésznévben  egy ilyen (kék)-
kend  néprész neve maradt  fenn,  amelyet mint kisebb néprészt,  könnyeb-
ben tolhattak  künnebb az ország legszélére,  az egyik  legveszélyeztetettebb 
határrész  védelmére,  hol azután, ha eredetileg  nem székely  volt,  hanem 
más török  törzsből  származott,  elvesztette  eredeti  nemzetiségét  és bele-
olvadt  a környező  székelységbe. 

Jogosan gondolhatunk arra, hogy határőri szolgálatot teljesített itten. 
A Kentartományával közvetlenül szomszédos északi völgyben és Két-
gyertyános- meg Kenpatakával majdnem párhuzamosan folyó  s ugyancsak 
a Kászonvizébe (a Kenhegyese = Kendhegy északi lábánál) beömlő 
Lesöd-patak  neve67 ugyanis nagyon valószínűsíti ezt. Az utóbbi név jelen-
tőségét csak akkor értjük meg igazán, ha tudjuk, hogy a Lesöd-patak 
túlsó, északi oldalán emelkedő magaslatok az Űz-völgyének, tehát a Kár-
pátok gerincén való egyik jó áthatolási helynek a Bence-patakon felüli 
s jelentékeny hosszúságú legfelsőbb  folyását  zárják le s innen a középső 
folyása  is elég messze szemmeltartható. 

Ha az utóbbi két, lényegileg azonos kapcsolat majd helyesnek fog 
bizonyulni, akkor azt a fennebb  már említett hagyományt, hogy a falu 
egykor a Kentartományban terült el, legalább részben hitelesnek fogad-
hatjuk el. Ebben az esetben ugyanis nagyon valószínű, hogy a feltéte-
lezett Ken(d) nem (néprész) ott is lakott58 és csupán később húzódott le 

6 6 KCsA. 1-1921/25. évi. 274-275. 1. 
5 7 Az 1:75,000-es részletes térkép Z. 20. K. XXXIV. Csíkménaság lapján. Említi 

ORBÁN is (Székelyföld.  II. köt. 55. 1). PAIS (KCSA. 1—1921/25. évf.  273. 1.) a doboka-
megyei Ken(d)telkétöl nem messze említ egy Les-1, amely .valószínűleg az ottani védelmi 
övnek legkülső állomása lehetett." Hasonló les-eket sorol fel  SZÁDECZKY-KARDOSS LAJOS : 
A székely nemzet. 22. 1.; MOklSz. 585. h.: 1269—1636. közőttről. 

6 8 Mint RÓTH MÁRTON úr tudósít, Kentartományában kb. 800 kataszteri holdnyi 
használható szántóföld  van, ma azonban — a falutól  messze lévén — csak részben 
művelik. Ez a terület nem nagy, de mindenesetre elláthatta egy falu  lakosságát, mert pl* 
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a mai helyére, mert zavaros időkben együttesen mégis csak jobban 
gondoskodhattak biztonságukról, mint külön-külön, apró rajokba szét-
szórtan. 

4. Kővár. 
a. Kászonfeltíznek  azt az utcáját, amely a községházától a falu  észak-

nyugati részén át egészen BENCE BÉLA jegyző kertjéig vezet (ahol ketté-
válik), Kőoárnak nevezik.59 

ORBÁN BALÁZS szerint Kászonfeltíznek  egyik egész negyedét hívják 
így és ezt a nevet viseli a mellette nyugatról fekvő  dombtető is. A rész-
letes térkép Ebhát A 760 névvel jelöli e domb tetőfennsíkját.  A hely-
színen kikérdezettek egyhangúlag mind azt mondották, hogy sem azt a 
tetőt, sem a szomszédos dűlőket nem hívják Kővárnak, hanem csakis a 
fennebb  szabatosan megjelölt utcát. 

ORBÁN azt is írja, hogy bár a hagyomány ott a dombtetőn várat 
emleget, ő mégis semmi épületnyomot nem talált. Én sem akadtam effé-
lére. De hozzá kell tennem, hogy a kikérdezett legöregebb emberek nem 
tudnak semmit még arról a hagyományról sem, hogy a dombtetőn, vagy 
akár lenn az utcában, illetve környékén valaha vár állott volna. Mivel 
erődítésnek semmi nyoma sincs sem a dombtetőn, sem az aljában végig-
húzódó Kővárban, sőt tegyük hosszá, hogy a kikérdezettek elbeszélése 
szerint még pince vagy kapuzábé gödrök ásásánál sem került elő soha 
egyetlen ép edény vagy töredék, szuvatrög, tégla, stb., ami régi emberi 
települések egykori itt létezését elárulná, nyilvánvaló, hogy mai ismere-
teink alapján se várral, se más régi emberi települési hellyel nem kap-
csolhatjuk össze e Kővár nevet. 

b. SZARVAS GÁBOR és SIMONYI ZSIGMOND a Kővár  névről ugyan több 
adatot sorolnak fel,60  ámde mivel ezek mind arx saxis exstructa, felsen-
burg jelentésűek, belőlük — a tökéletesen ellenkezőleg — éppen a völgy 
fenekén  levő kászonfeltízi  Kővárra semmiféle  útbaigazítást nem nyerhe-

a szatmármegyei egykori Kékespatak völgyében levő 402 lakosú Magyarkékes egész határa 
968 hold, a 646 lakosú Kékesoroszfalué  952, a 351 lakosú Bajfalué  936, a 247 lakosú 
Pusztateleké 471 hold terjedelmű. 

5 0 Az 1:75,000-es részletes térképlapon a falu  északnyugati kijárójánál, a Kocza-
patak kanyarodásától közvetlenül keletre jelölt és nyugat meg kelet felől  a ketléágazott 
utca által határolt egyenlőoldalúháromszőgalakú, kerítéssel körülvett kert BENCZE jegyző 
kertje. A szóbanforgó.  kb. 600 m. hosszú, de egyszer megtörő utca innen egészen a 
Kászonvize felső  hídja melletti terecske északi sarkában emelt községházáig tart. 

6 0 MNytSz. III. köt. 1012. h. 
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tünk. Itt a vár elnevezésre még annyi alap sincs, mint pl. a Kolozsvár 
határában levő Andornokmál Feketevár-ánál,61 mert az andornokmáli 
kőomlás aljabeli 1*20 m. magas, 3—3 5 m. mély, feketés  boltozató odúba, 
a Feketevár-ba  legalább vadászok, mezőőrök menekültek be a hirtelen 
jövő viharok elől. Jóllehet tehát egyáltalán nem volt vár ottan és nem 
érdemli meg ezt az elnevezést, de mivel oltalmat, menedéket nyújtó hely 
volt, némileg mégis csak megokolható ez a — vár elnevezés. 

Gondolhatnánk esetleg arra, hogy KŐVÁRI nevű család vagy csalá-
dok éltek abban az utcában és azok neve ment át az általuk lakott 
utcarész, utca megjelölésére. Nem fogadhatjuk  el azonban néveredet gya-
nánt ezt a lehetőséget, mert Kászonszék 1569-i, 1576-i, 1602-i s 1645-i 
adó- hűségi vagy katonai jellegű névjegyzékeinek egyikében se találunk 
egyetlen Kővári nevű családot sem.62 

Régészeti bizonyító s régi magyar nyelvi felvilágosító  anyag hiányá-
ban gúnyos, tréfás  eredetűnek is nézhetnők a szóbanforgó  Kővár elne-
vezést. Minthogy ugyanis a hagyomány szerint ez a rész rendkívül vizenyős 
volt, az itten letelepültek esetleg csak úgy júthattak járható úthoz, ha a 
Kászonvize medréből köveket hordottak az úttestre. Megtörténhetett tehát, 
hogy a többi, szárazabb helyeken megtelepedett kászoniak addig csúfol-
kodtak az odatelepültekkel: „Mi a komám, csak nem kővárat akartok itt 
építeni, hogy annyi követ hordotok ide?44, hogy a Kővár elnevezés végül 
reá is ragadt erre az utcára. A kolozsvári egykori „Trencsini-vár" eléggé 
feljogosít  ennek a feltevésére.  Jóllehet az utóbbi — a hagyomány szerint — 
az ős hajdankorból való volt volna, mégis — amint JAKAB ELEK meg-
állapította — nem olyan régi, sőt még csak nem is vár, mert a XVIII. 
század közepén TR1NCSÉNI FERENCZ nevű Gyulai-ezredbeli kapitány erő-
szakkal elfoglalta  az azelőtt baromvásártérül használt majdnem 11 holdnyi 
helyet, magas töltést hányatott köréje s annak használatától eltiltotta a 
város közönségét,63 amely aztán bánatában vagy mérgében, de bizonyára 
gúnyosan Trencsini-várnak nevezte el ezt a tőlük katonai erővel elvett 
helyet. Ámde a kászoniak a leghatározottabban tiltakoznak az ellen, hogy 
az ottani Kővár csúfnév,  gúnynév volna.64 Állásfoglalásuk  tehát igen 

6 1 JAKAB ELEK: Kolozsvár története. I. köt. 276. 1. 
w ?zO. II. köt. 276-277.1., IV. Vöt. 43-44.1., V. köt. 216-218.1., VI. köt. 176-179.1. 

JAKAB ELEK: Kolozsvár története. I. köt. 556. és 67. 1. 
6 4 JLRECEK K. J. (A bolgárok története. Nagy becskerek, 188-. 104.1.) számos gúnyos 

szláv falunevet  említ, pl. Csehországban. Mokropszy 'ázott kutyák', Hrdlo-rezy 'nyakel-
me tszók', Koszmonosy 'ferdeorrúak';  a Balkánról: Mokro-széki 'nedveset kaszálók', Zlo-
kucsene 'gonoszházak lakói', Jado-varci 'méregkeverők', Ljuto-glavci 'hevesfejGek',  drevo-
griz?ci 'faragók',  kokosi-glavci 'kakasfejüek',  krívo-gastane 'ferde  nadrágúak', stb. 
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erélyesen ellenzi ezt a lehetőséget/6 Emiatt figyelmeztetek  még a követ-
kező eshetőségre is. 

c. KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS a besenyőknek szentelte a 
„De administrando imperio" 37. fejezetét66  és ebben ismételten megemlítette 
az akkori nyolc törzsük nevét is. A neveket NÉMETH GYULA elemezte s 
fejtette  meg.67 A nemcsak a felsorolásban,  hanem valószínűleg jelentő-
ségben is második törzsük nevének egyik változatát (Kouxpr̂ oúp) — 
MARCZAU HENRIK régi Kuartzi-tzur  olvasatával szemben — küőr&-£ur-nak 
olvassa. Az olvasat második tagjának magyarázata nem okozott külö-
nösebb gondot, mert szerinte minden tekintetben tökéletesen egyezik a 
Kül  Tegin  síremlékéről jól ismert hír  méltóságnéwel.68 

Az első tagról, a feüdrí-ról  viszont azt véli NÉMETH, hogy azonos a 
magyar kökörcs  (kökörcsin)  szóval, amely — amint GOMBOCZ ZOLTÁN 
megállapította60 — feltétlenül  a türk kök  szó származéka. Eredeti jelentése 

• Igen érdemes volna a szintén a Kászonvize mellett, de valamivel alább, az 
egyik jobbparti mellékvölgyecskében elterülő Kézdikővár  (régebben Peselnek) településé-
vel, illetve névadósra alkalmat szolgáltató körülményeivel összevetnünk a kászonfeltizi 
Kővárat. Tudtommal ugyanis, sohasem volt vár ott sem és hátha igy az esetleg azonos 
települési vagy más egyéb körülményeik valamilyen sajátsága kezünkbe adná mindkét 
elnevezés kulcsát Természetesen csupán abban az esetben gondolhatunk erre, ha Kézdi-
kővárnak ez az egyébként egészen új keletű neve nem egyszerű mesterséges név, hanem 
valamelyik falurész  régebbi nevének az egész falura  való kiterjesztése vagy pedig valami 
másféle,  de mégis komolyan számbavehető hagyományon alapul. ORBÁN (II. köt. 113— 
114. I.) nem jegyzett fel  semmi olyat, amit mi ezen elnevezés megmagyarázásához fel-
használhatnánk. BOGÁTS DÉNES szerint (SzNME. 62. 1.), aki pedig a Székely Nemzeti 
Múzeum igen gazdag oklevélanyagában előforduló  helyneveket gyűjtötte össze, 1714-ben 
említődik ugyan Polyvár,  1740-ben meg Kőhegy,  Kőhegyvápa,  továbbá 1760-ban Alsó-
s Felsőpolyuái  határnév, ámde ezek egyike sem világosít fel  közvetlenül a Kővár elne-
vezés okáról jogos voltáról. 

6 6 A magyar honfoglalás  kútfőt  (Szerk. PAULER GYULA- SziLÁGYl SÁNDOR. Buda-
pest, 1900.) 115-119. 1. 

6 7 MNy. 18-1922. évf.  2 -7 . 1. és KCsA. 1-1921/25. évf.  219-225.1. A most szóba 
kerülő részek 3. 1. és 220-221. 1., HMK. 45. 1. 

• RÂDLOFF W . : Die alttürkischen Inschriften  der Mongolei. (St. Petersburg, 1894.) 
64—65., 110.1. — A T ôúp 'cur  méltóság, illetve néptörzsnév személynévként a magyarba 
is átkerült: az éppen besenyő eredetű Oslu nemzetségbeli 1. Sur unokái sorában 1277— 
1301. között II. Sur (Schur, Suur) említődik ismételten. KARÁCSONYI JÁNOS: Magyar nem-
zetségek. II. köt. Budapest, 1901. 411—412. 1.; GOMBOCZ ZOLTÁN: MNy. 20—1924. évf.  23— 
24. L). Utóbb bizonyára ezek nevéből helynévvé is átalakult, mint a pozsonymegyei Súr 
erdős mocsár (BEUTZKY JÁNOS: KKÉ. 4—1934. köt 71. 1.), továbbá a veszprémmegyei Súr 
(Suur) község neve (EOTVOS KÁROLY: A Bakony. II. köt. 152-176. 1.; mindkettő: Pallos 
Lexikona.  XV. kőt. 272. 1.) mutatják. 

• MNy. 3—1907. évf.  260. 1. Azután PALLÓ MARGIT foglalkozott  egész részletesen 
a kökörcsinnel (NyK. 46—1923/27. évf.  154—158.1.). A kővetkezőkben főleg  kettejük meg-
állapításaira támaszkodom. 
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'kék, kékes* és nálunk utóbb kékes virágok nevévé lett, a mai törökben 
pedig kékes madár nevévé, galamb jelentésűvé vált. NÉMETH ennek követ-
keztében — igen helyesen — azt véli, hogy a besenyő feűdrc  eredetileg 
szintén kék-et, kékes-t jelentett, mivel azonban a kök származékai a 
különféle  török nyelvekben egyéb színt is jelentenek, jelentheti pl. azt is, 
hogy szürke, azaz kiiărc-cur,  'kék, (kékes, szürke) cur.' 

NÉMETH ebben a névben egyedül a hangzóközti — fe  — elveszését 
tartja feltűnőnek.  De ha egy átmeneti köiarc  alakot tesz fel,  már pedig 
szerinte a KouotpT̂  természetesen köiarc  alakot is tükröztethet, akkor egy-
szerű s szabályos k> g> j változással kellően meg tudja okolni ezt is. 
Egész helyesen. A szóközti — k — elveszte azonban más úton is meg-
magyarázható. A kökörcsin  t. i. bizonyára olyan időben került be a magyar 
nyelvbe, mikor a türk nyelvekben, legalább is abban, amelyből mi átvettük, 
még fe-nak  ejtették a második fe-t  is. GOMBOCZ ZOLTÁN és PALLÓ MARGIT 
összeállításaiból azt látjuk, hogy a kökörcsin  szó magyarázatához idézett 
összes török szavakban — egyedül a tarancsi feőfeőnafe-et  kivéve — mind 
megváltozott a szó második, a szóközti -fe-ja,  a szókezdő fe-  ellenben 
csak alig egynehánynál, azaz a szóközti -fe-  megváltozása régen ment 
végbe, vagyis a kökörcsin-1  régen vettük át. 

Az említett változások javarészében k > g > j átalakulás történt, az 
igaz, ámde az oszmánliban (güvarzin,  gövárzin,  găvărcin  'galamb')70 és a 
mandzsúban (kuweciXe)71  ezzel szemben fe  > g > v (w)  / S tegyük hozzá, 
hogy az utóbbi változás egyáltalán nem véletlen, mert az ugyanezen feőfe 
'kék' alapszóra visszamenő kökény  eredeti szóközti - fe  -ja (mely egyéb-
ként legtöbbször megmaradt és sokkal kevesebbszer alakult át - g-vé 
vagy - j -vé) az oszmánliban ugyancsak u>vé változott át (güwem,  güwüm 
'egy vad szilva faj,  kökény'),72 de a török *aYaccí, a tarancsi ja^asci, 
'famunkás,  ács', stb. Y-jának a csuvasban szintén v felel  meg (javas, 
Jivas  'fa'),7"  éppen mint az ujgur, stb. bari (bag)  'kötelék, béklyó' Y (g)-jének 
— noha a legtöbb török nyelvben baj- 'kötni, megigézni, megvarázsolni', 
de — a kúnban bav 'kötelék', a magyarban báj és bduos,74 azaz ugyan-
csak fe  > v átalakulás. Az utóbbiakból magától értetődően következik, hogy 
a fennti  feüarc,  köiarc-  besenyő törzsnévrész egy a mai oszmánlihoz vagy 
a csuvashoz közelebbálló török nép nyelvében nem hangzott feltétlenül 

7 J GOMBOCZ ZOLTÁN: MNy. 3 -1907 .évf .  260. 1.; PALLÓ MARGIT: NyK.46—1923/27. 
évf.  154, 157. 1. 

7 1 GOMBOCZ: MNy. 3 - 1 9 0 7 . évf.  260. 1. 
7 2 GOMBOCZ: MNy. 3 - 1 9 0 7 . évf.  260 l . ; PALLÓ: NyK. 46-1923/27. évf.  154. L 
7 1 GOMBOCZ : MNy. 3 - 1 9 0 7 . évf.  22. 1. 
7 4 GOMBOCZ: MNy. 3 - 1 9 0 7 . évf.  25. I. 
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úgy, hanem inkább kiivărc-,  feöuarc-  alakban ejtették ezt a magyar kékes-
nek  megfelelő  jelzőt. 

Kétségtelen, hogy a KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS feljegyezte 
Kovocpr£- ou-ját ü-nek kell olvasnunk, mert három fejezettel  utóbb (40. fej.) 
a magyar törzsek névsorában levő Toúpxwv és KoupTouYeppáTou nevek első 
ou-jót egyedül így olvashatjuk.75 

Abban az esetben pedig, ha az említett KouocpT̂- a-ját nem okvet-
lenül az oszmánli güvarzin,  stb. példájára olvassuk ki, vagyis nem állítjuk 
azt, hogy feltétlenül  a-nek#ejtették, hanem, ha a buini csuvas ksvaGarzán, 
a burnasi csuvas kuaTarDzan  és a malo-karacsini kuaTartse  'galamb' 
mintájára76 á-nak olvassuk, — úgy tehát, amint az ugyancsak KONSTAN-
TINOS PORPHYROGENNETOS által három fejezettel  utóbb feljegyzett  kabar, 
kazár, tarján törzsnevek második a-ját kell olvasnunk,77 — akkor meg 
kell engednünk, hogy a második besenyő törzs neve az említett, csuvas-
hoz közelebb álló nép nyelvén feüudrc-cur-nak  hangzott. 

A most elmondottak következtében tehát jogosan gondolhatunk arra, 
hogy a kászonfeltízi  Kővár az említett besenyő (? vagy csuvashoz közel-
álló más török nyelvű) Küvárc  > Kőudrc-ból lett. A magyar nyelv való-
ban könnyen átvehette ezt, még pedig ugyanabban az alakban, főleg  az 
elsőben. A kökény  és kökörcsin,  a csavar és teve, a dara  s gyarló  sza-
vaink t. i. határozottan igazolják azt, hogy a magyar nyelv a török szó-
kezdő feü(feő)-t,  a szóközti -u-t és a szóközépi -ar-t változtatás nélkül is 
átvette.78 De az ács, csecs, szatócs szavak79 viszont azt tanúsítják, hogy 
a végső -c nem kopott le, sőt némileg a koporsó,  de főleg  maga kökörcs 

7 5 Amint az utóbbi név mutatja KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS az idegen szavak-
beli ű-t és u-t egyaránt ou-val jelölte. V. ö. NÉMETH: HMK. 221. 1. 3. jzt., továbbá 249— 
251. 1.; MEUCH: MNy. 13-1917. évf.  5 - 6 . , 47. 1.. Honfk.  Mo. 358.1.; MORAVCSIK GYULA: 
MNy. 30—1934. évf.  271. 1., stb. — A T ôúp ou-ja ellenben — a fennt  legutolsóul idézett 
példához hasonlóan — már u-t jelöl. A 68. jztben említett XIII. századi magyar Sur nevek 
írása megengedné ugyan, hogy annak idején szintén ű-nek ejtették. Ámde az ugyanott 
idézett mai mocsár- és falunevek  határozottan mutatják, hogy ez az ou csakis u-nak 
hangozhatott. 

7 6 GOMBOCZ: MNy. 3-1907. évf.  260. 1., NyK. 36-1906. évf.  13. 1.; PAASONEN H.: 
Csuvas szójegyzék, 70.1. (Melléklet a NyK. 37—1907. évf.-hoz)  számos származékával együtt. 

7 7 V.ö. MEUCH: Honfk.  Mo. 3 5 7 - 3 5 9 . l.; NÉMETH: HMK. 221.,235. (KONSTANTINOS 
PORPHYROGENNETOS Kájíapoi alakja kava(á)ri-nak  olvasandó, a magyarban ebből szabályo-
san *kavár,  kővár  fejlődött),  238., 255. 1. — A görög a egyébként nem csak a-t, (feabar, 
kazár,  Gyarmat). hanem e. é hangot is jelöl (NÉMETH: i. mű 135., 261., 265., 268. 1.). 

7 8 GOMBOCZ: MNy. 3-1907. évf.  260.; 111. és 362.; 155. és 163. 1. A szabályokat 
1. a 402., 399., 396., 400. 1.-n. L. továbbá LIGETI LAJOS egyező véleményét (NyK. 49-1935. 
évf.  210., 207., 214. 1.). 

7 9 GOMBOCZ : MNy. 3-1907. évf.  22., 111-112., 317. 1. 
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még azt is mutatják, hogy a végső -cs még akkor se hullott ki, illetve 
még akkor se járult hozzá ejtéskönnyítő magánhangzó, ha a szóbanforgó 
végső -cs nem magánhangzó, sőt éppen -r- után következett, ami bizo-
nyára azzal okolható meg, hogy a hasonló végső hangcsoportosítás nem 
idegen a magyar nyelvnek (habarcs, tekercs, vakarcs).80 

A Kouap< > *Küvarc  > Kővár  leszármaztatásban eddig egyetlen 
nehézség van: a végső -c eltűnése. Minthogy KONSTANTINOS PORPHYRO-
GENNETOSnál tulajdonképpen KouapT^oúp Van, gondolhatnánk esetleg arra, 
hogy a kászonfeltízi  Kővár < *Küvarc < Kouotp̂ i eredetileg török -ci nomen 
possessionis képzővel (a magyarban cs felel  meg ennek) volt ellátva s 
ilyen összetételben szerepelt, amelyből a két c egyike mássalhangzó tor-
lódás következtében kiesett, majd a beolvadási folyamat  alatt — olyan-
kor, amikor az egyes részek jelentősége már kezdett elhomályosulni, — 
a birtokviszony valami miatt felbomlott  és elhagyták a ci nomen pos-
sessionis képzőt, anélkül azonban, hogy a korábban kiesett szóvégi -c-t 
visszahelyezték volna, még pedig a talán akkor esetleg már megvolt 
ómagyar *Keüvár, *Kűvár, továbbá a Kővár81 hatása alatt. Mivel azonban 
ez a magyarázat igen körülményes és nem tudok reá megfelelő  párhu-
zamot idézni, puszta ötletnél többnek nem tekinthetem. Jóllehet ennél 
sokkal egyszerűbb magyarázat volna az, hogy a végső -cs egyszerűen 
az előbbi ómagyar alakok befolyására  veszítődött el, nem ismervén egyet-
len olyón, törökből átvett példát, amelyiknél a végső -c valóban lekopott 
volna, nem állíthatom ezt sem.82 

8 0 V. Ő. GOMBOCZ fejtegetéseivel:  MNy. 3—1907. évf.  361. 1. 
8 1 PAIS: MNy. 17-1921. évf.  162. l . : MEÜCH: Honfk.  Mo. 210. L 
8 2 Ha megengedjük az ómagyar *keüvár, *kűvár, továbbá a kővár átalakító befolyá-

sát, akkor éppenúgy meg kellene engednünk azt is, hogy a kászonfeltízi  Kővár esetleg a 
cseh kooár  'Schmied', de 'Schöpfer,  Urheber' is, kovárna;  felsőszorb  kowar;  óbolgár 
kooarstoo  'Sinnesart, Charakter'; egyházi szláv kovarn  'rankevoll*. kooarstoo,  kovarstvije; 
kisorosz kooárnyj;  szerb-horvát kővárán  'falsch',  kouártsoo  'Schauheit'; szlovén kooár 
anstifter',  kooáriti  'Ránke schmieden', kovaran  schiau, üstig, hamisch', stb. (BERNEKER: 
Slav. et. Wörterb. I. köt. 593. 1.) szavak valamelyikéből a megelőzőleg emiitett magyar 
szavak hatása alatt alakult mindamellett, hogy az ugyanebből a tőből képzett (bolgár 
kovác,  egyházi szláv kovac,  szerbhorvát köoac,  szlovén kovác)  és átvett kovács  (MELICH : 
NyK. 39—1909/10. évf.  35.1., Honfk.  Mo. 124.1.), továbbá az esetleg szláv komar  ('szúnyog' > 
szláv személynév Komár  > magyar Komárom  (Komár,  Kamár)  helynév (MELICH : Honfk. 
Mo. 383. 1.) a leghatározottabban mutatják, hogy rendes körülmények között lehetetlen a 
kovar  > kooár,  mert a magyarba régen átvett szláv szavak o-jának nálunk rendesen a 
felel  meg, az eredeti o—d is, mint a most idézettekben is, csak kivételesen maradt meg 
(ASBÓTH OSZKÁR: Nyr. 36-1907. évf.  468. 1.; MEUCH: MNy. 4-1908. évf.  26. 1., stb.). 
Amennyire utánanézhettem, egyedül MEUCH emlit lehetőséget az o > ő-re: az ószlovén 
*pinkosti  vagy *pinkusti  > ómagyar *pinkost  vagy *pinkust  > pinkőst  > pünkösd  illetve 
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Egyébként nincs is szűkségünk az utóbbi erőltetett megoldásokra, 
mert PALLÓ MARGIT eredményei83 alapján teljesen tisztázottnak vehetjük 
a végső -cs dolgát. Az általa nagy szorgalommal összegyűjtött hatalmas 
bizonyító anyag ugyanis határozottan igazolja, hogy a kők-bői az -r 
kicsinyítő képzővel84 előbb *kögür,  güvör lett, majd ennek állandósulása 
után, újabb -cin (stb.) kicsinyítő képző járulván hozzá, kögürcün  'kékecske*. 

PALLÓ MARGIT eme taglalása: kök  + (ő, ü, a)-r + ö (f,  ü, stb J-n  után 
magétól értetődik, hogy a magyar kökörcs  szó végső - cs -je a szónak nem 
eredeti alkatrésze, hanem csupán másodlagos járuléka, mely valószínűleg 
azért maradt meg változatlanul, mert előbb — bizonyára még az átadó 
nyelvben — lekopott róla a szóvégi -n,85 majd a többi rövid török szóvégi 
pünközsd-öt,  ámde ennél olyan hangzóilleszkedés váltotta ki az ő-vé való átalakulást, 
amely a szóbanforgó  esetben szóba sem kerülhet (MELICH : Szláv jövevény szavaink. II. 
köt Budapest. 1905. 390., MNy. 6—1910. évf.  10. 1.), éppen mint a dobokai Tót-őr  > 
Tőtőr-nél  is (PAIS : MNy. XII—1916. évf.  16.1. ; KCsA. I -1921/25. évf.  273.1.). Az egyetlen 
egy népi adatban előforduló  csőrömpő  > sorompő-ról viszont HoRGER ANTAL (MNy. 22— 
1926. évf.  281—282. 1.) azt véli. hogy újabb keletű hangrendi átcsapás eredménye. Én is 
nagyon valószínűnek tartom, hogy a meglehetős csörömpöléssel leereszkedő vasúti sorompók 
váltották ki ezt az alakot. — Ugyanezen ok miatt nem gondolhatunk a kászonfeltízi  Kővár-
nak a hontmegyei Kővár  (a XIII. oklevelekben Kuari,  Kuar,  Koar,  Kuarzeg,  Koarzeg, 
Koary)  és a nyitramegyei Kovárc  (ótót Kovarci  > 1280. Koarch  1318. Kouarch  o Kovarch, 
1337. Choarch)  falvak  nevével egyező eiedetére sem, amelyek — amint MELICH és NÉMETH 
szabatosan megállapították — a kabaroknak KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS által fel-
jegyzett és feat>a(á)ri-nak  olvasandó KocjJápoi nevéből szabályosan fejlődtek  a magyar 
nyelvben (MELICH: MNy. 24 -1928 . évf.  246. 1., Honfk.  Mo. 357. 1.; NÉMETH: HMK.235-
236. 1.). — Szintén emiatt a hangtani akadály miatt kell elvetnünk egy *kovar  > türk 
kóbor  erheben, aufheben  (RADLOFF. W.: Die alttürk. Inschriften.  108. 1.) származtatást, 
amely pedig — ha arra gondolunk, hogy Kővár helye emelkedik — jelentéstanilag nem 
nem is volna rossz megoldás. [R. NAGY LASZLÓnál találunk ugyan néhány példát az cy^o 
váltakozásra: Ujgur feűndűz,  kazáni tatár köndöz,  magyarországi kún Konduz,  1509.; 
Kördük  és Corduk,  öltük  és Oltuk  (NyK. 46-1923/27. évf.  128., 132. 1.), ámde mivel 
MELICH szerint (MNy. 13—1917. évf.  3. 1.) az ő  hangnak o betűvel való jelzésére a XIII. 
század elejétől kezdve mind több és több a példa s ő hangnak az o jegy segítségével 
való irása a XV. század első felében  egészen általánossá lesz, az említett példákban 
levő o betűk nem jelölnek feltétlenül  o hangot, hanem valószínűleg egyenesen ő hangot, 
azaz ő ~ o váltakozás igazolására nem használhatjuk fel  az idézett példákat. Egyedül a 
NÉMETH említette okuz^^öküz  (HMK. 94. 1.) szolgálhatna erre komoly alap gyanánt.] 

8 8 NyK. 46-1923/27. évf.,  főleg  156-158. 1. 
8 4 RÁSONYI NAGY LÁSZLÓ: (NyK. 46—1923/27. évf.  468. 1.) nemcsak, hogy elismeri 

PALLÓ MARGIT kikövetkeztetett *kőgür  alakjának létjogosultságát, hanem még újabb ada-
tokkal is bővíti PALLÓ anyagát. 

8 5 ÜGETI LAJOS a régibb török jövevény szavaink értelmezéséhez adatokat közölve 
mondja (MNy. 30—1934. évf.  207. 1.). hogy a törökben a nomen actoria képzője, kezdve 
a legrégibb emlékektől, -cí, -ci. A mongolban régebben, sőt gyakran ma is, -cin A 
nominativusbeli -n elesése s újra megjelenése pedig közönséges mongol sajátság. Ugyanő 
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magánhangzóhoz hasonlóan a magyarban eltűnt a szóvégi -í is,86 amely 
— mint KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS Kou«p<i írása mutatja — a 
besenyőben még megvolt. 

Az utóbb elmondottakból világos, hogy a kök  > kök  + (ü)r > kök  + 
(ő)r + cin > kökörci  > kökörcs  egészen szabályos fejlődés  eredménye s 
a megmaradt szóközépi - k  - ellenére is sokkal későbbi s máshonnan 
való átvétel, mint az ősibb alakot tükröztető kökörcsin.87  De, ha emléke-
zünk a csuvasból idézett  szóközépi  - a-s alakokra  is és ha nem feled-
kezünk  el Ligeti Lajos ama derék  megállapításáról,88  hogy kún és besenyő 
nyelvben az őstörök  - 7 -bői szabályosan - v - fejlődött,  akkor  a másik,  a 
kök  + (ő)r > * kögör  > * kövör  > * kővár  > * kövar  > küvar  > ómagyar 
kuvar,  küvár  > magyar kővár  fejlődés  is nyugodtan  elfogadható.89 

* 

d. Abban az esetben, ha ez a leszármaztatás helyesnek fog  bizo-
nyulni, akkor egész könnyen megérthető, hogy ORBÁN BALÁZS is, meg 
én is, miért kerestük annyit hiába a kászonfeltízi  Kővárat. Sohase volt 
ott vár, hanem egy a mai oszmánlihoz és az egykori kunhoz, de főleg 
a mostani csuvashoz és a hajdani besenyőhöz hasonló török nyelvű 
néprész lakott azon a helyen. Ennak a küvar  'kékes' nevéről ragadt reá 
arra a falurészre  ez a szó, amely utóbb a magyarban elvesztvén eredeti 
jelentését, a magyar Kővár  értelmet vette át. Alapjában véve tehát sza-
írja (NyK. 49—1935. évf.  234. 1.) a mongolos jövevényszavaink kérdésével foglalkozva, 
hogy a jellegzetesen mongol denominális és diverbiális -sun, -sun névszóképzőnek nincs 
különösebb jelentéstani szerepe. Az irodalmi nyelvben -su, -sü alakban is előfordul,  mert 
a mongol szóvégi -n a névszókban nem hangtani elem: hol megvan, hol eltűnik. LLGETL 
megállapítására támaszkodva megengedhetjük, hogy a -cin kicsinyítő képzőbeli szóvégi -n 
annak idején szintén hol megvolt, hol kiesett. 

8 6 GOMBOCZ ZOLTÁN megállapítása szerint a török szóvégi -CF > magyar cs (MNy. 
3-1907. évf.  400. 1. 31. §.). 

8 7 Érdekes, hogy a kökörcs  — SziNNYEl JÓZSEF : MTSz. I. 1203. h. szerint — éppen 
egyedül Székelyföldön  van meg. Legközelebbi változatai: kőklrcs  Zemplénm. Szürnyegen, 
kükörcs  Hódmezővásárhely- és Bodrogközön, utóbbi helyen végül kikircs  változatban is. 

8 8 NyK. 49—1935. évf.  210. 1. 
8 9 NÉMETH több példával igazolja az o ^ ă váltakozást éppen a hangok 

szomszédságából fHMK.  237. 1.). Az á ' ^ a váltakozásra pedig 1. az oszmánli, csagatáj, 
krími tatár kăci  'kecske', chin-tör. kăcki,  kazáni tatár kőző  'kecske'» baskir kăză  és buini 
csuvas kaDZa,  kaDZaGa,  malo-karacsini kaisaTa  'kecske' (GOMBOCZ: MNy. 3—1907. évf. 
252. 1.); a kazáni tatár kităn,  csuvas katan  'len' (U. o. 252. I.); malo-karacsini csuvas 
kălăbuini  csuvas kavl'zolgasini  csuvas kala-,  sibacsevszki csuvas kavl'a-  'kérődzeni' 
(GOMBOCZ: NyK. 36—1906. évf.  11. 1.). Legvégül pedig közvetlenebb ő ^ a változásra: 
magyar kőris,  buini csuvas kavaras,  toiderekkassovi csuvas karas,  olgasini csuvas karas 
(MNy. 3—1907. évf.  262. 1.), szagai nyelvjárásbeli kükdttai,  Kökőttái  (feőfe+aH-fai),  illetve 
Ogotai, Ogdal.  Ügătăi  (R. NAGY LÁSZLÓ: NyK. 46—1923/27. évf.  126-127. I). 
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kasztott olyan elnevezés, mint a szatmármegyei Magyar- és Román-kékes, 
a szolnokdobokai Kékes,  stb. neve. 

A legutóbbi időkig könnyen meghatározhattuk volna e néprész nem-
zetiségét. Mint eddig majdnem mindenki, SZOKOLAY MARGIT 9 0 és ASZTALOS 
MIKLÓS 9 1 még alig néhány évvel ezelőtt is szintén besenyő település 
maradványainak tartották a Kászonnal nyugaton és délen közvetlenül 
szomszédos Lázárfalva,  Szárazpatak, Peselnek (Kézdikővár), Kézdiszent-
lélek, Karatna, Volál falvakat.  Ámde, mióta BARABÁS SAMÚ észrevette,92 

hogy az ennek a hiedelemnek alapjául szolgáló 1324. február  5-i oklevél93 

nem liberos Bicenos, hanem Rutenos emleget Szárazpatakról, a besenyők 
itteni, magyar alattvalókként való tartózkodásának legjobb bizonyítéka 
egyszerre megsemmisült. Volna ugyan még egy oklevél, LACKFY DÉNES 
erdélyi vajda 1365-i rendelete,94 mely a nagyon elpusztult Lázárfalvát, 
mint megelőzőleg besenyők által lakott helyet említi. Mivel azonban ez 
az oklevél csupán GRÓF KEMÉNY JÓZSEF „másolatából" ismeretes, nem 
használhatjuk bizonyíték gyanánt ezt sem. 

HORGER ANTAL95 a keleti székelység nyelvjárási térképét készítve 
arra jött reá, hogy, — noha Háromszék és Csík é-ző nyelvjárása határo-
zottan elüt a szomszédos Udvarhely ő-ző nyelvjárásától, mégis Kászon-
völgye legnagyobb részének [Kászonfeltíz,  Kászonaltíz, Kászonjakabfalva, 
Kászonújfalu,  Kézdiszárazpatak, Kézdikővár (Peselnek), Kiskászon, Kézdi-
szentlélek nyugati fele,  (ERDÉLYI LAJOS szerint némileg még Karatna s 
Volál is,) tehát Kászon zárt völgyi szakaszának] táj szólása is eltér a 
szomszédos csíkitői és kászonszékitől abban, hogy ő-ző s hogy a hosszú 
c, ő, 6 hangok helyett rendesen e\ öü , ö u kettőshangzókat ejt.96 

9 0 A magyarországi besenyőtelepekrcl. Föld  és Ember. 9—1929. évi. 89. 1. 
91 Erd.  Máz.  37-1932. évf.  136. 1. 
9 2 SzO. (VIII. köt. Budapest, 1934.) VIII. és 6 -9 . 1. 
9 8 SzO. I. köt. (Kolozsvár, 1872.) 38-41. 1. 
9 4 SzO. I. köt. 68-69. 1. 
9 5 MNy. 1—1905. évf.  448—449. I. HORGER megállapításai igen széleskörű vitát vál-

tottak ki (ERDÉLYI LAJOS: A háromszéki nyelvjárásról. NyK. 36—1906. évf.  309—344. 1., 
HORGER ANTAL: A háromszéki nyelvjáráshoz. U. o. 37—1907. évf.  307—323. 1., ERDÉLYI 
LAJOS: Válasz Horger birálatára. U.  o. 37—1907. évf.  323-332. 1., stb.), mivel azonban 
ERDÉLYlnek idevonatkozó történeti alapja az említett hibás olvasású oklevél helyes olva-
sása következtében azóta alaptalannak bizonyult és mivel a bennünket jelenleg érdeklő 
részben feltétlenül  HORGERnek van igaza (A magyar nyelvjárások. Budapest, 1934. 25., 
42—43. 1.), a fenntiekben  HoRGER megállapításaira támaszkodom. 

9 6 Csíkból — eltekintve az egész Gyergyótól — beleesik még Csíktusnád, Újtusnád, 
Csíkverebes és Lázárfalva.  Egy olyan, szabályosan Ny-K-i irányban húzódó községsorozat 
tehát, amely kb. felerészben  a nyergestetői átjáró nyugati oldalán, felerészben  pedig a 
keleti oldalán terül el. Ez a rendkívül szabályosnak látszó elhelyezkedés véletlen is 
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Ez a magában álló  ö-zés és hangzókettőzés  rendkívül  feltűnő.  Azért 
nagyon szembeötlő,  mert eme sajátságok  — vagy valamelyikük,  vagy 
mindkettejük  — megvannak  azokban a török  nye'vekben  is, a csuvasban 
is és a besenyőben is, amelyekből  a kővár  leszármaztatásához  használt 
párhuzamainknak  talán legközelebbi  rokonságú  példáit  merítettük.  Igaz, 
hogy ezek az egyezések  korban  vagy térben nagyon messze esnek egy-
mástól.  de  viszont az is bizonyos, hogy annyira váratlanok  és szembe-
tunőek,  hogy semmi esetre se hallgathatjuk  el őket.  Az utóbbiak  követ-
keztében,  tekintettel KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS Kouapr^<otíp ada-
tára, — mindamellett, hogy a vidék egykori lakosságának besenyő szár-
lehet. ámde egyáltalán nem lehetetlen az sem, hogy ebben az elhelyezkedésben egy 
tudatos katonai jellegO telepítés emléke rejlik. — HORGER legújabban (A magyar nyelv-
járások. 43. 1.) azt véli, hogy az ő-zés az Olt háromszéki felső  folyása  mentén, délfelől 
hatolt be Alcsík említett négy legdélibb községébe, onnan keletre a Nyergesen át a 
Kászonfalvakba,  majd ezekből délfelé  a Kászonvölgy említett alsóbb községcsoportjába, 
azaz az ő-zés mindenütt szorosan a „Bodoki-hegység északi felének*  a peremét követve, 
D—É-, Ny—K- és É—D-i irányban egészen megkerülte ezt a részt. HORGER tehát egy-
szerűen földrajzi  adottságokkal indokolja az ő-zés ilyen irányú elterjedését. Ámde, ha 
arra gondolunk, hogy az Olt háromszéki völgyrészében hosszú ideig Málnás volt az utolsó 
község, mert Mikóújfalu  s főleg  Bükkszád új telepítések (ORBÁN : Székelyföld.  III. köt 
58—59. l.t eltekintve attól, hogy kivált az utóbbi, az 1782-ben telepített cseh, német és 
román munkásoknak a leszármazottjaival aligha szolgáltathat szilárd alapot magyar 
nyelvi sajátságok biztos megállapítására) és a tusnádi-szoros a mostani műút 1852-ben 
történt megépítése (U.  o. 62. 1.) előtt c?ak mérsékelt közlekedési lehetőségeket nyújtott, 
továbbá mind az említett négy alcsíki falu,  mind a Kászon falvak,  mind a Kászonvölgy 
említett alsóbb községei egymástól meglehetősen különválasztva terülnek el és éppen 
földrajzilag  nem függnek  szorosan össze, akkor mivel okolhatjuk meg, hogy Kézdiszent-
1 él éknél az ő-zés megállott a Kászon medtében (a falunak  csak a Kászonvizétől nyugatra 
eső felében  van meg. mert az ettől keletre fekvő  része £-ző, v. ö. HORGER: MNy. I—1905. 
évf.  449. és 450. 1.). vagy visszatérve az elindulási hely felé.  az ő-zés miért tudott ekkora 
helyet befutni,  miért tudott pl. Tusnádról, Lázárfalváról  a jóval messzebb fekvő,  hegyekkel 
elválasztott (ne feledjük:  a kószonszékiek a XIV. század vége óta elsősorban azért küz-
döttek külön, önálló széklétükért, mert nehéz volt nekik minden apró-cseprőségért a 
messzi s kaptatós útú Csíkba felszaladni,  azaz a Nyerges nagy akadály volt 1) Kászon 
falvakba  átmenni, a közvetlen szomszédságban levő, a tusnádiak és lázárfalviak  által 
mindenféle,  forgalmat  nehezítő akadálytól (hegy, mocsár, nagyobb víz) mentesen meg-
közelíthető, sőt — mi több — a három ő-ző községtől (Verebes, Tusnád. Lázárfalva, 
melyekhez negyediknek a hegyeken túl fekvő  Kászon falvakat  is hozzászámíthatjuk) fél-
körben körülvett Csíkkozmásra ellenben nem?! Az a körülmény, hogy az ő-zés egy 
hegység peremén, az igaz, de mégis három földrajzilag  nagyon határozottan szétváló s elég 
messze elterülő község-csoportban van meg, a hozzájuk sokkal közelebb fekvő  falvakban 
(Tusnád-Kozmás, Kézdiszentlélek nyugati fele,  Kézdiszentlélek keleti fele,  Kézdikővár-
Karatna, Volál, Torja) ellenben a beszéd már határozottan é-ző, nem hiszem, hogy meg-
engedné az ő-zés fokozatos  előnyomulását, sőt éppen ez ellen vall. E három ő-ző falu-
csoport földrajzi  viszonyai az utóbbiak következtében egyetlen lehetőséget engednek meg: 
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mazásét bizonyító okleveleknek ilyen irányú értéke semmivé foszlott,  mégis 
elsősorban  besenyő eredetre,  illetve  valamelyik  nyelvileg  hozzájuk  közel-
álló  néprészre97  gondolnék,  esetleg — a Kővár -r és nem -z végződése 
miatt egy nem török, hanem a csuvashoz, bolgártörökhöz közelálló 
néprészre,98 mint akiktől  a kászonfeltízi  Kővár99  név fennmaradhatott. 

5. Szetyevár. 

a. Közvetlenül a Kászonaltízen levő nagykászoni Mindenszentek 
egyház mellől, nagyjában nyugatnak haladó, karban nem tartott kocsiút 
indul a Kászonaltíz és Kászonújfalu  között, mindkettőtől kb. egyenlő 
a Horger  által  innen megállapított  nyelujárássziget  nem más. mmt egy ő-ző  törők  nép-
rész nyelvének  a roncsa. [Török nvelvet kell felvennünk,  mert ő a románban és szlávban 
nem volt és a magyarban is csupán a XII—XIII. századok fordulója  óta van. (MELICH: 
MNy. 13—1917. évf.  3, 5., 6. 1.)] — Ez a kászonvölgyi nyelvjárássziget HoRGER térképe 
szerint teljesen egységes, sőt tulajdonképpen még ERDÉLYI szerint is az (NyK. 36—1906. 
évf.  321—322., 332—333. 1.). Az északiak (a ma Csíkba tartozók) beszéde egyedül egy 
lényegesebb sajátságban tér el a déliekétől (a ma Háromszékben lakókétól): náluk, 
mint egész Csíkban szintén általánosan (HoRGER: MNy. 1—1905. 452—453. 1) elterjedt a 
hangrövidítő tövek használata. Minthogy ennek déli határa mindenütt Csík mai déli 
határán vonul végig, valószínű, hogy ez a későbbi szerzemény a kászoniak beszédében 
csak azóta gyökerezett meg, amióta ez a nyelvjárásszigetke szétosztódott és a felső  része 
Csíkba kebeleződött be. 

9 7 A kún eredetet egyrészt azért vélem kevésbbé valószínűnek, mert a kún a j (örök-
séghez tartozik, vagyis Kőixír helyett Kőváz  alaknak kellene lennie, másrészt pedig azért, 
mert a kún sokkal későbbig maradt meg ellenségnek, mint a besenyő s éppen ezen a 
határon, tehát bármennyire is megszokták a turáni népek, hogy az újonnan csatlakozot-
takat mindig a legveszélyeztetettebb oldalra helyezték el, mégis alig hihetjük, hogy a 
magyarok éppen közvetlenül a fajtájuk  felőli  határ védelmét bizták volna reájuk. [V. ö. 
PESTY FRIGYES : Az eltűnt régi vármegyék. II. kőt. (Budapest, 1880.) 27.1.; TAGÁNYI KÁROLY: 
MNy. 9 - 1 9 1 3 . évf.  101. 1., Történeti  Szemle.  5 - 1 9 1 6 . évf.  301., 420-421.1 . ] - Egyébként 
az, hogy noha a kúnban van kők  'ég, caelunT és megvan a kugrcin  'galamb' is, de a 
Codex  Cumanicus (GRÓF KUÚN GÉZA kiadása. Budapest, 1880.) küudr-nek megfelelő  vál-
tozatot nem említ az még nem bizonyítja, hogy ez nem is lehetett meg, mert a szótárba 
nem vettek be minden kún szót. 

9 8 V. ö. NÉMETH : HMK. 8 9 - 9 4 . 1. 
0 9 Ha Kézdikővárnak ez a neve (v. ö. 65. jzt.) valóban nem mesterségesen alkotott 

név, hanem valami régi hagyományon alapul, akkor nagyon valószínű, hogy a kászon-
feltízi  Kővárral egyező származású. S érdekes, hogy amíg az előbbi a HoRGER megálla-
pításai alapján külön nyelvjárásszigetül tekinthető Kászonvölgynek éppen az északi végénél 
van, addig Kézdikővár viszont éppen a délinél, azaz, ha mindkét Kővárról bebizonyulna, 
hogy neveik egymással megegyezően, a megelőzőleg kifejtett  módon származtak, akkor a két 
azonos név egy török származású 'kékes' nevű néprész szállásterületének a két szélső 
határtelepllését jelölné, mint pl. az egykori kékkendek helyén is a mai Magyar- és 
Románkékes. 
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távolban csörgedező Nagyszetyepatak völgyébe. Azután, hogy a + 722 
mellett áthaladt a Csíkszeredából jövő országúton, alig félkilométerrel 
odább, újabb kereszt mellé ér. Utóbbi kereszttől csupán mintegy 400 m. 
hosszú egyenes, mezei zsákutacska ágazik ki délnyugati irányban. Attól 
a helytől, ahol ez a mezei zsákutacska eléri a kis fennsík  meredek nyugati 
peremét, közvetlenül északra 10 m. széles és 4—5 m. mély árokkal egy 
kb. 70 m. hosszú s 20—24 m. széles, féltojás  alakú területet vágtak el a 
martból (1.1. sz. alaprajzot). Az árok északi vége ma — bizonyára a föld-
művelő munkák: gabonabehordás megkönnyítése végett — majdnem tel-
jesen földdel  betöltött. A többi részen azonban épen megmaradt, amint 
a déli végéről készített fénykép  (2. kép) igen jól szemlélteti. Az árok sima 
emelkedéssel, de töltés  nélkül  megy át a vár belsejébe. ORBÁN BALÁZS 
„mindennemű falrakás  nélküli hatalmas gétonyt" említ innen. Ez alatt 
bizonyára az árok belső oldalát értette, nem pedig külön töltést. 

Jóllehet a nép sokat emlegeti a várban talált régi fegyvereket,  kin-
cses kapukat, sőt ORBÁN BALÁZS még egy ottan napvilágra került cserfa 
csebret is felemlít,  én mégis nemcsak, hogy a felszínen  nem leltem — 
de az ott dolgozó földművesek  sem — egyetlen cserépdarabkát sem, 
hanem még a martnak az egész tisztán, aprólékosan megfigyelhető  dél-
nyugati, vízmosásos oldalán se találtam, nem hogy semmiféle  művelődési 
réteget, hanem még egyetlen edénytöredéket vagy más egyéb emberkéz 
alkotta tárgyat sem. Éppenígy a délkeleti oldalon levő s a fényképen  is 
látható, meglehetősen új keletű kincskereső gödör is teljesen híjával van 
minden effélének.100 

Minthogy nemcsak, hogy semminemű kormeghatározó anyagot nem 
találtam itten, hanem egyáltalán semmitéle, emberikéztől származó leg-
kisebb tárgyat sem, elsősorban arra kell gondolnunk, hogy vájjon ez a 
mélyedés nem az egykor jóval magasabban folyt  Szetyepataknak az 
erózióbázis sűlyedése előtti, elhagyott medre-e? Felemlítettem ugyan ezt 

1 0 0 Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy volt olyan kászoni, ki arról mesélt nekem, 
hogy a vár helyének tulajdonosa a vár töltéséből nemrég tölgyfa  cölöpöt  ásott ki. Ha 
igaz volna, nagy jelentőségű adat lehetne. Mivel azonban nem ott ásták ki, hanem kb. 
700 méterrel alább, a patakon keresztül dűlve találták (hogy a víz honnan mosta ki, azt 
már nem állapíthatni meg, de bizonyos, hogy nem a vár „töltéséből", mint az én felvi-
lágosítóm mondotta, mert ő terjedelmes ásásokról beszélt, holott ott egyedül a 2. képen 
látható kis kincskereső gödör van és ez sokkal kisebb, hogysem a tölgyfatöredék  belőle 
kerülhetett volna ki) és mivel tulajdonképpen csak egy megmunkálatlan, csonka fatörzs, 
amelyen részben még az ágai is rajta voltak, semmiesetre se lehet erődítés készítéshez 
felhasznált  cserfa  cölöp. Vájjon ORBÁN adata nem hasonló jóindulatú felvilágosítás  ered-
ménye-e? Ha t. i. csupán egyszerű faköpűről  beszéltek volna, elhihettük volna, az azonban 
már nem valószínű, hogy több darabból összeállított tölgyfa  cseber épen került volna elő. 
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ezt a lehetőséget, ámde mégse tartom valószínűnek. DR. TULOGDI JÁNOS 
geológus szíves felvilágosítása  szerint ugyanis csak akkor állíthatnok ezt, 
ha a partnak ezen vagy a másik oldalán, fennebb  vagy lennebb, legalább 
még egy ilyen, mederszerű bemélyedés volna s a kettőt együtt már inkább 
tekinthetnők egy feltételezett  régi meder folytatásának.  Én nem mentem 
végig mind a két parton, az igaz, de viszont, amerre jártam, seholse lát-
tam ennek az esetleges régebbi medernek semmi nyomát sem.101 

Okvetlenül emberkéz alkotásának kell tehát tartanunk ezt az árkot: 
talán még egészen be se fejezett  erődítés maradványának. Olyannak, 
amilyennek BUTTLER WERNER véli a Raskovic melletti Gradinát.102 Erről 
t. i. — minthogy nem építették végig fel  a kőfalát  és minthogy a vár bel-
sejéből tökéletességgel hiányzik mindennemű települési jel — azt gondolja, 
hogy sohase használták. A környék lakossága valami nagy ellenséges 
veszélytől fenyegetve  neki fogott  ugyan a várfal  gyors felrakásának,  a 

1. kép. Szetyevár alaprajza. 

veszély elmultával azonban azonnal abbanhagyták az építést. De ment-
ségükre említsük fel  azt is, hogy esetleg nem lustaságból nem fejezték 
be a várfalat,  hanem azért, mert az ellenség esetleg sokkal hamarább 
meglepte s leverte őket. Még azelőtt, mielőtt befejezték  és benne lak-
hattak volna. 

101SCHUCHHARDT pl. a berensch-i (Hamburg mellett) Burgwall-ról vélte azt, hogy csupán 
egy töltésszerű, jégkori, természetes dünaalakulat. BÁRÓ V. RLCHTHOFEN (Nordelbingew 
12—1936. évf.  36. 1.) azonban határozottan tagadja természetes voltát. Leletek hiányában 
ugyan nem tudja szabatosan megmondani korát, de a közelében levő hasonló töltések 
alapján későinek, karolingkorból származónak tartja. 

m Burgwálle in Norddalmatien. Berlcht  der  rőm.-perm. Kommiasion.  21—1931. köt. 
(Deutsches Arch. Institut. Frankfurt  a. M.. 1933.) 191. 1. 
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Gondolhatunk esetleg arra is, hogy ugyanolyan rendszer szerint épült, 
mint a mossigkau-i (Anhalt).103 Ez dél- és keletfelé  meredeken eső fenn-
síkon terül el és kelet—déli irányú, töltés nélküli árok határolja erről az 
oldalról. Észak és nyugat felől  ellenben — legcsekélyebb mesterséges 
vagy természetes megerősítés nélkül — partmenti teknőbe megy át. A 
kőkortól kezdve majdnem állandóan lakták. Csupán felszíni  vizsgálódás 
alapján nem határozhatni meg a várárok korát, amelyről ALBRECHT 
KRISTÓF egyébként — tekintve, hogy az árok egyedül a természettől 
már amúgy is védettebb oldalon húzódik, a többiek ellenben teljesen 

2. kép. Szetyevár árka DNyról nézve. 

szabadok — nem is állítja határozottan, hogy várárok volt, sőt ellen-
kezőleg megengedi azt is, hogy az árok tulajdonképpen — talán újabban, 
már a történeti időben — a felesleges  talajnedvesség levezetésére készült. 

Az előbbi területe 15,386 m2. Az utóbbié 5 hold, tehát — porosz 
holdat számítva — egy ötöddel kisebb: 12,766 m2. A Szetyevár alig 
1400 m2 nagyságú területe szembetűnően eltörpül azokéval szemben, mert, 
ha még meg is engedjük, hogy a patak bizonyos részt levágott belőle, 

1 0 3 ALBRECHT, CHRISTOPH : Beitrag zur Kenntni8 der slawischen Keramik auf  Grund 
der Burgwallforjchung  im mittleren Saalegebiet. (Leipzig, 1923.) 21. 1. 
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akkor se vehetjük sokkal nagyobbnak eredeti nagyságát tekintettel a völgy 
ma is keskeny, szűk voltéra. Utóbbi körülmény, a terület kicsinysége 
következtében helyesebbnek vélem, ha Szetyevárát nem tartjuk várnak, 
emberélet, vagyon megoltalmazására készített várnak. 

WOSINSZKY MÓR104 a tolnamegyei várak leírásában egy bennünket 
most közelebbről érdeklő csoportot is megkülönböztet. Az ebbe tartozó 
várak szintén mocsaras völgyek vagy folyók  mentén, magánosan álló 
hegykúpokon vagy hegygerincek végein vannak. A többi földvárhoz  hason-
lóan vágták el ezeket is a hegygerinc további folytatásától,  illetve övezték 
egy vagy több sáncgyűrűvel. Ez a csoport az utóbbi részletekben tehát 
semmiben se különbözik a többi földvártól.  Ámde mivel a területük igen 
kicsi [Harc 11X16 m., Pári 16x35 m., Váralja 215X24 m., Hídja fenn-
síkjának szélessége alig 5 lépés (—  375 m.!), hosszát nem közli], sokkal 
kisebb, hogysem egy törzsnek, sőt néha még egy családnak is elegendő 
nagyságú, állandó tanyahelyül szolgálhatott volna, mivel pedig továbbá 
kicsinységük ellenére is nagy fáradsággal  erősítették meg őket, egyiküket 
se tartja védelemre készült várnak, hanem pogány áldozati helyeknek, 
amelyeknél az árok 106 csupán a be nem avatottak, az áldozatbemutatá-
sokban való részvételtől eltiltottak elől zárta el az áldozatok bemutatására 
kiválasztott és ennek következtében szentnek tartott területet. 0 6 

* 

1 0 4 Tolnavármegye. I. köt. (Budapest, 1896.) 227—228., továbbá 250-251., 269., 
280-282., 251. 1. 

1 0 6 WOSINSZKY szakmegjelölései — sajnos — nem mindig egyöntetűek. Így pl. adnc 
alatt nemcsak árkot, hanem árkot és töltést, sőt néha még az árokkal és töltéssel körül-
vett egész területet is ért és talán mind ugyanannak a térszíni alaknak a megjelölésére 
használja a sánc, sáncárok, sáncgyűrű, árok, bevágás szavakat. Ennek következtében 
egyik igen lényeges kérdésben: a várak csupán árokkal voltak-e kerítve, vagy pedig árok 
és töltésből álló gyűrűvel-e, nem használhatjuk fel  adatait. Talán egyedül a pári-i szolgál 
komoly párhuzamul ebben a tekintetben, mert ezt mély „bevágás" választja el a hegy-
gerinc többi részétől: valószínűleg úgy tehát, mint Szelyevárnál is, csupán árok, kisérő 
töltés nélkül. 

1 1 6 A hasonló kis kiterjedésű erődített helyek egyébként nem ritkák. így pl. az 
egykori pozeni porosz tartományból ismert 94 hasonló földvár  közül 36, tehát több, mint 
egyharmada.  kb. ugyanakkora vagy még kisebb, mint Szetyevára. Utóbbi 170 m. kerülete 
mellett a parusewo-i földvár  kerülete 174 m.; Kobylepole 170 m.; Kaiser Wilhelm Schanze 
bei Crone, Kletzko, Woynowitzer-See, Dzierznica 150 m.; Libau 146 m.; Goscieszyn 145 m.; 
Cz*cz 140 m.; Czeschewo I. 135 m.; Morgo án, Gross-Topola, Ludwigshöhe II. 130 m.; 
Neuthal I. 125 m.; Ober-Strehlitz, Niegolevo, Mlodasko, Betsche, Königshof  120 m. ; Brody 
114 m.; Krolikowo, Lekno 110 m.; Kaisertreu 104 m.; Jaroslawice 100 m.; Ludwigshof 
80 m.; Neuthal II. 70 m.; Dombrowka II. Graboszewo 68 m.; Sarne 65 m.; Wilhelmstreu 
63 m.; Nandel Gogolewo II. 60 m.; Ryzin, Jedlec 50 m.; Przyby*law 40 m.; és végül 
Portaschütz 28 m. kerületű. A többiek kerülete 180- 800 m. között váltakozik. ScHUMACHER. 
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b. Az idézett párhuzamok tanulságai, valamint a Szetyevárnál meg-
figyelt  részletjelenségek alapján a következőkben összegezhetjük Szetye-
várról alkotott véleményünket. Szetyevár  nem volt  a szó szoros értelmében 
vett vár. Lehetett  ellenben egy vagy több — a szláv zadrugák mintájára 
— szorosabban együtt  élő  rokoncsalád  megerősített  lakóhelye.  Azé a csa-
ládé,  mely a fennsíknak  gabonatermesztésre  alkalmas  részét  birtokolta, 
annak a helyén állott  őserdőt  kiirtotta  s megművelte.  Töltés  helyett  való-
színűleg  csupán az árok  és annak belső  szélén elhelyezett,  könnyebben 
előállítható  cölöpkerítés  védte,  mi a benne lakóknak  a kisebb rablócsopor-
tok  támadásai,  főleg  pedig  a vadállatok  (medvék,  farkasok)  látogatásai 
ellen elegendő  biztonságot  nyújtott.  Ha  valóban lakóhely  volt,  akkor  a 
ház (esetleg  házak)  bizonyára közvetlenül  az árok  belső  oldala  mentén 
állottak(ak),  mint ahogy a legtöbb  esetben tapasztaltam  és nem a víz-
mosásos oldalon,  amely felé  eső részt  inkább kert  gyanánt használtak. 
Utóbbi körülmény elég jól megmagyarázza azt, hogy miért nem találtam 
a vízmosásban sem művelődési réteget, sem cserepet, amihez természe-
tesen még hozzájárulhat esetleg még az is, hogy az itt lakásuk csak egé-
szen rövid ideig tartott. 

Nem  lehetetlen  azonban, hogy az árokkal  övezett  földdarab  vallásos 
jellegű  volt:  áldozatok  bemutatására  szolgáló  szent hely területe.  Azt a 
dombot pl. — amint WLCHMANN GYÖRGY tudósít107 erről — amelyen a 
buszurman mozsgai (vjatkai kormányzóság jelabugai kerületében) voljákok 
{ud-ját (nemzetségi áldozó berkét) megtalálta, becserjésedett árok vette 
körül minden oldalról. (A szenthely belvilága kb. 20X12 m ) Erről nem 
mondja külön meg, hogy be volt-e kerítve vagy sem, de mivel a lud-akat 
általában be szokták keríteni, valószínű, hogy az árok belső peremén 
itt is megvolt a kerítés. Ügy tehát, mint ahogy a legvalószínűbben elkép-
zelhetjük Szetyevár megerősítését. 

Most nem dönthetjük el, hogy a két lehetőség közül melyik az igazi, 
hogy miféle  nép 108 és mikor emelte. Csakis szakszerűen vágott kutató 

PAUL: Die Ringwalle in der früheren  preussichen Provinz Posen. Leipzig, 1924. 7—8. I.). 
SCHUMACHER a 11—14. 1.-n részletesen összeállította a földvárak  rendeltetéséről vallott 
különböző nézeteket. Most elegendő csupán utalnom erre. nincs miért részletesen idéznem 
a nem egyszer kissé erőltetett magyarázatokat. A kisebbek legnagyobb részében szláv 
edénytöredékeket találtak, e várak javarészt tehát szláv eredetűek. Emellett a töltés — 
mint a Szetyevárnál — többnél hiányzik. A terület kicsisége s a töltés hiánya a Szetyevár 
szláv eredete mellett érvelnek. 

1 0 7 KROHN GYULA : A finnugor  népek pogány istentisztelete. (Budapest, 1908.) 36—37. J. 
m A párhuzamul idézett votják példa t. i. egyáltalán nem igazolja a Szetyevár 

okvetlenül finnugor  eredetét, mert KROHN (id. mű 78. 1.) szerint az osztjákoknál. vogulok-
nál, valamint a keletebbre élő népeknél azt a rendkívül jelentős különbséget észlelhetjük. 
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árokkal határozhatjuk meg, ha ugyan akkor is kerül elő erre alkalmas 
régészeti anyag. 

• * 

c. ORRÁN BALÁZS feltételesen  a Szitha  vagy Szityha  névvel hasonlí-
totta össze a Szetye  nevet. Nem idézte forrását,  de alighanem CSEKE 
JÓZSEF elmélkedéseinek a hatása alatt tette. Utóbbi t. i. három köteten 
át fejtegeti,  hogy a szkíta nép Ádám és Éva harmadik fiától,  Seth-től 
származott.109 Nézete szerint Seth  ~ Zeth  ~ Sith~  Zith~  Szith  ~ Scith 
„mind egyet teszen, csak különböző helyesírással", ennek alapján tehát 
Sethia  ~ Sithia  ~ Scithia  is „annyit teszen: Seth hellye vagyis Seth fia 
birodalma-. Nem lehetetlen azonban az sem, hogy valójában mindketten 
régebbi s közös forrásra,  BENKŐ JOZSEFre110 mennek vissza, ki a Zete-
laka nevében levő Zéta („vagy Zota, a régi írásmód szerint Seuta vagy 
Seutha") nevet a szkítáknál, hunoknál és székelyeknél egyaránt megvolt, 
igen ősi férfinévnek  tartja. 

A Szetyevár név eredetére ennél sokkal jobban reávilágítanak azok 
a 'szetye-matyol, szetye-potyál' szólások, amelyeket SZINNYEI JÓZSEF111 

Ugocsából, Szatmárból, Kunságból, Hajdúságból meg Érmellékről gyűj-
tött össze s amelyek általában 'haszontalanul tölti az időt, piszmog', stb. 
hasonló értelműek. Azaz, ha Szetyevár igen kicsi s nem sok védelmet 
nyújtó, egy szóval jelentéktelen, sőt majdnem mondhatni, haszontalan 
voltát tekintjük, akkor meglehetős valószínűséggel elfogadhatnék,  hogy a 
Szetyevár név tulajdonképpen nem jelent egyebet, mint 'Haszontalan 
(célnélküli, hiábavaló) vár'. Ez a névadás értelmesnek, tehát elfogadható-
nak látszik, ámde mivel RÓTH MÁRTON úr a kászoniak szókincsében a 
legszorgosabb kérdezősködés mellett sem birta felfedezni  a 'szetye-matyol' 

hogy a szenthely  nincs kerítéssel  elválasztva  az erdő  többi részétői  míg ezzel szemben 
az áldozó kert Európában nagyon elterjedt fejlődési  fok.  A finn  népeken kívül megvolt 
ez a litván, szláv és germán népeknél is. sőt talán maguk a finnek  is ezek valamelyikétől 
vették át még abban az időben, amikor Oroszország egész északi része a finn  törzsek 
közös lakhelye volt. 

1 0 9 Scithia vasyis Seth helye. 1—3. kötet. (CSISZÁR SÁMUEL 1841-i másolata az 
Erdélyi Múzeum Egyesület kézirattárában.) Az idézett srármaztatás az I. köt. 22. 1-n. 

1 1 0 Transsilvania speciális. II. köt. (GRÓF KEMÉNY JÓZSEF példányabeli) 85.1. Erre már 
ORBÁN is hivatkozik Zetelaka leírásánál. (Székelyföld.  I. köt. 64. 1. 10. jzt.) CSEKE termé-
szetesen szintén ugyanazt vallja, de persze már a maga sokkal részletesebben kidolgozott 
rendszerébe megfelelően  beillesztve. BENKŐ viszont meg alighanem VERBŐCZI ISTVÁNtól, 
illetve THURÓCZI JÁNOStól, stb.-től merítette ezt az eszmét. (Az idevágó irodalmat SEBESTYÉN 
GYULA szedte egybe: Ethnographia.  8—1897. évf.  32—33. 1.) 

i " MTSz. II. kőt. 552. 1. 
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szólást, csupán felemlítettem  ezt, mint nagyon lehetséges eredetet, anél-
kül azonban, hogy valóban igazolni is tudnám. 

A román séte szomj, szomjúság,112 szónak magyar helyesírással írott 
és szetye kiejtésű erdélyi népnyelvi alakja hangtanilag szintén tökéletesen 
egyezik várunk nevével. Ámde mivel a román nyelv a helynevekben a 
szomjúságot, azaz a vízhiányt sec, seaca 'száraz, kiapadt, tartalmatlan', 
stb.113 szóval fejezi  ki (Párául sec, Valea sacă, Valea seacă)114 s mivel 
ez az elnevezés nagyon gyakori, a sete-vei való összetételre ellenben 
egyetlen példát se találtam, jelentéstanilag nem tartom valószínűnek ezt 
a leszármazást mindamellett, hogy Cetatea  de  Baltă  'Mocsárvár' (Küküllő-
vár román neve) mintájára nyelvtanilag nagyon is szabályosan képzett 
alak volna egy *Cetate  de  Sete  'Szomjúság vár'.116 

Arra is gondolhatnánk, hogy a szóbanforgó  Szetye név abból a 
Zéta névből116 lett, amiből, ha helyes a kiolvasása, az egykori Aranyos-
szék 1291/1313-ban említett Zeteteluk nevű elpusztult falujának  neve,117 

továbbá az udvarhelyi Zetelaka,  mely — mint a határában levő Zéta 
vára várromnév mutatja — valóban abból fejlődött,110  MELICH JÁNOS 
megállapította, hogy a szláv és latin szóvégi -a a magyarban legtöbb-
ször megmaradt ugyan, de hangzóilleszkedéssel több ízben mégis -e-vé 
alakult át.119 A Zete  < Zeta  tehát szabályos magyar nyelvi változtatás-
nak tekinthető. Ugyancsak MELICH bizonyította be, hogy noha a szláv 
szóvégi -f  legtöbbször szintén változatlanul került át a magyarba, néha 

1 1 2 PUŞCARIU. SEXTIL: Etymologisches Wörterbuch der rumanischen Sprache. I. köt. 
(Heidelberg, 1905.) 143. 1.; ŞAlNEANU. LAZAR: Dicţionarul universal al limbei române. (4. 
kiad. Craiova, 1922.) 581. 1.: „Sete. 1.Trebuinţa de a bea: mi-e sete; 2. fig.  poftă  necum-
pătată: setea de  aur; 3. ardoare, putere: a da  cu sete."  CHERESTEŞ1U, VlCTOR: Román— 
magyar szótár (Cluj-Kolozsvár, 1925.) 911.1.-n további jelentései 'vágy, vágyakozás*. Alkal-
mazásai: mi e sete 'szomjazom', a muri de  sete 'szomjanhalni'. 

M PUSCARIU : U.  o. 142. 1.; illetve CHERESTEŞIU : U.  o. 902. 1.; SALNEANU : (/. o. 757.1. 
•Sec. 1. lipsii de apă; 2. gol. nucă seacă; 3. iig. desert: cap de sec, vorbe seci; 5. fig. 
lipsit de: sec de minte, sec de noroc [Lat. siccus]," stb. 

1 1 4 DRAGANU : Românii. 39-40., 237., 352., 338., 482., 600. 1. 
1 1 5 Egyik igen találó jelentése szerint nagyon jól megfelelne  az óbolgár seliste  'ten-

torium, habitatio', tulajdonképpen 'település', utóbb 'falu'  > román Setişte  szó, illetve 
falunévnek  (magyarul Szelistye, DRAGANU : Românii. 566. 1.). Ámde mivel a közbelső -liş-
szótag kiesését nem magyarázhatni meg, nem is gondolhatunk komolyan erre a leszór-
ni aztatésra. 

116 Zeta  folyó  Montenegróban; Zeta  vagy Zenta  az előbbi folyó  körül — Cetinjétől 
Skutariig — elterülő vidék, Montenegro későkőzépkori neve. 

1 1 7 SzO. I. köt. 27. 1.; ORBÁN : Székelyföld.  V. köt. 87. 1. 
1 1 8 Utóbbiakat 1. ORBÁN: Székelyföld.  I. köt. 64-68. 1. 
1 1 9 MNy. 6-1910. évf.  114. és 117. 1. 
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azonban mégis -fe-vé  lett.120 Ezzel kapcsolatosan figyelmeztetnem  kell 
MELICH azon eredményére is, amely szerint a magyar szóbeli ty kizárja 
a bolgár eredetet és szerb-horvát eredet mellett vall.121 Utóbbit azzal egé-
szíthetjük ki, hogy — Grădişte, Selişte, vagy a fennebb  említett szolnok-
dobokai Kentelek helyneveknek magyar helyesírással írott és Gredistye, 
Szelistye, Kintyelek112 kiejtésű erdélyi román népnyelvi változataira való 
tekintettel — még ilyen közvetítésre is kell gondolnunk. A l > ty tehát 
szintén szabályos átalakulásnak tekinthető. 

A szókezdő z- > sz- változás megokolása ellenben nehezebb. 
KARÁCSONYI JÁNOS t. i. a Szapolyai  vagy Zapolyai  név helyességéről 
írva, számos példával igazolta, hogy a szláv szókezdő z- a magyarban 
z- maradt, mert a magyarnak nem volt szüksége sz-re átalakítani a szláv 
szókezdő z-t.128 E kérdéshez többé senki se szólt, tehát — legalább hall-
gatólagosan — eldöntöttnek, azaz helyesnek elfogadottnak  kellene tekin-
tenünk KARÁCSONYI véleményét. Én azonban nem tartom annak. KARÁ-
CSONYI ugyanis HELTAI GÁSPÁRT és 1575-i Chronicáját vádolja ennek a 
szerinte hibás Szapolyai  írásnak, olvasásnak a kitalálásával és elterjesz-
tésével. »HELTAT értett — írja KARÁCSONYI — a szentíráshoz meg a mesék-
hez, de nem értett egy szikrát sem a szláv nyelvekhez, ő csak azt látta, 
tudta, hogy a Zapolya  szó elején álló z betű a régi magyar nyelvben sz 
hangot is jelöl, tehát Szapo/yafnak  fordította  le a „de Zápolya" latinos 
vezeték nevet.« 

Azt hiszem, KARÁCSONYI nagyon tévedt ezzel az érvelésével. Mert 
1-ször arról a HELTAI GÁSPÁRról, aki 1545-ben jött vissza a vittenbergai 
egyetemről és akkor kolozsvári pappá lett és ott tevénykedett a való-
színűleg 1574-ben bekövetkezett haláláig; mert 2 szor arról a HELTAI 
GÁSPÁRról, aki TROCSÁNYI ZOLTÁN rövid, de nagyon találó jellemzése 
szerint124 „igaz lelkesedéssel vonzódott a magyar néphez és ennek kezébe 
nem megékesített beszédekkel, hanem együgyű és parasztképpen, de mind-
azonáltal jó lelkiismerettel" megírt könyveket adott, és akinek fogalmazásán 
meglátszik a magyar nép gondolkozás módjának, szövegein pedig a XVI. 
századi székely kiejtésnek alapos tanulmányozása*4, végül pedig akinek 
„kialakult nyelvi s helyesírási elvei voltak, amelyeket ő s utódai pontosan 
keresztül vittek ott készült kiadványaikban"; mert 3-szor arról a HELTAI 

MNy. 8-1912. évf.  152-153. I. 
M MEUCH: Szláv jövevényszavaink. I. köt. (Budapest, lL03.) 136. 1. 
122 Magyar  korona  országainak  helységnévtára.  (Budapest, 1873.) 423., 1224 — 

1225., 600. h. 
I £ i MNy. 13-1917. évf.  13-14. 1. 
, a i MNy 11—1915. évf.  77. 1. 
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GÁSPÁRról, akit 1557-ben meghívtak Brassóba, de aki Brassó kedvéért 
nem hagyta el Kolozsvárt; mert 4-szer arról a HELTAI GÁSPÁRról, aki 
1545-től JÁNOS ZsiGMONDnak 1571-ben bekövetkezett haláláig, tehát negyed-
századon át abban a városban élt, amely város annyira ragaszkodott a 
Szapolyaiakhoz  és amely város igen nagy részben éppen a Szapolyai-
aknak köszönhette a „kincses" jelzőre alapot szolgáltató gazdagságát;120 

arról a HELTAI GÁSPÁRról lehetetlen feltennünk  azt, hogy JÁNOS ZSIGMOND 
halála utáni negyedik évben már ne tudta volna egykori fejedelme  nevét 
és annak nevét csupán a XV. századvégi—XVI. századelejei okmányok 
„de ZapolyaM alakjában ismerte volna s ezt téves okoskodással elrontotta 
volna. Lehetetlennek kell tartanunk ezt, továbbá, hogy pl. az özvegye 
által tett önkényű változtatás avagy általa bennehagyott sajtóhiba volna. 
Egyedül azt vélhetjük lehetségesnek, hogy HELTAI nagyon jól tudta, hogy 
mit ír: az új rendszerű írásmódjával a családnévnek akkori, népies magyar, 
erdélyi kiejtését örökítette meg,126 amely egyébként — tekintettel arra, hogy 
nemcsak a régebbi, hanem az egykorú127 magyar helyesírásban is z betű-
vel jelölték az sz hangot — már jóval megelőzőleg is SZAPOLYAInak 
hangozhatott. 

A KARÁCSONYI által felhozott  példák egyébként nem feltétlenül  dön-
tőek ebben a kérdésben, mert emlékezve, hogy, noha legtöbbször szláv 
szóvégi -a > magyar -a s szláv -f  > magyar -f,  tehát az átvétel változtatás 
nélkül történt, mégis néha szláv szóvégi -a > magyar -e s szláv szóvégi 
-f  > magyar -íy átalakulás is megesett, a Zápolya > Szapolyai változás 
is tartozhatik ama ritkább esetek csoportjába, mikor a nyelv a megszo-
kottól eltérően vesz át egyes szavakat, olyanképpen, hogy a nyelvészet 
nem is bírja megokolni, hanem csupán megállapítja, hogy így történt. 
KARÁCSONYInak szép számmal gyarapítható példái azonban más, egyik 
régebbi, átvételsorozatból valók is lehelnek, amikor a magyar nyelv való-
ban változatlanul vette át a szláv szókezdő z-t, de viszont megtörténhetett. 

M JAKAB ELEK: Kolozsvár története. I. k ö t 608-609 . , 610., 612., 614 - 6 1 5 . I. 
1 2 9 TROCSÁNYI ZOLTÁN : (MNy. 14—1918. évi. 5. 1.) ugyan előbb azt mondja, hogy 

„HELTAI GÁSPÁR nyelve nagyon következetlen", továbbá „minthogy szászajkú volt nyelv-
érzékében nem nagyon bizhatott és a korabeli Írók műveinek nyelve sokszor eltérítette 
attól a nyelvjárástól, amelyet megtanult", mivel azonban ugyancsak szerinte „HELTAI 
nyelve nem következetlenebb a többi írókénál", söt . az idősebb HELTAinak kialakult 
nyelvi s helyesírási elvei voltak, amelyeket ő és utódai pontosan keresztQlvittek ott készült 
kiadványaikban" és tegyük hozzá, hogy TROCSÁNYI egyedül az é s ő valamint az ő s e 
használatában birt következetlenséget felfedezni,  de már az é s é megkülönböztetése, stb., 
tökéletes, jogosan állithatjuk a fenntit. 

1 2 7 SZONDY GYÖRGY. Drégely vára kapitánya, pl. 1546—1550-i leveleiben következe-
tesen ZosDYnak írja nevét, sohase Szondynak (Századok.  VII—1873. évf.  48-49 . 1.). stb. 
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hogy egy későbbi átvételnél — ne feledjük  el: a montenegroi Zeta folyónév 
megmaradt ugyan Zetának, de Cetinje már nem Zetinje; Sámuel  bolgár cár-
nak a délmacedoniai Nidzse aljában levő vára már nem Zetina, hanem 
Setina;128 a magyar Zenta a délszlávban Senta; s amint MELICH külön-
ben KARÁCSONYI előtt már 12 évvel igen meggyőzően kimutatta, a Zala, 
Zaránd hibás olvasatok, mert helyesen csakis Szalá-nak (v. ö. a sok 
Szalai-val I), Szaránd-nak hangozhatnak129 — már sz gyanánt és ugyan-
csak teljesen szabályosan vette át, minek következtében tehát a Szetye > 
Zeta leszármazás elméletileg nem is lehetetlen. 

Utolsó lehetőségként említem, hogy a Szetye név a magyar szittyó 
változata volna. SZINNYEI JÓZSEF csupán Dunántúlról (Baranya, Somogy) 
említi.130

 SZARVAS GÁBOR és SIMO.NYI ZSIGMOND összeállítása meg azt 
mutatja, hogy már a XV. század óta benne van nyelvkincsünkben.131 

1 2 8 JlRECEK: A bolgárok története. 186. 1. 
1 2 0 MNy. 1—1905. évf.  67. 1. Utóbb a 19-1923. évf.  105. 1-n említ további példákat. 

A szerémségi 1360-i Zata, 1416-i Zatha, stb. a XVIII—XIX. században magyarul Szotin, 
éppen, mint a horvátban ma is Sotin. A zalamegyei 1428-i, 1453-i Zatha ma Szatta, stb. 

1 8 0 MTSz. II. köt. (Budapest. 1897-1901.) 573. h. A szó azonban alighanem sokkal 
elterjedtebb. Általánosan használtnak kell lennie, mert pl. — csak úgy találomra — benne 
van FOGARASSI JÁNOS : Magyar—német szótár-ában (5. kiadás. Pest, 1865. 460. 1.); benne 
BALLAG MÓR nagyobbik Magyar—német szótár-ában (6. kiad. Budapest, 1905. 924. 1.), 
sőt még a kis Magyar—német iskolai zsebszótár-ában (19. kiad. Budapest, 1899. 317. 1.) 
is; vagy BuRlÁN JÁNOS: Magyar—latin szótár-ában (2. kiad. Budapest. 1906. 450.1.); végűi 
pedig a legnagyobb szabatossággal leírva találjuk meg CsEREY ADOLF: A mindkét nem-
beli ifjúság  használatára szerzett kis növényhatározójá-ban (Pozsony, 1900.) 57—58. 1. 

, a j MNytSz. Hl. köt. (Budapest, 1893.) 262. h. Legelőször az 1483-i Guary-codexben 
említődik. A szittyó  a régi szótárak szerint 'juncus. donax. cyperos* C. MA., 'binse, riedgras, 
PPB., stb. Az bizonyos, hogy aki nem lópi ember és nem botanikus, az nem könnyen 
tudja megkülönböztetni egymástól a gyékényt, nádat, kakát, sást és szittyót, eltekintve a 
többi alfajaiktól,  változataiktól, amelyeket pedig a növénytan nugyon szabatosan meg-
különböztet egymástól. [V. ö. JÁVORKA SÁNDOR: Magyar tlóra. (Budapest, 1925.) 38—39., 
84-85., 124—125., 128—149., 152—160. 1., stb.] Én egyrészt emiatt, másrészt annak követ-
keztében, hogy a régi nyelvhasználat a vízi növényeink együttes említésénél: 
BEYTHE ANDRÁS : Fives kónfiv,  1595.: szittyó, gyékény, sás. káka, 
MAJOR MÁRION : Latin—magyar szótár, 1647.: szittyó, gyékény, sás, — 
AMOS COMENIUS: Ianuae linguae. 1673.: szittyó, gyékény, — káka, 
feltűnően  mellőzi a nádat és a nád, nádas mindig magában, egyedül fordul  elő [MNytSz. 
1. köt. 911—912. h. ; a legelső nád  1282-ben, a legelső nádas  1259-ben említődik (SzAMOTA 
ISTVÁN—ZOLNAI GYULA: MOklSz. 675—676. I.; csupán egyszer GvADÁNYlnál (1791-ben) 
társaságban: sok mocsáros helyek, nádas rekettyeség. csátés és zsombékos elterjedő 
rétség l], tekintve továbbá, hogy — noha több kézi szótárból idézve reámutattam arra, 
hogy a szittyó szónak elterjedtebbnek kell lennie — a szaktudomány tájszónak tekinti a 
szittyót, nem tartom lehetetlennek, hogy a szittyó eredetileg valójában nádat jelentett és 
csak utóbb, a vízi növények aprólékosabb megismerésekor és leírásakor vált el attól és 
lett önálló növénycsalád és növényfaj  nevévé. 
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MELICH J Á N O S 1 8 2 elfogadja  MlKLOSlCH (Slav. El.) megállapítását, hogy a 
szittyó  az ószlovén sitije, újszlovén sitovje 'binse, juncus' szóból'88 szár-
mazott, ámde mivel a szittyának  szittya  alakváltozata is van, ezt veszi 
régebbi s közvetlenül szlávból fejlődött  alaknak9 a szittyái  pedig a szittya 
magyar irodalmi diminutivumának. MELICH kellően megokolt, szabatos 
fejtegetései  ellen semmi ellenvetésünk se lehet. De viszont, ha nem 
felejtjük  el először MEUCHnek azt a helyes megállapítását, hogy a szláv, 
stb. jövevényszavaink tő végi -e-je változatlanul is megmarad' 4, továbbá, 
hogy több. ugyancsak általa felsorolt  szláv eredetű szónál később a 
magyarban í > e változás történt,136 akkor megengedhetjük, hogy a sitije-
nek  más irányú fejlődése  is volt a magyarban, még pedig a most szóban-
forgó  szetye. 

d. Én a legutóbbi lehetőséget tartom legvalószínűbbnek: a Szetyevár 
rtévbeli  szetye az ószlovén sitije-bői  lett,  még pedig  a XII.  század 
folyamán,  mert Melich  megállapítása  szerint ez az i > e fejlődés  leg-
később  a XIII.  század  első  felében  már befejeződött.136  Emellett érvel az 
is, hogy a patakocska ezen a részén már elég csendes folyású  s medre 
helyenként elég vizenyős és vízi növényekkel eleggé telt. De emellett 
tanúskodik még 1-ször az, hogy a Nagyszetyepatak középső folyása  keleti 
oldalán emelkedik a Nádoska  hepy A 927, 2 szor az, hogy a Nagyszetye-
patak egyik jobbparti mellékcsermelyét, a Kisszetyepatakot nyugat felől 
majdnem egész folyásában  a Nádas  feje  A 1074 1 8 7 határolja, sőt 3-szor 
végül az, hogy az utóbbi délkeleti oldalából ered a Nádaspatak188  is. 
Ezek együttesen a leghatározattabban mind arra vallanak, hogy jelentés-
tanilag is ez a legutolsó leszármaztatás: a sitije > szetye 'nád(as)' a 
helyes.139 

, 3 a MNy. 6-1910. évf  65. I. 
1 8 8 E». Wörterb. 296. 1. 
1 8 4 MNy. 6-1910. évf.  120., továbbá 18-19., 64.. 65. 1. 
1 3 5 MNy. 11-1915. évf.  291.1., 16—1920. évf.  63.1.; Honfk.  Mo. 196-197., 256-257., 

305-306. 1. 
1 8 6 MEÍ 1CH: Honfk.  Mo. 3C5. I. 
1 8 7 Legrégebbi ilyen elnevezés: 1429/1510.: Attisissent quendam fontem  fluentem 

wlgo Nadfew  appellatum (SzAMOTA I.—ZOLNAL GY.: MOkISz. 675. h.). 
1 8 8 Legrégebbi ilyen elnevezés: 1282.: ad unum rivulum Nadospotok  nuncupatum 

(SzAMOTA I.—ZOLNAl GY. : MOkISz. 676. h.) 
t c B A szetye-matyol  ikerszóval kapcsolatban nem említettem, de itt mégis felemlí-

tem. hogy ennek az ikerszónak első tagja alapjában véve valószínűleg mégis csak a mi 
szetyénkkel azonos eredetű szó. A szitykes-szutykos  ikerszót — amelynek szutykos-mocs-
kos  változata is van — t. i. a MTSz.-ral ellentétben el kell választanunk a szityeg-szotyog-
tói, szittyen-szottyan-tóí  (572., 573. h), mert ezek talán inkább hangutánzó szavak, (de 
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e. Ismerjük tehát a Szetyevár név jelentését. A vár korának, illetve 
fajának  megállapításához azonban mégse használhatjuk fel.  A kászoni 
székelyek ugyan minden bizonnyal itten vették ét a szitye > szetye szót 
(ha t. i. Dunántúlról hozott szókészletükkel nevezték volna el, akkor a 
másik három helyet is szefyésnek  neveznék és nem Nádaskának,  Nádas-
fejének,  Nádaspataknak).  De nem pataknévként kölcsönözték (utóbbi 
esetben t. i. inkább egy Szitnicából változott alakot várnánk140) és nem 
is várnév gyanánt került hozzájuk (akkor ugyanis a grad  nem hiányozna 
a végéről), hanem — úgy látszik — egyszerűen olyanképpen, hogy abban 
a csekély esésű völgyecskében szittyó van, szittyó nő. Mind a patak, mind 
a név erről a helyről, a nádról nyerte tehát mai nevét és bár a magyar 
névadás nem is ellenzi teljesen azt a lehetőséget, hogy a Szetyevár egy 
szláv erdőirtó családközösségnek volt a külön névvel meg nem jelölt 
lakhelye, mégis az előbbi alapján bizonyos, hogy a vár nevének ószlovén 
eredete még egyáltalán nem igazolja, hogy e vár, helyesebben megerő-
sített lakóhely, illetve vallásos áldozatok bemutatására szolgáló szent hely 
feltétlenül  szláv volna.141 

viszont, ha nem önállóan kialakult hangutánzó szavak, akkor szintén ugyanebbe a családba 
tartoznak, ezeknek tovább fejlődött  változatai). A szutykos-mocskos  fejlődhetett  egy *szetyés-
mocsáros (mocskos)  alakból és eredeti éttelmének megfelelően  meg is maradt a 'piszkos' 
értelemben, míg a másik — tekintve az ilyen talaj, illetve az ottani munka eredmény-
nélküli, hiábavaló azaz haszontalan voltát, — talán egy *szety él-mocsárol-bó\  bizonyos 
fejlődési  fokokon  át szetyél-matyol-lá  lett 

1 4 0 JlREÍEK (A bolgárok története. 33.1.) szerint a Rigómezőn levő Robovacsko Blato 
lefolyását  »Szitnicának .sásvíz"-nek hívják (az ószláv szityétől, lat. iuncus).« 

1 4 1 Még az esetleges Szetyevár ^ Zétavár sem elegendő alap a Szetyevár szláv 
voltának kimondásához Az Inst. de Arh. şi Num. al Universităţii din Cluj zetelaki születésű 
laboránsa, DUKA PÉTER, 1922. nyarán kb. félszáz  darab jellemző tárgyat gyűjtött össze a 
Zétavár omladékai közül. DR. ROSKA MÁRTON egyetemi asszisztens egyik részüket (1. Erd. 
Múz. Egyl. Érem- és Régiségtára 1922/23. évi beszerzési napló 17. tétel) .őskoriaknak* 
(leltári számuk IV. 2839—2848., IV. 2875 -2877.), másik részüket .rómaiaknak" (IV. 2849-
2874.) és végül egyet (IV. 2878.) „szláv" eredetűnek határozott meg. A szláv területen 
előforduló  Zéla  nevek és a legutóbbi agyagedény töredék alapján jogunk volna a Szetyevár 
szláv eredetét is kimondani. Mivel azonban a megnevezett asszisztens teljesen félreismerte 
az említett anyagot, legalább is annak újabb részét (az általa nőskoriaknak" meghatáro-
zott darabokat én nem láthattam, csupán a IV. 2876. lelt. számú, amphora-szerű edényről 
származó fület),  mert az általa római eredetűnek meghatározott anyagból csupán a IV. 
2855. és IV. 2857. lelt. számú edénytöredékek valóban ilyenek, a többi .rómaiak" ellenben 
az említett IV. 2876. lelt. számú edényfüllel,  valamint a IV. 2878. lelt. számú .szláv" 
cseréppel együtt mind őskoriak, még pedig a Kr. u. I. századból valók (mind a különféle 
edénytöredékek, mind az őrlőkő töredék teljesen megegyeznek a costesti-i Cetdtuia-n, 
továbbá a csíkzsőgödi Várhegyen találtakkal), az említett .szláv* cserépdarab s a Zéta 
név nem eléggé szilárd alap ahhoz, hogy reájuk támaszkodva kimondhassuk a Zétavár 
és a hozzá hasonló nevű Szetyevár szláv voltát. 
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6. Összefoglalás 
PASTEINER GYULA Erdély építészeti emlékeinek ismertetése közben 

nemcsak, hogy megemlékezett Székelyföld  szembetűnően nagyszámú vár-
romjáról, hanem több részletvéleményt is nyilvánított róluk.142 így azt, 
hogy „a Várhely, Váralja s a többi hasonló nevek, ha a várak mind el 
is enyésztek volna, még ma is bizonyságai az erődítmények egykori soka-
ságának", továbbá igen helyesen, hogy „a népmesék — bár bizonyos 
általános következtetések alapjául szolgálhatnak — mégsem pótolhatják 
a valóságos adatok hiányát." Korukról óvatosan csak annyit kockáztatott 
meg, hogy azok a várak, amelyek nem a magyar királyság korából valók, 
azok a barbár vagyis a kezdetleges várak korszakából" származnak. Nem 
tartja sem szász, sem székely eredetűeknek őket, mert a szászok szerinte 
egyház- vagy városerődítők, a székelyek pedig fával  építkezők. Jellem-
zését végül azzal a kijelentéssel zárta le, hogy ezek a várak „talán nem 
is egységes eredetűek". 

PASTEINERnek nagyon igaza van abban, hogy a székelyföldi  várak 
rendkívül megátalkodottan hallgatnak eredetükről, mert bizony, ha elte-
kintünk ama kutatók nézeteitől, akik az erdélyi három nép valamelyikét 
képviselvén, saját nemzetük számára foglalták  le ezeket a várakat vagy 
legalább is nagyobb részüket, akkor még ma, jó emberöltővel később is, 
még mindig PASTEINERnek a nagy általánosságban és rendkívül óvatosan 
megfogalmazott  véleménye a legjobb. 

A várhelyek leírásából egész határozottan kiviláglik, hogy a kászoni 
„várak" még a leghallgatabbak között is kitűnnek némaságukkal. Nem-
csak leleteik,  hanem még mondáik  sincsenek.  ORBAN BALÁZS is egyedül 
Szetyevárról bírt feljegyezni  annyit,148 hogy ez a néphit szerint török vár 
lett volna. A „török" származás bizonyéra az „óriásokkal" (azaz a nép 
előtt ismeretlen építtetőjű várak és töltések építőinek határozottan tudott-
ként feltűnni  akaró megnevezésével) egyenértékű. A lehető legnagyobb 
általánosságban mozgó megjelölés tehát, amely még a legcsekélyebb 
mondai hátteret is nélkülözi. Az utóbbiak pedig roppant feltűnőek  akkor, 
amikor a népképzelet szerint az óriások és tündérek csak úgy hemzseg-
nek a székelyföldi  várakban 144 Erre, az egyébként igen kis értékű mondai 
támasztékra se számíthatunk tehát, sőt még magukra a -vár elnevezé-

142 Osztrák-magyar  monarchia írásban  és képben.  20. köt. (Budapest, 1901.) 54—55.1. 
1 4 8 V. ö. 3. jzt. 
1 4 4 KOZMA FERENC: Mythologiai elemek a székely népköltészetben. (Budapest, 1882.) 

5—28. 1. 
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sekre sem, mert — amint láttuk — a mostani -vár helynév még nem 
igazolja  feltétlenül  azt, hogy ott valamikor  valóban vár állott 

Igyekeztem nyelvészeti alapon megvilágítani elnevezéseik eredetét 
és ezzel közvetve a várak korát, nemzetiségét. Megfelelő  bizonyító ada-
tok hiányában azonban természetesen ezen az úton sem oszlathattam 
szét mindeniknél a származásukat borító homályt. Jelenlegi  ismereteink 
alapján fehát  csakis  ORBÁN BALÁZS véleményéhez csatlakozhatunk,  sőt 
ki  is kell  egészítenünk  azzal, hogy Mocsvár,  Bakmájvára  s Kővár  való-
színűleg  soha nem is voltak  várak. 

Szetyevára  ellenben már emberi alkotás  és hozzá tagadhatatlanul 
erődítés.  Ámde  mivel területe  feltűnően  kicsi,  nem tulajdoníthatunk neki 
különösebb jelentőséget. Kicsisége miatt nem tarthatjuk  rendes  — lakó-
helyül  is és nagyobb ingó vagyon, iószágállomány  oltalmazására  is 
szolgáló,  fejedelmi,  törzsfőnöki,  főúri  — várnak,  sem pedig  a vidék  lakos-
sága mentsvárának  (Zufluchtsort,  Volksburg), legfennebb  egy család, 
családközösség  megerősít  tt  lakóhelyének,  illetve  áldozataik  bemutatására 
szolgáló  szent helyének.  Kormeghatározásra felhasználható  mindennemű 
anyag hiányában nem jelölhetjük meg korát sem. Legfennebb  annyit 
mondhatunk, hogy a szittya ( szkíta) és Szetye neveknek ORBÁN B L4ZS 
előtt feltűnt  hasonlósága sokkal komolytalanabb, hogy sem erre támasz-
kodva a vár szkíta eredetére gondolhatnánk. 

ORBÁN második feltevését,  hogy Szetyevár avar eredetű volna, szin-
tén nem fogadhatjuk  el. Először azért, mert — noha az avar-székely kap-
csolat híveinek nagvon tetszene a vár avarkori voltának és avar nem-
zetiségének megállapítása — Erdélyből oly kevés avar emlékünk van és 
azok is csupán a nagyobb folyók  tágasabb völgyeiből származó szórvá-
nyos leletek, illetve temetkezési mellékletek, hogy teljesen tudománytalan 
volna, ha azon az alâpon tulajdonítanok Szetyevárát az avaroknak, hogy 
távolabbi vidéken ők is emeltek földvárakat.  Másodszor pedig azért nem 
tekinthetjük avar eredetűnek Szetyevárát, mert a 833. után jegyezgető, 
idős szentgalleni barát — ámbár az avar háborúkat végigküzdő öreg 
ADALBERTtől még fiatal  korában hallotta ezeket, mégis — nagyon szaba-
tosan leírta az avarok erődítési eljárását és elbeszéléséből teljesen világos, 
hogy az avar erődítéseknél nem volt árok, hanem csakis 20 láb széles 
és 20 láb magas, azaz kb 6 m. széles és Ö m. magas kő- vagy agyag-
töltés, vagyis Szelyevár erődítésének éppen ellenkezője.146 

1 4 5 MoNACHl SANGALL.: Gesta Karoli liber II. Monumenta  Germaniae Historica.  Ed. 
G. H. PERTZ. Scriptores. 2. köt. 748. 1.: „egv-egy kerítés... tölgy, bük< vagy fenyő  tör-
zsekből akként volt felépítve,  hogy szélessegben egyik pereme a másiktól 20 lábnyira 
húzódott és ugyanakkora volt a magassága is ; az egész belseje vagy igen kemény kövek-
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Kicsiségét tekintve, talán még az a legvalószínűbb,  hogy Szetye-
vár — ha nem áldozatok  elvégzésére  szolgáló  szenthely  volt  — akkor 
annak a legelső  települőnek  volt  a megerősített  lakóhelye,  ki  egykor  erről 
a fennlapályról  kiirtotta  az erdőt  é% a kiirtott  erdő  helyén megkezdette 
a gabona termesztést,  amely áldásos  munka azóta is szakadatlanul 
folyik  itten• 

MÁSODIK RÉSZ. 

A kászoni székelyek betelepülése s eredete. 
Ameddig tökéletes kor és rendeltetés meghatározásra alkalmas anyag 

nem kerül napvilágra, addig nem mondhatunk az előbbinél szabatosabb 
véleményt a kászonszéki várakról Legfennebb  esetleges további nyel-
vészeti vizsgálatok és néplélektani megfigyelések  tisztázhatják jobban 
elnevezéseik eredetének még homályos részleteit. Megbeszéléseinkben 
azonban érintettünk néhány olyan kérdést is, amelyek megérdemlik, hogy 
összefoglalóan  még egyszer visszatérjünk reájuk. 

1. Névelemzéseink közben bizonyéra feltűnt,  hogy a várak és az 
egykori faluré-z  Ken-tartománya nevének alkotó tagjai között olyan szam 

vak is vannak, amelyek — més, ha más nyelvekből is kerültek át, mégis 
— annyira szorosan és régóta beletartoznak a magyar szókincsbe, hogy 
a XII—XIII. századi virágzás után elvesztették akkori jelentésüket és ma 
már teljesen értelemnélküli névrészekként szerepelnek, eredeti jelentésü-
ket meg ennek következtében legfennebb  nagy üggyel-bajjal bogozhatni 
ki, sőt akad közöttük olyan is, amelyikről határozottan megá.lapítható, 
hogy a hangtani fejlődése  a magyarban legkésőbb a XIII. század első 
felében  már befejeződött. 

Azért roppant jelentős a most említett körülmény, mert pl. alig öt 
éve ASZTALOS MIKLÓS146 — bár arra az eredményre jutott, hogy „a ma 
Erdélyben élő népek közül a székely az ősmegszálló s mai szálláshelyén 
ősfoglalónak  tekinthető," mégis azt vallotta, hogy „Gyergyó s Csík meg-
szállása még a székely történet szempontjából is innen esik az őstörténet 
határán," azaz Kászonszék székely betelepítése legkorábban csak a XV. 
században történhetett, mert még Háromszék végleges betelepítését is csak 
kel v így nagyon tartós agyaggal volt kitöltve; a töltések felszínét  pedig gyept glókkal 
fedték  be. Hdtárközeikbe fácskákat  ült-ttek, amelyek — miként gyakran létjuk - levagva 
és elhajítva is gyökeret, lombot neve nek. E töltéseken belül aztán tanyák és falvak  voltak, 
még pedig úgy helyezve el, hogy ez emberi szó az egyikból a másikba áthailaiszodhatott." 

146 Erd.  Múz.  37-1932. évf.  141., 138., 135. 1. 
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1250—1420 közöttre teszi, szorosabban elhatárolva a XIV. század végére 
vagy talán csak a XV. század elejére. 

SÁNDOR IMRE
 147 viszont, elkésett települő rajnak tekinti a kászonia-

kat, „akik a csíkiak által részükre kijelölt völgyben ültek meg". Évszám-
mal nem rögzítette le ezt az eseményt. Elgondolását talán a következő 
megállapításai világítják meg legjobban: Csíkszék közigazgatási szerve-
zete a XIV. század elején — szerinte — még nem alakult ki, noha az 
egyházról tudja, hogy az 1327-ben (évszáma hibás I) már teljesen meg-
szervezett. Nem szólva Csík többi s többnyire a XV. századból származó 
s általa felsorolt  első említéseiről, azt írja, hogy a csíki székelyek leg-
korábbi okleveles emléke 1324-ben kelt. Jóllehet az 1390-i évet veszi a 
kászoniak nyilvános szereplése legrégebbi pillanatául, előadásából mégis 
az tetszik ki, hogy Kászonban már a század elején laktak székelyek, sőt 
talán még a megelőző X I I I . század végén is, ha nem is bírtak elismert, 
külön székszervezettel. Hangsúlyozom: a legutóbbiakat nem állítja hatá-
rozottan, inkább csak sejthetjük fogalmazásából. 

Az 1390-i adat hitelének ellenőrzésétől most eltekintek, mert nagyon 
kiesik fejtegetéseink  köréből. Az 1324-i oklevéllel kapcsolatosan ellenben 
meg kell említenem, hogy — bár igaza van SÁNDOR iMRÉnek abban, hogy 
a csíkiak az utóbbi királyi rendeletben említődtek először — ugyanakkor 
hangsúlyoznia kellett volna azt szintén, hogy Károly Róbert ebben az 
1324. junius 17-én Déva mellett kelt parancsában éppen híveinek a nekik 
adományozott Lokkászon  nevű birtokokba való beigtatásáról intézkedett 
valamilyen minőségben — ha nem is szék vagy fiúszékként,  de legalább 
község gyanánt — akkor tehát ez oklevél szerint már meg kellett lennie 
Kászonnak is, már t. i. abban az esetben, ha az 1324-i oklevél valódi 
lenne s nem hamisítvány volna.148 

1 4 7 A székelyek letelepülése. 63., 58—59., 60., 63. 1. — Megjegyzem, hogy rövidség 
okából nem sorolom fel  itten Kászonszék megszállásával foglalkozó  összes szerzők véle-
ményét. Csupán a legújabbak közül említem azt a kettőt, amelyekhez hozzájuthattam. 

1 4 8 Tudtommal eddig még senki sem kifogásolta  a SzO. I. köt. 4 2 - 4 3 . 1-n közölt 
oklevél hitelességét. Nincs benne KARÁCSONYI hamisítvány jegyzékében és annak pótlé-
kában sem. Sőt — eltekintve az oklevél egyszerű felhasználóitól  (B. AR0R PÉTER: Lusus 
mundi. Mon. Hungáriáé  Hist.  II. o. Írók. XI. kötet 99—100. I;  ORBÁN : Székelyföld.  II. 
köt. 51. 1.; HANKÓ VlLMOS* Osztrák-magyar  monarchia írásban  és képben.  20. köt. 
310.1.; SZÁDECZKY-KARDOSS LAJOS : A székely nemzet. 31. 1.; stb.) — pl. SZABÓ KÁROLY 
(SzO. I. köt. 43. 1. 1. jzt.) még külön hangsúlyozta, hogy „ez a legelső példája annak, 
hogy a király a Székelyföldön  a székelyek által birt jószágot valakinek adományozni 
megkisérelte" 3 még az okleveleket leggondosabban ellenőrző TAGÁNYI (Ethnographia  1— 
1890. évf.  217—218. 1.) se kételkedett benne, hanem éppen ezzel ellenkezően, rendkívül 
nyomós bizonyítékként említi a székely jog erő teljességének és kétségbevonhatatlanságának 
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Kászon azonban — az 1324-i oklevél hamisítvány volta ellenére 
is — akkor már mégiscsak közigazgatásilag megszervezett község volt. 
igazolásánál! (Nem lehetetlen azonban, hogy utóbb mégis gyanakodott reá, mert az 
ERDÉLYI LASZLÓvali vitája megfelelő  helyén — Történeti  Szemle.  5—1916. évf.  313. 1. — 
nem hivatkozott erre a rendeletre.) SzABÓ KÁROLY a gyulafehérvári  káptalan levéltárában 
(Centur. X. nro. 6.) talált pergamen eredetiről maga másolta le. B. APOR PÉTER pedig a 
káptalan 1725-i hiteles átiratából irta be említett munkájába. Mindezek az oklevél hite-
lessége mellett beszélnek. 

Ámde mivel 1-ször: a király nem nevezi meg névszerint a rendeletben szereplő 
Lokkazun  előző  tulajdonosát,  hanem csupán mint „possessiones hominum sine herede 
decedenciumu  adományozta az Aporoknak Lokkazunt; 

2-szor: noha ez az oklevél már a harmadik beigtatást elrendelő levél és mégis 
ennek ellenére is sem az eredeti adománylevél szövegét, sem a beigtatási kísérletek 
jelentéseit, sem pedig a másodszori beigtatás elrendelésének a szövegét nem írták át 
ebbe az oklevélbe; 

3-8zor; az oklevél szövege — nem részletezve az oklevélben szereplő személy- és 
helynevek meglehetősen gyanús voltát — általában véve sokkal kevésbbé szabatos fogal-
mazású, mint Káro'y Róbert kancelláriájának megbízható oklevelei, (mint pl. Károly Róbert-
nek éppen az azonnal szóbakerülő 1324. junius 18-i oklevele, melyet a lehető legkörül-
tekintőbben szerkesztettek meg mindamellett, hogy csupán egy 172 garasnyi összeg kifi-
zetéséről szóló egyességet foglal  írásba); 

4-szer: az oklevél keltezése (in quindenis Pentecostes 1324. junius 17.) teljesen 
szabatos és minden tévedést kizár, azaz csakis azon a napon kelhetett és nem gondol-
hatunk arra, hogy esetleg valamivel későbbi keltezésű volna, de viszont ezzel szemben 
Károly Róbert egy nappal kés'bb (nono die octavarum festi  Pentecostes = 1321. junius 
18.) még mindig Visegrádon keltez oklevelet (Anjoukori  Okmánytár.  II. köt. 143.1.. TAGÁNYI 
közölte 1881-ben a Kállay családnak a Magyar Nemzeti Múzeumban elhelyezett levél-
tárából), ahol az év megelőző részét is töltötte [Károly Róbert 1324. évi tartózkodási helyei: 

II. 5—V. 20. Visegrád (RÁTH KÁROLY: A magyar királyok hadjáratai. 50. 1.), 
<VI. 17. prope castrum Deva (SzO. I. köt. 43. l . )>?! , 
VI. 18. Visegrád (Anjouk.  O. II. köt. 143. 1), 
VII. 10. iuxta fluvium  Kukul leu prope domum Korachyni (AO. II. köt. 147. 1), 
VII 16. Küküllömenti tábor (RÁTH: i. m. 50. 1.), [ugyanezen a napon Fülöp nádor 

in exercitu domini regis iuxta lluvium kvkvlleu intézkedik (AO. II. köt. 148. 1.)]; 
[VII. 22.-, VII. 26-i 8 VIII. ll-i okleveleiben nem nevezi meg a helyet: Dátum per 

manu8 discreţi viri magistri Andree prepositi Budensis eclesie aule nostre vicecancellarii 
(AO. II. köt. 149., 150., 152. I.)]; 

VIII. 10. Szeben közelében (RÁTH: i. m. 50. 1.): 
VIII. 12 in terra Transilvana prope civitatem Waras nominatam (AO. II. köt 154.1.); 
[VIII. 20. Stolcumbegr ( = Stolzenburg, Szelindek ?)-en az esztergomi érsek keltez 

(AO. II. kőt. 155. 1.)] 
VIII. 24—XI. 2. Visegrád (RÁTH: i. m. 50. 1.] s ez az oklevél — amint említettem — 

teljesen szabatos fogalmazású  s a szövege alapján feltétlenül  hitelesnek látszik, arra pedig 
nem gondolhatunk, hogy Károly Róbert Déváról egy nap alatt Visegrádra visszatérhetett 
volna, lehetetlen más egyebet mondanunk, mint hogy az Aporoknak  a Lokkászon  bir-
tokokba  ualő  beigtatisát  elrendelő  1324. junius 17-i oklevél  hamisítvány.  [BEKE ANTAL 
(Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt  Budapest, 1890. 32. 1.) nem említi a káp-
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Annak kellett lennie, mert van más, nagyon közel egykorú adatunk, amely 
kétségbevonhatatlanul bizonyítja, hogy Kászon ekkor már megvolt, sőt 
önálló s Csíknak nem is legjelentéktelenebb községe volt.149 

A pápai tizedszedők 1332—1337. évi számadásaiban ugyanis Kászont 
szintén megtaláljuk.160 Mindkét — esetleg mindhárom — helyen Csíkban 
ma is majdnem kivétel nélkül meglevő s kizárólag csíki egyházak között 
szerepel. Nyilvánvaló tehát, hogy csakis a csíki Kászonnal azonosíthatjuk. 
Nem gondolhatunk még Kászon völgye alsóbb, (felső)fehérmegyei,  illetve 
háromszéki részére (KézdiszentléleknekKísfeászon  nevű falurészére  vagy 
a völgyben valamivel fennebb,  létezett, de a XVI. század derekén elpusz-
tult Szent János falura161  sem, mivel a háromszéki egyházak mindig külön 
csoportosítottan fordulnak  elő. 
talan itt maradt iratai között ezt az oklevelet. Az tehát Budapestre, az Országos levéltárba 
került és ennek követke7tében nem vizsgálhattam meg eredetiben. Az azonban, hogy 
SZABÓ KÁROLY teljesen megbizhatón*k nézte S pergament eredetit említ, arra vall, hogy 
a hamisítás igen sikerült és igen régi. Azt tartom legvalószínűbbnek, hogy nem sokkal 
utóbb, valószínűleg a Nagy Lajos halála után következő években, Zsigmond uralkodása 
elején hamisíthatták, mert ezek a legközelebb eső olyan zavaros idők, amikor még emlé-
kezhettek Károly Róbert 1324. nyári erdélyi hadjáratára s amikor sokkal könnyebben 
erőszakoskodhattak és érhettek el eredményt hasonló hamisítványokkal, mint a többi 
nyugodtabb, csendesebb időben. A hamisítás mindenesetre hozzáértő, gyakorlott szak-
ember műve, ki minden bizonnyal közvetlenül Károly Róbertnek valamelyik hiteles oklevele 
alapján szerkesztette meg ezt.] 

1 4 9 Jóllehet Kászonszék székelyeinek települése tekintetéből ez az adata legsúlyo-
sabb jelentőségű, sajátságosan mégis valamiképpen igen sokszor kikerülte a Kászonszékkel 
foglalkozók  figyelmét,  illetőleg, ha ismerték is, nem méltatták valódi érdeme szerint. 

1 5 0 ORTVAY TIVADAR: Magyarország földleírása  a XIV. század elején. I. köt. 112. és 
116. 1., II. köt. £22. 1. — Az 1333. évi .de Kesim" nyilvánvalóan a „de Kasun" helytelen 
kiolvasása ? ORBÁN (Székelyföld.  II. köt 53. 1.) Ortvaynál helyesebben olvasta ki. Tekin-
tettél azonban arra, hogy a bolgárok a XIII. század második felében  bolgárrá lett tatár 
eredetű Kászon bég nevét talán Kaszimbég (T£a<7t[/.7rai;i;, JLRECEKA bolgárok története 
262. 1.) alakban ejtették és Dobrudzsa közepén, Constanta mellett meg Casimcea falu. 
Valea Casimcei, Bazargic mellett végül Casim község van, nem lehetetlen, hogy a „de 
Kasim* írás vagy olvasás szin'én helyes: a Kászon névnek (SzONDY GYÖRGY pl. Drégely-
ben, 1546-ban írt levelében ugyancsak török Kazonbeek-et  említ, Századok.  7—1873. évf. 
48. 1., stb.) megfelelő  nyelven kiejtett változata. — Csík 1334. évi tizedfizetőinek  jegyzé-
kében (I. köt. 132. 1.) Kászon nem szerepel. Van ellenben közöttük egy „Symeon sacerdos 
de Batus solvit 2 banales antiquos" feljegyzés.  Minthogy a magyarul nem tudó másoló 
természetszerűleg nem ismertette a neki teljesen ismeretlen idegen helyneveket, nagyon 
könnyen megtörténhetett, hogy a K-t B-nek, a z-t vagy s-t t-nek, az n-t végül s-nek 
olvasta, vagyis tulajdonképpen ez a feljegyzés  szintén Kászonra vonatkozik. A tized ösz-
szege találna is, csupán a lelkész neve nem. Ámde Miklós pap időközben meghalhatott, 
vagy esetleg máshová helyezték el, vegyis az új pap feltűnése  még nem ellenzi feltétlenül 
az azonosítás lehetőségét. 

1 5 1 ORBÁN: Székelyföld.  III. köt. 112. !. Szapolyai János erdélyi vajda s székely 
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NYCOLAUS DE KAZUN 1332-re 2 báni denariust fizetett.  Ugyanő, NYC0-
LAUS DE K^SUN (tévesen ? Kasim) 1333. augusztus 9-én ellenben valamivel 
többet, 21/2 báni denariust. Minthogy 1332-ben Szentlélek csak egyet, 
Tarkő, Szenttamás 2—2, Delne, Mindszent, Kozmás 3—3, Gyergyó, Szent-
má t̂on, Szentgyörgy, Szentkirály 4—4 báni denariust, stb., 1333-ban pedig 
Deiíie s Rákos 2—2, Szentmihály, Kozmás, Szentgyörgy, Mindszent, Szent-
miklós 3—3 báni denariust, stb. fizettek,  el kell ismernünk, hogy Kászon 
mindenesetre Csík szegényebb falvai  közé tartozott. De teljesen szegény-
nek mégse vehetjük, mert — amint ORTVAY írja — csupán azok a papok 
fizették  ezt a tizedet, akiknek évi jövedelme 2 márkánál azaz 8 aranynál 
nagyobb volt.162 

Mivel a kászoni egyházközség lelkészének 13 2—1334. években 
akkora jövedelme volt, hogy pápai tizedet is kellett fizetnie  s tudta is 
fizetni  azt, azt hiszem, teljesen vitathatatlan,  hogy ugyanakkor  ugyanott 
elég népes közigazgatási  községnek  is kellett  lennie, vagyis a kászoni 

ispán 1521. március 3-i oklevele (SzO. II. köt. 7—8. I.) még posspsio gyanánt említi Zenth 
Ja' os-t. tehát a falu  akkor még valószínűleg megvolt. Az erdélyi kormánytanács 1584-
december 14-én kelt oklevele (SzO. IV. köt. 9J—93. I.) azonban már csak praediumként. 
azaz elhagyott, puszta helységként említi Szent Jánost, amelynek kápolnája az oklevél 
szerint egyébként akkor még fennállott. 

152 Id.  mű. II. köt. XXV. 1. — HóMAN (Magyar pénztörténet. 350—351. 1.) szabatos 
megállapításai szerint a banalis [ = királyi (kolozsvári ?) báni denarius] színezüst tartalma 
0 8507 gramm, a régi báni denariusé meg 0*9115 gramm. 1 erdélyi márka közönséges 
ezüst színezüst tartalma viszont 165*414 gramm. Jóllehet az utóbbi 3 aranyforinttal  volt 
egyenlő értékű, ORTVAY fennti  adata (2 márka = 8 arany) mégis helyes, mert RUFINUS 
pápai adószedő által számítási alapul vett budai márka nehezebb és valóban 4 arannyal 
volt egyenlő értékű. Az említett 1 erdélyi márka közönséges ezüst aranyértéke 16 541 
gramm arany, azaz 54*26 aranykorona (500. 1.). Egy kataszteri hold átlogos ára viszont 
a XI—XIII. századokban Pozsony és Sopron vármegyékben 6*25, Északnyugat-Magyar-
országon 3*90, Dunántul 3*12, az északi megyékben 2*34 aranykoronára tehető (538. 1.). 
Számítási könnyebbség kedvéért a szintén gyenge minőségű kászoni földek  katasztrális 
holdjának akkori értékét 2*713 aranykoronára téve, MIKLÓS plebánus 1332. évi jövedelme 
megütötte a 40 katasztrális hold föld  árát, azaz az ottani mai földárak  (16 000— 2T00 
leu, RÓTH MARTON úr szíves közlése szerint) legalacsonyabb értékét számítva, 80,000 leüt, 
1333-ban pedig az 50 katasztrális holdét, vagyis 100,000 leut. [Igen tanulságosan össze-
hasonlíthatni az akkori s a mai árakat HóviANnak újabb, többféle  adatot tartalmazó ár-
összeállítása alapján is (HÓMAN—SzEKFÚ; Magyar történet. I. kőt. 2. kiad. <03—4C5. 1.). 
Noha a kászoni egyház — a pápai tized idézett összegének kicsiségéből Ítélve — inkább 
szegénynek latszik, ebből — az adófizetéssel  szemben bizonyára akkor és ott is határo-
zottan megnyilvánult, ősi ellenszenvet tekintve — mégsem következik okvetlenül, hogy 
valójában igen kis jövedelmű egyház volt. Ha a közönség annyira szegény lett volna, 
akkor az Újfaluból  származó GERGELY plebánus miből vásárolhatta tneg 1477-ben a szintén 
új falusi  VIRÁG TAMASIÓI szentsimoni örökségét épületekkel, szántóföldekkel,  kaszálókkal, 
mindennel együtt? (SzO. 111. köt. 1C0—101. 1.)]. 
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székelyek  akkor  már megszállották  Kászonvize  völgyét  Sőt talán ekkor 
— tegyük hozzá — nem is új település volt, hanem már bizonyos múltra 
tekinthetett vissza. 

2. Kétségtelen hogy a kászoni egyházközség és vele együtt a köz-
igazgatási község háta mögött ekkor már tekintélyes mult állott. KöPECZl 
SEBESTYÉN JÓZSEF168 ugyanis a nagy kászoni templom igen érdekes keresz-
telő medencéjét ismertetve erősen hangsúlyozta ennek árpádokkorabeli, 
illetve köríves ízlésű voltát. Sőt ennek alapján, meg a szentélynek a csúcs-
íves ízlésnél szokatlan nagy szélessége (hossza 915 m., szélessége 7*23 m.I) 
következtében azt is feltételezte,  hogy az azóta lerombolt csúcsíves egy-
ház helyén már az Árpádok korában állott templom. 

Az említett keresztelő medence (1. 3. kép) kerek üstalakú s göm-
bölyű fenekű  medencéje hármas — párnaszerű — tagozású, négyzetalakú 
talapzaton álló négylábon nyúgszik. Az alólról felfelé  egyenletesen szé-
lesedő lábak felül  félkörívvel  záródnak, belső részük pedig szívalakban 
mélyen kivésett. Minden szomszédos két láb felső  részét egy-egy ugyan-
olyan félkörívű  tag köti össze. A lábak nem függőlegesek,  hanem a közép-
magasságuk tájáig mind felülről,  mind alólról befelé  lejtve s fokozatosan 
karcsúsodva igen könnyed alakot adnak a medencét tartó négylábú áll-
ványnak. A lábak felső  ívét alól elkeskenyedő másik ív követi. Ennek 
szabadon maradt, befelé  gördülőén kivésett ívében egy-egy kerek, lepény-
szerű, díszítés van. Alatta pedig az alapzattal szerkezetileg összefüggő 
négyoldalú csonkagulaszerű rész minden oldalába egy-egy felül  ívelt, 
alul egyenes alacsony fülkét  véstek be, még pedig úgy, hogy ennek követ-
keztében nemcsak a lábak alsó végeit köti össze egy-egy, a többi ívelt 
taggal egyenlő szélességű s vastagságú vízszintes tag, hanem ezek mind-
két végét egybekapcsoló másik hasonló méretű, de kb. az előbb említett 
összekötő felemagasságáig  felnyúlóan  felfelé  ívelődő újabb tag is keletkezett. 

SEBESTYÉN nagyon helyesen jegyezte meg, hogy a csíki keresztelő-
medencék között ez a legszebb. De tegyük hozzá: csínos vonalvezeté-
sével, nemes arányaival messze kimagaslik a megszokott vidéki munkák 
közül. Kőfaragójának  legegyénibb faragási  készségét nem tudom meg-
ítélni, mert nagyon vastag mészréteg takarja. Az előbb elmondott jellem-
vonások azonban azt vallják, hogy ügyeskezű, művészi ízlésű kőfaragó 
kezéből került ki. Azt szintén nem tudom eldönteni, hogy a megtervezés 
az ő munkája-e ? Szerintem nem, mert az egész egy négyszögű kőalapra 
állított négy fém  lábon nyúgvó szintén fémmedence  másolata. 

1 5 3 SzNME. 378., 399. 1. A medence képe u. o. 381.1. 14. é.; Siebenbürgische  Vier-
teljahrsschrift.  57—1934. évf.  198.1. — A Székely  Nemzeti  Múzeum  vezetősége szíveskedett 
átengedni e 3. kép nyomtató dúcát. Előzékenységüket ez úton is hálásan köszönöm. 
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A négy láb a régibb és újabb időkben bútorok, edények, stb. tar-
tására egyaránt használni szokott állatlábakat utánzó fémlábak  utánzása. 
Elhelyezésük, körvonalaik és igen jellegzetes befelé  karcsúsodásuk tel-
jesert megfelelnek  azoknak, egyébként végtelenül leegyszerűsítettek. Ez a 
nem tömör (a szívalakú kivésés ezt jelzi) láb arra mutat, hogy a fém 
előkép nem bronzból, hanem inkább kovácsolt vasból volt. Csupán az 
ellenzi az előképnek kovácsolt vasból való készültét, hogy a felső  s alsó 
összekötő tagokat összeillesztési helyeiken nem szorítja össze karika, sem 
tartó szegecs, amik a kovácsolás szilárd-
ságát fokoznák,  holott a felső  összekötő 
félkörívek  alól említett lepénykeszerű díszí-
tések minden bizonynyal ama szegecsek 
emléke, melyek a lábakhoz erősítették a 
medencét. Ennek következtében inkább 
arra gondolhatunk, hogy a kászoni keresz-
telő medence olyan bronzból öntöttet utá-
noz, amely kovácsolt vas minta után ké-
szült.154 

A szomszédos lábak alsó részeit össze-
kötő s egyúttal az alacsony fülkék  felső 
határát alkotó, félkörben  ívelődő tagok 
kőfaragás  szemszögéből teljesen értelmet-
lenek, de nagyon jól megérthetők, ha fém 
eredetire gondolunk, mert abban az eset-
ben az ilyenképpen beillesztett ívelt fém-
rúd rendkívül növelte az állvány bizton-
ságát, szilárdságát. A lábak szívalakú kifa-
ragásai, továbbá az utóbbi félkörívű  tag 
felett  és alatt levő, felül  félkörrel,  alul ível-
ten, illetve vízszintesen záródó fülkeszerű 
kivágások szintén semmiesetre sem díszítési elemek, hanem azt jelzik, hogy 
a fém  eredeti megfelelő  helyein természetesen nem volt szilárd anyag: 
szabadon járt-kelt a levegő. Tekintve, hogy kőfaragónk  csak jelezte  ezt az 
ürességet és nem távolította el a minta szerint felesleges  részeket, ezzel 
rendkívül nyomós bizonyítékot hagyott reánk arról, hogy nem mert túl 
bátran dolgozni a kővel, nem ismerte a csúcsíves ízlés kőfaragóinak  azt 
a rendkívüli kőfaragói  készségét és játszi merészségét, amellyel az utób-

1 5 4 Nem tartom lehetetlennek azonban, hogy tulajdonképpen még ez is megelőző 
mintaképre megy vissza: a szorosabb értelemben vett medencét fából  esztergálták és a 
négyszögű kőalapon nyugvó kovácsolt vas négyláb ilyen, fából  esztergáit medencét tartott 

3. kép. 
A nagykászoni keresztelő medence. 
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biak annyi csodálatos könnyedségű, de a kő természetével tökéletesen 
ellenkező díszítményt teremtettek meg. 

Jóllehet kőfaragónk  nem volt ennyire merész, mégis az alapzatot 
kivéve — bár azt sem teljesen, mert még azon is feltűnik  nérni, a kő 
természetétől elütő lágyság — egyetlen vonala, részecskéje sem felel  meg 
a kőanyag igazi megmunkálásának, hanem csakis a fém  anyag utánzá-
sának. Emiatt azt hiszem, hogy a nagykászoni keresztelő medence alap-
jában véve valamelyik nagyobb, gazdag kegyúrú egyházban látott fém 
keresztelő medence másolata, mely még így is ékesszólóan mutalja, hogy 
mennyi becses iparművészeti emlékünk pusztult el az idők zivataraiban 
és hogy az annyiszor és annyira lenézett középkor még itt a legkeletibb 
Erdélyben sem érte be mindig a falak  felrakásával  és azok több-kevesebb 
szerkezeti díszítésével, hanem a belső berendezés csínosságát sem hanya-
golta el. Az utóbbira is nagy gondot fordítottak,  csakhogy az ehhez tar-
tozó darabok — kisebb méreteik, könnyebben elpusztítható mivoltuk követ-
keztében — sokkal nagyobb mértékben semmisültek meg. 

Tetszetős vonalvezetése, nemes arányai természetesen azonnal fel-
vetik a kérdést, hogy a keresztelő medence eredetileg ennek az egyháznak 
a számára készült-e, nem pedig valamelyik másik, nagyobb és vagyo-
nosabb egyház részére s onnan csak utóbb került át ide? Ha a tökéle-
tes megtisztítása után az tűnne ki, hogy kidolgozása hasonlóan nagyon 
kiváló, akkor lehetséges az utóbbi. De nem feltétlenül  biztos. Készíthette 
ugyanis messziről, nagyobb központból jött kőfaragó  is. Teljesen úgy, 
mint ma, mikor kolozsvári építész (RÁTZ MLHÁLY) készítelte az új egyház 
építési tervét és csíkszeredai építész (VÉCSEY GÁBOR) végezte az építési mun-
kálatokat, köpeczi iparművész (K. SEBESTYÉN JÓZSEF) tervezte a díszít-
ményeket és marosvásárhelyi szobrászművész (BARABÁS GERGELY) csinálta 
az új oszlopfőket.  Ha ellenben gyenge kidolgozású, akkor egészen biz-
tosra vehetjük, hogy közelebbi vidéki, helyi munka. Tekintve, hogy sem 
a tulajdonképpeni medence oldalán, sem az alapzat oldalain vagy sar-
kain nincsen semmiféle  növényi vagy mértani, illetve ember- vagy állat-
alakos díszítmény sem és valójában csupán a szerkezeti elemek meg-
beszélt tagozottsága alkotja a medence egyedüli díszítését, holott az 
egykorú keresztelő medencék többnyire többé kevésbbé gazdagon, válto-
zatosan díszítettek, már most azt tarthatjuk legvalószínűbbnek, hogy ez 
a keresztelő medence egyenesen a kászoni Mindenszentek-egyház száméra 
készült. Az említett ékítmények hiányát végül — mivel hangsúlyozluk, 
hogy a medence ügyeskezű, művészi ízlésű kőfaragó  munkája — nem 
magyarázhatjuk azzal, hogy a kőfaragó  nem volt képes ilyesmit kifaragni, 
hanem csakis a szegénységgel okolhatjuk meg: az egyház vagyoni 
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viszonyai nem engedték meg. hogy gazdagabban díszített, tehát többe 
kerülő keresztelő medencét rendeljenek meg, anyagi eszközeik szűkös 
volta következtében díszítés nélküli, egyszerűbb, tehát olcsóbban elő-
állítható darabbal kellett beérniök. Ha gazdagabb összehasonlító anyaggal 
rendelkeznénk, érdemes volna behatóan elemeznünk szintén, hogy köz-
vetlenül fém  eredeti vagy annak kőmásolata, illetve egyszerűen minta-
könyvbeli rajzok után faragták-e  ? Részemről — mivel a fémrészek  szer-
kezeti jellege s összefüggése  mindenütt tiszta, világos — azt hiszem, hogy 
a kőfaragó  valamelyik nagyobb egyházunkban látta fém  eredetijét és arról 
rajzolt vázlata alapján faragta  a kászonit. 

Korának tisztázhatása végett legelőször azt keli megállapítanunk, 
hogy — mint előbb már utaltunk erre — semmiféle  csúcsíves ízlésű részlet 
nincs rajta. A négy láb felső  részét alkotó s azokat összefogó  körívek, 
azaz a mintaképül szolgáló eredeti fém  keresztelő medence medencéjét 
tulajdonképpen tartó abroncs körívei ellenben egészen jól beillenek a 
köríves és a renaissance ízlés körébe.165 Mivel azonban az utóbbi korá-
ban a csúcsíves ízlésből átöröklődött és kelyheket utánzó, többkarélyos 
vagy kerektalpú lábazattal bíró változat volt a divatosabb, továbbá majd-
nem mindig van rajtuk készíttető s készítő nevét, készítési időt vagy leg-
alább valami istenes mondást magában foglaló  felirat,156  magától érte-
tődik, hogy az említett lehetőség ellenére sem oszthatjuk be keresztelő 
medencénket a renaissance ízlésű emlékek közé. 

OTTE HENRIK és WERNICK ERNŐ1 7 szerint a legősibb keresztelő kutak 
(piscinae), helyesebben medencéik tulajdonképpen négyzetalakúak, de a 
medencék szemközti két oldalán elhelyezett és a medencébe levezető 
lépcsők már keresztalakúvá alakították át együttes alaptervüket. A régibb 
mozgatható keresztelő medencéknek meg — a többszögű vagy kerek 
alaprajzú keresztelőkápolnék mintájára — legtöbbször négy-, illetve nyolc-
szögű vagy kerek talpuk van. A rajnavidéki, wesztfáliai,  hesseni s pome-
rániai XII—XIII. századi keresztelő medencék összefoglaló  jellemzései168 

1 5 5 Az 1515 i menyői keresztelő medence (SZÖNYIOTTÓ: Régi magyar templomok. 
169. 1. 288. á. és 253. 1.) medencéje alsó részének díszítése: a labazatból kinővő s a 
tulajdonképpeni medencét tartó sziromlevelek pl. meglepően emlékeztetnek a nagykószoni 
megfelelő  részleteire. De csak bizonyos fokig.  Kevésbbé, hogysem kimondhatnok közeli 
rokonságukat. Ezek a sziromlevelek egyébként bizonyára hesonló — de nem teljesen 
azonos — szerkezeti elemek késői, puszta díszítéssé átafokult  fejlődési  foka. 

*** SzöNYl: id. mű. 169. 1. 288-289. á. és 233-234. 1.. továbbá ROTH VIKTOR: 
Régi keresztelő medencék Erdélyben. (Archaeologial  Értesítő.  33—1913. évf  1-20. t.). 

m Handbuch der kirchlichen Kunstarchâologie. I. köt. (5. kiad., Leipzig, 1883.) 
302-303. 1. 

148 U.  o. 307., 308., 310., 314. 1. 
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nem ellenzik a nagykászoniról elmondottakat és elmondandókat. Az 
ottaniak megmunkálása rendesen kezdetleges, durva. Díszítésük egyszerű. 
Közülük elegendő a nagykászoni lábaihoz és félköríveihez  meglehetősen 
közelálló, oszlopokon nyugvó félkör-  vagy patkóívű füzéreket  felemlítenem. 
A ritkán rézből, többnyire bronzból öntött keresztelő medencék kevésbbé 
gyakoriak. A nagy, mély medencék rendszerint 3—4 magas lábon nyug-
szanak. A lábak leginkább guggoló vagy fekvő  oroszlán, illetve csupán 
félig  felöltözött  álló vagy térdelő ember alakúak. Néha azonban állat-
lábakat ábrázolnak. A fém  keresztelő medencék azért nagyon értékesek, 
mert már a XII—XIII. századok óta feliratban  nevezik meg az adomá-
nyozót, a készítőt, valamint a készítés idejét.1,9 

Schleswig-Holsteinból meglehetős sok keresztelő medence ismeretes. 
Ezek közül a szintén igen közeli rokon idomú ekwadt-itól (Kreis Apen-
rade), taarstedt-itől (Kreis Schleswig), notmark-itól, satrup i. Sylt-itől és 
schwenstrup-itől (Kr. Sonderburg),160 stb.-től eltekintve főleg  a riesebye-i 
(Kr. Eckernförde),  a bau-i, grundhof-i  s hürup-i (Kr. Flensburg), a schrau-i 
(Kr. Hadersleben), az aventoft-i  (Kr. Tondem)161 keresztelő medencék 
szorosabb értelemben vett medencéi, kiváltképpen pedig a majdnem 
azonos alakra faragott  uk-i (Kr. Apenrade, a szép fohl-i  (Kr. Hadersleben) 
és a nagyon egyszerű deezbüll-i (Kr. Tondern)162 szorosabb értelemben 
vett medencék említhetők a nagykászoni megfelelő  része párhuzamaiul. 
H A U P T szerint az ekwadt-i „elég durva, helyenként egész kezdetlegesen 
faragott  és valószínűleg a legrégebbiek közül való", a riesebye-i „szép, 
vezetőalakú, a XII. századból", az ettől csupán a díszítésekben eltérő 
bau-i pedig Jellegzetes román ízlésű", a grundhof-i,  a szép hürup-i s a 
schrau-i meg „késő romén ízlésűek". 

A talapzat párhuzamaiul idézhetjük a bedstedt-i (Kr. Apenrade) 
köríves ízlésű keresztelő medence talapzatát, amelynél a legalsó négy-
szögű tag felett  két ugyanolyan átmérőjű, ezek felett  meg 3 fokozatosan 
kisebbedő átmérőjű gyűrűtag van.163 A mér említett „elég durván, helyen-
ként egészen kezdetlegesen faragott  és valószínűleg a legrégebbiek közül 
való" ekwadt i (Kr. Apenrade) talapzatán a legalsó négyzetes tag felett 

153 U.  o. 314—315. I. 
1 6 0 HAUPT, RICHÁRD: Die Bau- und Kunstdenkmáler der Provinz Schleswig-Holstein. 

I—III. köt. (Kiél, 1887-1889.) I. köt. 24. 1. 39. á.; II. köt. 270. 1. 1172. á.; 413. 1. 1327. á.; 
417. 1.; 418. 1. 133. á. 

161 U.  o. I. köt. 186. 1. 282. á.; 255. 1. 364. é.; 309. I. 433. á.; 311. 1. 436. é . ; 420. 
1. 638. á.; II. köt. 640. I. 1615. á. 

162 U.  o. I. köt. 51. 1. 78. é.; 402. 1. 607. á ; II. köt. 644. 1. 1620. á. 
161 ü. o. I. köt. 18. I. 20. á. 
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három ezzel egyenlő átmérőjű gyűrűtagot találunk.161 A westerland-i (Kr. 
Tondern, Insel Sylt) talapzaténál viszont a legalsó négyzetes alakú tagon 
egy ugyanolyan, efelett  pedig egy valamivel kisebb átmérőjű gyűrűtag 
létható.166 A randrup-in (Kr. Tondern) végül a legalsó négyzetalakú tagon 
fokozatosan  kisebbedő, ugyancsak négyzetalakú tagok.163 

A hellewadt-i (Kr. Apenrade), a husby-i (Kr. Flensburg), az alt-
hadersleben-i, blerning-i, fjelstrup-i,  hammeleff-i,  wilstrup-i (Kr. Haders-
leben), stb. keresztelő medencék167 meg határozottan igazolják azt, hogy 
a keresztelő medence törzsének a szorosabb értelemben vett medence s 
a talapzat közötti csínos ívelődésű megkarcsúsodása ebben az időben 
elég gyakran felhasznált  alakváltozat volt. 

Keresztelő medencénk sajátos szerkezeti-díszítő eleméhez nagyon 
sok olyan párhuzam akad a schleswig-holsteini keresztelő medencéken, 
amelyeken a díszítő füzér  párhuzamos oszlopokon nyúgvó félkör-,  esetleg 
patkóívekből tevődött össze s amelyeknél rendesen kis keresztlécek kötik 
le a félköríveknek  az egymással és a függőleges  oszlopokkal való érint-
kezési helyét.168 Több olyan keresztelő medence is akad, amelynél a fél-
körív vagy még szerkezeti elem: a talapzat felső  határvonala169 vagy pedig 
akár különálló, akár egymást metsző félkörökkel  — már puszta díszít-
ményekké alakult át.170 Talán felesleges  mindezeket a szintén mind kör-
íves ízlésű keresztelő medencékről idézhető párhuzamokat külön részle-
teznünk. Úgy gondolom, teljesen elegendő, ha a következő kettőt vetjük 
össze aprólékosabban. 

1 6 4 I/. o. I. kőt. 24. 1. 39. é. 
185 U.  o. II köt. 611. 1. 1577. á. 
1 6 6 U o. II. köt. 600. 1. 1561. é. 
167 U.  o. I. köt. 34. I. 56. á . ; 313. 1. 441. á . ; 343. 1. 507. á ; 344. 1. 509. á.; 347 1. 

518. á.; 364. 1. 542. á.; 383. 1. 582. é. 
1 6 8 Például: Bedstedt (Kr. Apenrade, U.  o. I. köt. 18. 1. 20. é.); Ries (Kr. Apen-

rade, U.  o. I. köt. 49. 1. 76. á.); Handewitt (Kr. Flensburg. U.  o. I. kőt 287. 1.); Jâgerup 
(Kr. Hadersleben, V.  o. I. köt. 367. 1. 548. é.); Maugstrup, (Kr. Hadersleben, U.  o. I. köt. 
368. 1. 551. é.); Schotlburg (Kr. Hadersleben. U.  o. I. köt. 375. L 565. á.); Sommerstedt 
(Kr. Hadersleben, U.  o. I. köt. 376. I. 566. é.); Wittstedt és Wonsbeck (Kr. Hadersleben. 
U.  o. I. köt. 355. 1. 584. és 586. é.); Gram (Kr. Hadersleben, U.  o. I. köt. 403.1. 603. á.); stb. 

*» Például: Kosel (Kr. Eckernförde.  U.  o. I. köt. 181. 1. 269. á.); Hürup (Kr. Flens-
burg. U.  o. I. köt. 311. 1. 136. é.); Aller (Kr. Hadersleben. U.  o. I. köt. 342. 1. 506. á.); 
Hjerndrup (Kr. Hadersleben, U.  o. I. köt. 366.1. 546 á.); Wilstrup (Kr. Hadersleben. U.  o. 
I. kőt. 383. I. 582. á.); stb. 

1 7 0 Például: Grundhof  (Kr. Flensburg. U.  o. I. köt. 309. 1. 433. é.); Oxenwatt (Kr. 
Hadersleben. U.  o. I. köt. 374.1. 561. á.); Nordhackstedt (Kr. Flensburg. U.  o. I. köt. 290.1. 
405. á.); továbbá Borby (Kr. Eckernförde.  U. o. I. köt 160.1. 231. á.); Bröns (Kr. Haders-
leben. U.  o. I. köt 401. 1. 604. á.); stb. 
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A schrau-i (Kr. Hadersleben),171 HAUPT szerint késő köríves ízlésű s 
kőből való keresztelő medence (1. 4. kép) azért érdemli meg különösebb 
figyelmünket,  mert a nagykászonihoz hasonlóan, szintén fém  mintát utánoz. 
A tulajdonképpeni medence ennél t. i. négyzetalapon nyugvó, felfelé-be-
felé  dűlő négy lábon áll. A lábak külső oldalait 1—1 oszlop díszíti. A 
szomszédos lábak felül  egyes félkörívvel  kötődlek össze. Ez alatt közvel-
lenül pedig középen elhelyezett pilléren nyugvó, kettős félkörívvel.  A 
lábak felemagasságában  egy széles vízszintes öv vonul körbe, még hozzá 
úgy rendezve el, hogy a sarkon levő lábaknál ezek háta megett, a köz-
belső pillérlábaknál viszont meg ezek előtt van. A vízszintes öv alsó s 
felső  vonala, továbbá az alapzat és az említett belső, kettős félkörív  kö-
zötti rész mélyen kivájt, teljesen úgy, mint a kászoninál. Jóllehet a schraui 
keresztelő medence nem egyezik mindenben tökéletesen a nagykászoni-
val, mégis az apró részleteltérések ellenére is a kászoninak legjelentő-
sebb párhuzama mind alakilag, mind pedig szerkesztést, készítést illetőleg 
egyaránt. 

A bau-i (Kr. Flensburg) keresztelő medence 1 7 2 ellenben szerkezeti, 
készítési szemszögből semmi lényegest nem mond nekünk közvetlenül. 
Ámde mégis figyelmeztetnünk  kell a talapzata oldalain levő, felül  félkör-
ívvel zárt és kissé bemélyített fülkékre,  továbbá hangsúlyoznunk kell azt, 
hogy a tulajdonképpeni medence felső  sávjában párhuzamos oszlopokon 
nyugvó félkörívekből  alkotott füzér  megy körbe, míg az alsó sávban 
nagyobb félkörívbe  elhelyezett, felül  ugyancsak félkörívben  végződő, egy-
más mellett arányosan elhelyezett és kissé bemélyített két fülkéből  alko-
tott díszítmények sorakoznak egymás mellé. Azért kellett hangsúlyoznunk 
ezeket a részleteket, mert ezek határozottan részben a nagykászoni, helye-
sebben egy ahhoz hasonló németországi vagy dániai, részben pedig a 
schraui keresztelő medence szerkezeti elemeinek puszta díszítésekké vált 
utánzatai. Azaz, amikor H A U P T a bau-it — igen helyesen — még „jel-
legzetes román ízlésűnek" mondotta, ugyanakkor nem lett volna szabad 
— mint ahogy tette — a schrauiról azt állítania, hogy „késő románkori". 
H A U P T tehát tévedett a schrau-i keresztelő medence korának megjelölé-
sében, mert kormeghatározásai éppen fordítva  helyesek: tekintve, hogy 
bármely szerkezeti  elemnek  díszítő  elemmé való átalakulásához  mindig 
hosszú idő  kell  tekintve továbbá, hogy a baui-n legcsekélyebb csúcsíves 
ízlésű részecske sincs még, vagyis, ha még egészen késői román ízlésű-
nek is vesszük a bau-i keresztelő medencét, a schrau-i nem lehet egykorú 

171 U.  o. I. köt. 419-420. 1 638. á 
172 U.  o I. köt. 255. 1. 364. é. 
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azzal, hanem csakis jóval, legalább egy évszázaddal korábbról, a XI- XII. 
század fordulójáról  való. 

Ha most már OTTE és WERNICK könyvének jó általános összefog-
lalásaiból, illetve a HAUPT által közölt nagyon gazdag schleswig-holsteini 
összehasonlító anyagból leszűrt eredményeinkhez még hozzá vesszük 
először azt, hogy a tulajdonképpeni medence még nem szélesedett és 
laposodott el vagy még nem nyúlt meg kehelyalakúvá, hanem nagyon is 
jellegzetes félgömbalakú,  másodszor azt, hogy lábainak beosztása meg 
az alsó talapzat hármas párnaszerű tagozódású, de négyzetes alakjának 
felel  meg, ez a négyzetalak pedig mindenesetre a legrégibb keresztalakú 
keresztelő kutaknak a szó eredeti értelmében vett, négyzet alakú meden-
céjéből, illetve az ezt szigorúan követő négyzetes alaprajzú keresztelő 
kápolnából fejlődött,  helyesebben azok 
négyzetéből őrződött meg (a négyzetalak 
hosszú ideig való fennmaradását  bizonyára 
a négyes számnak a keresztény számjel-
képezésbeli jelentős szerepe173 segítette hat-
hatósan elől), nem marad más választásunk, 
mint, hogy a köríves  ízlés  emlékei  közé 
osszuk be a nagykászoni  keresztelő  me-
dencét.  Magától  értetődőleg  nem a sorozat 
elejére,  hanem egyrészt  a szerkezeti  ele-
meknek  már nem tiszta szerkezeti  elemek-
ként  való szereplése,  hanem már diszítmé-
nyekké  kezdő  átalakulása  következtében,  4. kép. A schrau-i keresztelő medence. 
másrészt  pedig  kellemes,  könnyed  karcsú-
sága miatt  — ennél azonban hangsúlyozom azt, hogy a medence s a „fém" 
lábazat magasságénak egymásközti aránya a legtöbb schleswig-holsteini 
keresztelő medence megfelelő  részeivel meglehetősen egyezően 1:1, illetve 
a tulajdonképpeni medence magasságának-szélességének aránya 1:1"6, 
a „fém44  lábazat magasságának-szélességének egymásközti aránya végül 
1: 1'3, azaz a nagykászoni karcsúságát nem ezek megnyújtása, hanem 
a talapzatnak két párnával való felemelése  eredményezte — inkább a 
sorozat végére: a XII.  század  második  felébe,  legfennebb  a század  végére. 

3. Ez a keresztelő medence tehát — amennyiben a jó, de sajnos 
nem teljes összehasonlító anyag alapján megokolt kormegállapítás való-
ban megállja helyét — legalább másfélszáz  esztendővel régebbre viszi 

1 7 3 A négyes számnak a keresztény számszimbolisztikában, illetve éppen a kereszteld 
medencék négyzetalakjában játszott jelentós szerepéről 1. OTTE—WERNICK: Handb. der 
kirchl. Kunstarch. I. köt. 306., 315., 485., 489. 1 
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vissza a kászoni székelyeknek a Kászonvize völgyében való lakásának-
élésének idejét, mint ahogyan a fennebb  már megbeszélt történeti, okle-
veles adatok alapján eddig visszavinni lehetett. A megelőzőkben gondosan 
részletezett okok következtében Kászonszék egyházi művészettörténete s 
közvetve székely betelepítése tekintetéből egyaránt teljes hitelűnek és 
tökéletes bizonyító erejűnek tekinthető emlék vitadöntő ereje ellen mind-
össze egyetlen egy körülményt hozhatnánk fel,  azt, hogy egyedüli, magá-
nos darab és emiatt — tekintve, hogy esetleg mégis, máshonnan is hoz-
hatták ide — ilyen nagy jelentőségű kérdés eldöntésére nem feltétlenül 
elég biztos alap. 

Ámde mivel — erre GYÖRGY GÁBOR plébános úr szíveskedett figyel-
meztetni — a régi csúcsíves ízlésű egyháznak 1935—1937. évi gyökeres 
átalakításakor a csúcsíves ízlésű szentélyfalon  belül napvilágra került a 
régebbi, köríves ízlésű szentélynek félköríves  záródású alapfala,  semmi 
okunk sincs arra, hogy egyszerű magános, azaz kevésbbé bizonyító erejű 
emléknek tekintsük a keresztelő medencét. Sőt ellenkezőleg, a két adat 
bizonyító erejét egyesítve, a leghatározottabban  ki kell  mondanunk,  hogy 
a nagykászoni  mai Mindenszentek  egyháza helyén már a mongoldúlást 
megelőzőleg,  még pedig  nemcsak az említett  pusztulást  közvetlenül  meg-
előzően,  hanem minden  bizonnyal legkésőbb  már a XII.  században  állott 
egy másik,  kisebb szentegyház.  E megállapításunkkal  egyidejűleg  azon-
ban a leghatározottabban  ki kell  mondanunk  azt is, hogy, ha az egyház 
és vele együtt  az egyházközség  már létezett,  ugyanakkor  meg kellett 
lennie a közigazgatási  községnek  is. Arra t. i. számos adatunk van, hogy 
2—3, sőt 4 vagy több falunak  is volt, van közös egyháza, de arra egy 
példánk sincs, hogy ezeken a végeken bármelyiknek valaha is egynél 
több temploma lett volna vagy esetleg éppen Kászonban olyan nagy 
nemzetség élt volna, melyik magának külön egyházat építtetett volna. De, 
ha még az utóbbi meg is történt volna, akkor is csak ott volnánk: a 
székelyek legkésőbb a XII. század második felében  feltétlenül  megszál-
lották már Kászonvize völgyét. 

4. Megjegyzéseink elején figyelmeztettem  arra a rendkívül szembe-
ötlő körülményre, hogy az ebben a dolgozatban elemzett kászoni hely-
nevekben olyan szavak is akadnak az összetett nevek alkotó tagjai 
között, amelyek — még, ha más nyelvekből is kerültek ét, mégis annyira 
szorosan és régóta beletartoznak a magyar szókincsbe, hogy a nyelv-
emlékeink alapján feltehető  XII—XIII. századi virágzás után elvesztették 
akkori (eredeti ?) jelentésüket és ma már teljesen értelemnélküli névrészek-
ként használódnak, sőt van közöttük olyan átvétel is, amelynek hangtani fej-
lődése a magyarban legkésőbb a XIII. század első felében  már befejeződött. 
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Azért hangsúlyoztam ezt, rtiert az említett nevek, illetve névössze-
tételek legtöbbjénél az is megállapítható, hogy az eredeti alkalmazás, az 
eredeti összetétel tudatos volt. Értelmük tehát csak azután veszhetett ki 
a köztudatból, vagyis ezek a nevek csak olyankor keletkezhettek, amikor 
az illető szavak értelme még megvolt, még nem pusztult ki a köztudat-
ból, amikor az említett szavak eredetibb, tulajdonképpeni jelentését még 
nagyon jól ismerték és azokat helyesen alkalmazni is tudták. Ez pedig 
— tegyük hozzá — csakis akkor és úgy történhetett, ha a nevet alkotó 
és adó, illetve átvevő székelység abban az időben már Kászon völgyé-
ben lakott, mert az említett szavak akkori jelentésének elhomályosulása 
után már nem adhatták volna ezeket a neveket, nem alkothatták volna 
ezeket az összetételeket, illetve, ha később nevezték volna el a szóban-
forgó  helyeket, más névre keresztelték volna el őket. 

Jóllehet tehát a kászoni várak — egyetlen megerősített lakhely kivé-
telével — tulajdonképpen soha nem léteztek, egyes nevekből mégis meg-
állapítható, hogy az elnevezések részben igen korai, valószínűleg XII—XIII. 
századi eredetűek, illetve még korábbi származásúak, de az említett korban 
átvettek. Minthogy a befejező  megjegyzések művészettörténeti tárgyalásá-
kól meg az derült ki, hogy Mindenszentek egyháza is ugyanebben az 
időben: minden valószínűség szerint legkésőbb a XII. század második 
felében  mér állott, következésképpen ekkor mér meg kellett lennie a 
hozzátartozó közigazgatási községnek is, a különféle  utakon  nyert, de 
egybehangzó eredményekből  csak azt következtethetjük,  hogy Kászon-
szék  székelyei  nem a XIV.,  esetleg  a XV.  században  települtek  le a Kászon-
vize völgyében,  mint történetíróink  közül  többen hitték,  hanem még a 
mongoldúlást  megelőzőleg  és legkésőbb  már a XII.  század  második  felé-
ben megszállották  ezt a völgyet.11* 

1 7 4 A fennti  eredményt és megokolását, továbbá általában a székelység letelepedé-
séről alkotott — nem egyszer hihetetlenül mesterkélt felfogások  alaposságát illetőleg nem 
lesz érdektelen ERÖSS JóZSEFnek .Háromszék települési történetéiben (SzNME 135.1.) irt 
követVező sorait idéznem: „Ha figyelembe  vesszük, hogy sem az utolsó Árpádok kora, 
sem Károly Róbert uralkodásának első fele  nem volt alkalmas új egyházközségek alapí-
tására, fel  kell tételezni, hsgy ezek vagy a tatárjárás után mindjárt, vagy még azelőtt 
megalakultak. így érthetetlen  Karácsonyi  Jánosnak  az a megállapítása,  hogy a székelyek 
csak 1431-ben magyarosodtak  el és lettek  a magyarok  barátai s a katholikus  hitben 
erősek  (Az erdélyi katholicizmus multia. Dicsőszentmárton, 1925)." — Mindamellett, hogy 
a most idézendő adat évszáma elég késői, mégis felemlítem,  mert közvetve nagyon hatá-
rozottan tagadja Kászonszék késői betelepítésének lehetőségét és mert erősen támogatja 
a település korai voltát. Kétségtelennek tarthatjuk, hegy Kászonaltíz— impéríalva, Kászon-
feltíz  a település magva. (Kcntartományában esetleg létezett falutól,  amíg hiteles leletek nem 
igazolják, hogy ott valóban volt falu,  talán helyesebb, ha egyelőre eltekintünk.) Valószínűleg 



68 

5 . PAIS DEZSŐ175 a kékkend néprőli rövid, de igen becses érteke-
zésében írja, hogy a róluk fennmaradt  oklevelek azt mondják a Kékes 
erdőről  hogy az hajdan (olim) volt a kék-kend  népé. Tehát a kék-kend-ek 
12C0 előtt már hosszabb idő óta nem laktak a Lápos-Szamos vidékén. 
Még pedig azért nem laktak ott, mert őri szerepüknél fogva  máshová 
helyezték el őket. Áthelyezésük a legnagyobb valószínűség szerint össze-
függésben  állott az ország keleti védelmi övének, azaz gyepűjének a 
kitolásával. Midőn ugyanis a XII-ik század második felében  a szászokat 
Erdélybe telepítették és a szász gyarmatok védelmét a székelyekre bizták, 
a meszesi s láposi gyepüket felhagyták,  őreiket pedig az új védelmi vonalra 
rendelték." 

Ha PAISnak erre a tudtommal senki által meg nem támadott, tehát 
elfogadottnak,  helyesnek tekintett eredményére gondolunk, akkor az első 
pillanatra szembeötlik, hogy a kászoni Kén-tartománya, helyesebben a 
kászoni székelység sajátságosan éppen abban az időtájban látszik fel-
bukkanni, mikor a Kékeserdőt birtokoló kékkend nevű néprész eltűnt a 
Gutinhavas délnyugati lejtőjéről és amikor királyaink másoknak adomá-
nyozták ottani erdeiketl 

A gutinalji kékkend és a kászonfeltízi  Ken-tartománya nevek egye-
zése véletlen is lehet, egyezésük nem döntheti el kétségtelenül azonos-
ságukat. Ámde, ha arra gondolunk, hogy a XI—XII. században a föld-
birtokok távolról se voltak annyira felaprózódva,  mint ma s az említett 
időben majdnem semmi hasznot nem hajtó erdők meg még kevésbbé s 
hogy bizonyára akkor közelítjük meg legjobban a valóságot, ha a Gutin-
havas Feketehegy A 1243 nevű délnyugati kiágazásának ugyancsak dél-
nyugati oldaláról induló s rövid pályafutása  után a Láposba torkoló s az 
1:75,000-es részletes térkép Nagybánya Z. 15. K. XXIX. jelzésű lapján 

azután keletkezeit Jakabfalva  s legutoljára Újfalu.  Ha a XV. században történtnek vesz-
szük Készon betelepítését, akkor miképpen magyarázhatjuk meg, hogy (Csík-)Szentsimon-
ban 1477-ben (tehát 15 évvel azután, hogy Mátyás király megerősítette Készon független-
ségét I) „honorabilis et discretus vir Gregorius  plebánus de  Kasson  nacione autem de 
hw fallu"  (SzABÓ KAROLY szerint: Kászon-Újfalu)  providus vir Thomas  wirag de  hw fallu 
(csík-)s;entsimoni örökségét vásárolja meg? Kászonszéknek Mátyás király általi elisme-
résekor tehát Kászonújfalu  bizonyára már szintén megvolt. Minthogy azokban a száza-
dokban ezeken a meglehstős bizonytalan végeken feltétlenül  hosszú időnek kellett elmúlnia, 
míg a népesség száma annyira megnövekedett, hogy azok felesleget  bocsáthassanak ki s a 
felesleg  (talán Jakabfalva  után) Újfalut  is megalapíthatta s faluvá  fejleszthette,  Kászon 
betelepítését már ennek az egyetlen adatnak alapján is legalább 150—200 évvel régebbre, 
a XIV. század elejére, a XIII. század derekára kellene visszavinnünk még akkor is, ha 
erre semmi más támaszunk se volna. 

1 7 5 KCSA. 1-1921/25. évf.  272. 1. 
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„Csia mare p.M nevű — bizonyára a kékkendekről szóló 1231/1397-i ok-
levél által említett Keykus  potokával176  azonos patak völgyét, helyesebben 
egész vízgyűjtő medencéjét — mint amely patak felsőbb  folyása  mentén 
Magyarkékes, az alsóbb részén Románkékes terülnek el — tekintjük a 
kékkendek XII. századi Keykus-erdeje helyének, illetve a kékkendek 1200. 
előtti szálláshelyének, akkor a nevek egyezése azonnal sokat veszít a 
véletlen jellegből és az azonosítás egyszerre roppantul valószínűsődik. 

Az egykori Kékes-pataka völgyének a Feketehegy A 1243-tól egészen 
a patak torkolatéig légvonalban mért hossza kereken 17*250 km. A Kászon 
völgynek tisztán kászonszéki (Háromszéken felüli)  részének a Bellőpatak 
torkolatától a Margit-patak északi oldalán emelkedő magaslatokig szintén 
légvonalban mért hossza pedig kereken 16 900 km. Jóllehet a kászon-
széki községek területe (41,837 kat. hold)177 valójában majdnem háromszor 
akkora, mint a Kékes-pataka völgyebeli falvaké  (15,172 kat. hold),178 mégis 
— tekintettel arra, hogy a kászoni községek területének túlnyomó része 
erdő, vagyis emberi megélhetésre legalább régebben nem volt közvetlenül 
felhasználható  s ennek következtében — a kb. egyképpen szűk völgyek-
nek a népesség megélhetését biztosító gabonatermő, legeltetésre alkalmas 
területe kb. egyenlő nagyságú lehetett, azaz Kászonnak kb. háromszor 
akkora területén is csak kb. ugyanannyi ember élhetett meg, mint a Kékes-
patak völgyében, a mai viszonyokkal tökéletesen egyezően, amikor a 
kisebb, de valamivel talán termékenyebb Csiamare-patak völgyében még 
kevéssel több (6987) lélek is él, mint a Kászon völgyében (6372),179 — 

1 7 0 SZAMOTA—ZOLNAI : MOkISz. 469. h.: „silvam quandam nomine Keykus que olim 
populorum qui wlgo Keykquend dicuntur fuerat",  „descendit in aquam que dicitur Keykus 
potoka" (Orsz. levéltár D. 174.). 

1 7 7 MARTINOVICI, C.—ISTRATI, N.: Dicţionarul Transilvaniei (Cluj, 1921.) adatai sze-
rint : Plöe«ii de sus (Kászonfeltíz)  9,827, Plâeşii de jos (Kászonaltíz) 6,334, Imper (Kászon-
impér) 8,186, Iacobeni (Kászonjakabfalva)  9,966, Casin (Kászonújfalu)  10,524, összesen 
44,837 kataszteri hold. 

L7B MARTINOVICI—ISTRATI: id mű adatai szerint Chechis (Románkékes) 1,517, Dumbrá-
vi|& (Szakállasdombó) 2749, Rus (Kékesoroszfalu)  952, Ungura* (Magyarkékes) 968, Şiseşti 
(Lacfalu)  1058, Negreni (Negrefalva)  1714, Dâneşti (Bajfalva)  936, Cetölele (Györkefalva) 
1334, Bontăieni (Pusztatelek) 471, Sindreşti (Felsősándorfalu)  1098, Cárbunari (Füred) 1925, 
összesen 15,172 kataszteri hold. 

1 7 9 A világháború előtti legutolsó népszámlálás (1910) adatai szerint (az 1920-i nép-
számlálás adatait, minthogy a háború pusztításai akkor még nem egyensúlyozodtak ki. 
kevésbbé biztos alapnak tarlom) Románkékesen 878, Szakállasdombón 1010. Kékesorosz-
faluban  646, Magyarkékesen 402, Lacfaluban  1205, Nyegrefaluban  429, Bajfaluban  351, 
Györkefalván  504, Pu»ztateleken 247, Felsősándorfaluban  527, Füreden 788, összesen 
6987 lélek volt. — Kászonfellízen  1247, Kászonaltízen 985, Kászonimpéren 1143, Készon-
jakabfalván  1239, Kászonújfaluban  1758, összesen 6372 lélek. 
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úgy hiszem, hogy az utóbbi körülmény: nagyjában a Kászon völgyben 
is ugyanannyi ember talált megélhetést, mint a kékkendek 1200. előtti 
szállásterületén, nem, hogy nem tagadja  s nem ellenzi  már eleve a 
nevek azonosságát hanem — ha egy olyan tervszerű  telepítésre  s vé-
delmi  átcsoportosításra  gondolunk,  mint amilyent Pais Dezső  említ  és 
amilyent nagyon is jogos feltennünk,18*  akkor  — e körülmény  miatt, 
homlokegyenest  ellenkezően  inkább arra kell  gondolnunk,  hogy vájjon 
nem ugyanaz a néprész, ugyanaz a kékkend  nép került  ide,  melyik  meg-
előzőleg  a gutinalji  Keykus  potoka  völgyében tanyázott? 

6. A kékkend név értelmét illetőleg PAIS DEZSŐ — NÉMETH GYULÁnak 
megelőző megállapításaira támaszkodva — azt véli,181 hogy ez az össze-
tétel olyanféle  név, mint a KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS felsorolta 
besenyő törzsnevek közül az a hat, amely egy-egy színt jelentő szóból 
áll, mint pl. a második besenyő törzs neve: küárc-cur  'kék-cur'. 

A Ken-tartománya név elemzésénél láttuk, hogy a Kend és a 
Kékes nevű helységek többször egymás mellett vannak, azaz a párosával 
előforduló  nevek minden valószínűség szerint nagyon szorosan összefügg-
tek egymással. A kászonfeltízi  Kővár utcanév elemzésénél viszont arra 
az eredményre jutottunk, hogy, noha a Kővár egészen szabályos képzésű 
s helyes értelmű összetétel, a helyi viszonyok mégis sehogyse okolják 
meg ezt az elnevezést és sokkal elfogadhatóbb,  ha egy. a mai csuvas-
hoz és a hajdani besenyőhöz hasonló török nyelvű néprész *küvar 'kékes' 
nevéből vezetjük le a Kővár nevet, még pedig olyan néprésznek a nevé-
ből, amely egykor azon a helyen tanyázott. Ha a Kővár  <* Küvar  leszár-
maztatás valóban helyesnek fog  bizonyulni, akkor nemcsak az nyil-
vánvaló, hogy a *küvar  'kékes9  és a kend  helynevek  itten is a megelőzőleg 
említettekhez  hasonló szoros kapcsolatban  fordulnak  elő,  hanem az is 
mogától  értetődő,  hogy ez a szoros kapcsolat  egyedül  az egykor  itt szál-
lásolt  * küvar  'kékes'  és kend  nevű néprész emlékét  őrzi. 

A különféle  nyelvű 'kék' színmegjelölés az első pillanatban ellenezni 
1 8 0 V. ö. FERENCZI. AL.: Die Bouperiode der Burgkirche der Brasovia-Burg euf  der 

Zinne bei Kronstadt Siebenb. Vierteljahrsschrift.  58 -1935. évf.  75-89. I. BELITZKY (KKÉ. 
4—1934. köt 64.. 67—68. 1.) a nyugati határvédelemben részes dunéntuli királyi vármegyék 
területeit nagyjában 30—35 km. hosszú oldalakkal bíró négyszögeknek, a később másokba 
beolvadt, de kezdetben külön, önálló kisebb várispánságoknak (Locsmánd, Vasvár, 
Karakó, Kapuvár) területét átlag 25-30 km. átmérőjüeknek ír ondja. A méret feltűnő 
különbsége ellenezni látszik a fenn  kifejtetteket.  Ámde nem szabad elfeledni,  h^gy Kászon-
ban természeti adottságokkal van dolgunk : ezek kényszerítő ereje kellően megindokolja, 
hogy nem tekinthetjük olyan oknak ezt az eltérést, mely valóban ellenezné következ-
tetéseimet 

KCsA 1-1921/25. évf.  271-272. 1. 
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látszik a *küvar-kend  és kék-kend  néprészek azonosítását. De csak lát-
szólag tagadja. A *küvar t. i. az illető néprésznek a tulajdon nyelvén 
mondott jelzője, a 'kék' ellenben ugyanannak királyi adománylevélben, 
azaz hivatalos helyen szereplő, tehát hivatalos (magyar) nyelvre való 
lefordítása.  Egész nyugodtan gondolhatunk tehát arra, hogy a *küvar-kend 
és kék-kend ugyanannak a néprésznek a neve. következésképpen — amint 
az előbbiekből amúgy is magától adódik — arra is, hogy a gutinalji  kék-
kendeket  a XII.  század  második  felében  végrehajtott  nagy határvédelmi 
átcsoportosításnál182  Kászon  völgyébe helyezték  át. 

7 . PAIS DEZSŐ
 1 8 3 „valami törökfajú  törzsből való csapatnak" tartja 

a kékkend népet. 
A kászonfeltízi  Kővár utcanév vizsgálatánál már hangsúlyoztuk 

HORGER ANTAL székely nyelvjárás kutatásainak rendkívül nagy jelentő-
ségét. 184 HORGER megállapításai alapján bizonyos, hogy Kászon mind 
Háromszéktől, mind Csíktól egyaránt határozottan elkülönülő, önálló nyelv-
járásszigetecske [: a most szóbanforgó  Kászon-községek 'alkotják közepét 
és zömét, amelyhez nyugaton még Lázárfalva,  Csíkverebes, Ujtusnád, 
és Csíktusnád, délen pedig Kézdiszárazpatak, Kézdikővár (Peselnek), Kis-
kászon, Kézdiszentlélek nyugati fele,  (ERDÉLYI LAJOS szerint némileg még 
Karatna s Volél is) tartoznak]. A kászoni nyelvjárásszigetecske ö-ző s 
részben hangzó-kettőző. Minthogy eme sajátságok — vagy valamelyikük 
vagy mindkettőjük, igen feltűnően  — megvannak azokban a török nyel-
vekben — csuvasban és besenyőben — is, amelyekből a Kővár meg-
magyarázásához felhasználható  példáknak talán legközelebbi párhuzamait 
merítettük és minthogy Kászonszéknek behatóan megbeszélt földrajzi 
viszonyai miatt nem magyarázhatjuk fokozatos  előnyomulással az ö-zéstf 
mint egyetlen lehetőségre, arra az eredményre jutottunk, hogy ez az ö-ző 
nyelvjárásszigetecske nem lehet más, mint valamelyik ö-ző török néprész 
nyelvének a maradványa. Utóbbi  két  körülmény:  az, hogy Kászon  nyel-

1 8 2 Az ausztriai heiligenkreuzi cisterciták Imre királytól 1203-ban azt a mosoni vár-
hoz torlo7ó birtokot nyerték adományul, „quod Bysseni quondam  possidebant*. Minthogy 
ez az adományozás szintén a XIII. század elején történt és az illető besenyő néprész 
ugyancsak régebbi, legkésőbb a XII. század dereka tóján (quondam I) bevégződött bir-
toklásáról beszél, éppen mint a kékkendek emlékét megőrző oklevél is, cseppet se tart-
hatjuk véletlennek ezt az egyezést, hanem a határvedelem  egyik  nagyobbszabású, dffa-
lános átrendezése  emlékének.  [Természetesen csak akkor, ha az oklevél valóban hiteles. 
SzENTPÉTERY IMRE (AZ Árpád-házi királyaink okleveleinek kritikai jegyzéke. I. köt. Buda-
pest, 1923. 67. I.) szerint t. i. „az oklevél stílusa erőltetett és legalább is arra mutat, 
hogy nem a királyi udvarban fogalmazták."] 

, M KCSA. 1-1921/25. évf.  272. 1. 
V. ö. 36. 1, és 95 96. jzt. 
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vileg különáll  s Kászon  nyelvjárásában valamelyik  régi török  nyelvnek 
az ö-zése maradt  fenn,  egyhangúlag  azt vallja,  hogy helyesen tettük, 
amikor  a gutinalji  kékkendnek  és a kászoni  Ken-tartománya,  illetve  szé-
kelyek  között  szorosabb kapcsolatot  kerestünk:  a kászonszéki  székelyek 
minden  valószínűség  szerint  a gutinalji  kékkendek  utódai. 

8 . P A I S DEZSŐ csak általában nevezte török fajúaknak  a kékkende-
ket, népi hovatartozásukat nem jelölte meg közelebbről. Abban az esetben, 
ha a Kővár  < *Küvar  leszármaztatás helyes, akkor a Küarc  jelzővel 
való nagy hasonlóság következtében a kékkendek és általuk közvetve a 
kászonszéki székelyek származását illetőleg elsősorban besenyő eredetre 
gondoltunk és kell gondolnunk. 

A megfelelő  helyen részletezett okokon kívül azért gondolhatunk 
elsősorban besenyő eredetre, mert az említett, párhuzamosan előforduló 
Kend és Kékes községnevek mintájára jogosan feltehető  *küvar-kend 
néprésznév szabatosan megfelel  a besenyő törzsnevek képzésének, a 
KONSTANTINOS PORPHYROQENNETOS felsorolta  nyolc törzsnevük közül 
ugyanis hat — amint NÉMETH GYULA megállapította — egy-egy színnév-
ből és egy-egy méltóságnévből alkotott.185 Ezenkívül a besenyők második 
törzsének neve, a Küárc-cur  név is magamagától kínálkozik támogatóul. 
A -cur t. i. szintén méltóságnév. Azt tudjuk, hogy méltóságnév, de azt 
tudtommal még senki se állapította meg, hogy a cur-nak a magyarban 
melyik méltóságnév felelt  meg. Ha azonban a Kővár < *küvar leszár-
maztatás megállja helyét és ha az említett, párhuzamosan előforduló  Kend 
és Kékes községek neveinek mintájára jogosan tehetünk fel  Kászonban 
egy *küvar-kend  néprész nevet, akkor jogosan gondolhatunk arra, hogy 
a besenyő (s más török nyelvekből is ismert cur a magyar kend  méltó-
ságnak felel  meg, ennek alapján pedig valószínűnek tarthatjuk az is, hogy 
a küarc  (*küvar)-cur  — *küvar-kend  — kékkend  nevek ugyanannak  a 
néprésznek  a nevei s ezek a névváltozatok  ugyanazon besenyő törzs 
fokozatos  elmagyarosodásának  egyes állomásait  jelölik  meg és ezzel 
jogosan mondhatjuk  végül  azt is, hogy a kászoni  székelyek  őseiül  tekint-
hető  kékkendek  a besenyők  második  törzsének  az utódai. 

Az első szempillantásra talán merésznek tetszik ez a következtetés-
sorozat és végső eredménye. Történelmileg azonban nem lehetetlen. Az 
igaz ugyan, hogy a besenyők — mondhatni — az első pillanattól kezdve, 
mikor a Lebediában élő magyarok szomszédságába kerültek, majdnem 
állandóan küzdöttek a magyarok ellen és a magyarok legutolsó hazájába, 
a világháború előtti Magyarország területére is majdnem szüntelenül be-

1 8 5 KCsA. I-192Í/25. évf.  219-224. I.; MNy. 18-1922. évf.  2-7. 1.; HMK. 45. 1. 
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becsaptak, de viszont bizonyos az is, hogy 1061—1065 után, amikor a 
keletről újonnan erre felé  nyomuló kúnok megsemmisítenék a besenyők 
országát és amikor ezzel kb. egyidejűleg 1071-ben Iván soproni ispán is 
érzékeny csapást mért a besenyők nyugati, Bolgárfehérvár  körüli részére,186 

többé már nem háborgatták a magyarokat, sőt ellenkezőleg, a fennmaradt 
töredékek egyik része éppen Magyarországban talált menhelyet és új hazát, 
mint testvérharcaikból menekülve őket megelőzőleg, Solt, Géza, Szent 
István alatt is annyi más is, így pl. a Tomaj nemzetség ősének, URKUISD-
nak Taksony (957—972) fejedelem  alatt csatlakozó, fejedelmi  származású 
apja, T H 0 N U Z - 0 B A . 1 8 7 

MARCZALI HENRIK a szásztyi apátság alapító levelére támaszkodva 
azt véli, hogy 1067 tájén már az ország állandó lakosságához számítot-
ták a besenyőket.188 A csak nagyjában vázolt történeti folyamat  tehát 
cseppet sem ellenzi a fennebb  kifejtett  következtetések és leszűrt vég-
eredmény valószínűségét és elfogadhatóságát.  Sőt, ha még el is tekintünk 
a székelyföldi  egyes besenvő helynevek (pl. a háromszéki Besenyő köz-
ség és a rajta átfolyó  Besenyői-patak, amely mellett alább Maksa is van ; az 
Uzonka-patakába Nagybaconnál beömlő Besenyő-patak) bizonyító erejé-
től és, ha csupán a székelyekre vonatkozó legrégibb adatokra gondolunk, 
arra, hogy a II. István és a csehek közli 1116-i Olsva vize-menti ütkö-
zetben, továbbá II. Gézának Henrik herceg felett  1146-ban a Lajta mellett 
aratott győzelmében, tehát a két — ANONYMUS után — legkorábbi s két-
ségtelen hitelű adatban, sőt még az erdélyi székelyek legelső emlí-
tésében, Joachim szebeni comes 1210-i bulgáriai diadalmas hadjáratában 
is, a székelyek és a besenyők igen szoros kapcsolatban, együtt  említőd-
nek,189 lehetetlen egyebet megállapítanunk, mint, hogy nagyon is jogos 
— ha nem is az egész székelység  és a besenyők  között,  mint Réthy 
László190 tette,  de  — a mai székelyek  egyes részei s a besenyők  egyes 

1 8 6 V. ö. PAULER GYULA: A magyar nemzet története az árpádhézi királyok alatt. 
I. köt. (Budapest, 1893.) 153. I.; HóMAN -SzEKFÜ; Magyar történet.2 I. köt. 271. 1. 

1 8 7 ANONYMUS.- Gesta Hungarorum, 57. fejezet. 
1 8 8 tó. mű 78. 1. 
M RÉTHY LÁSZLÓ: A székelyek és a magyar honfoglalás.  Ethnographia.  I -1S90 . 

évf.  35. 1.; KARÁCSONYI JÁNOS Az erdélyi székelyek első hadjárata 1210-ben. Századok. 
46-1912 . évf.  292-294 . 1.: TAGÁNYI KÁROLY: Felelet... Történeti  Szemle.  5 - 1 9 1 6 . évf. 
306-307. 1.; HóMAN BÁUNT: A székelyek eredete. MNy. 17-1921. évf.  99. 1.; SZÁDECZKY-
KARDOSS LAJOS: A székely nemzet. 6. 1.; SÁNDOR IMRE: A székelyek letelepülése 11. 1.; 
NÉMETH GYULA; A székelyek eredetének kérdése. Szdzadofc.  69-1935 . évf.  131. 1.; SzO. 
VIII. köt. (BARABÁS SAMÚ kiadása) 3—5. 1. 

190 Eihnographia.  1—1890. évf.  35-36. 1. 
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töredékei  között  szorosabb kapcsolatot  feltennünk,  egyes besenyő töredé-
keknek  a székelységbe  való beolvadására  következtetnünk. 

9 . NÉMETH GYULA szerint a KOUXP<T<OVP jelentése 'kék', esetleg 
'kékes' vagy 'szürke cur'191 és ez, valamint a többi öt törzsben levő szín-
név az illető törzsek lovainak a színét jelöli,192 a KovotpT̂ iT̂ oúp értelme 
tehát tulajonképpen 'kék', esetleg 'kékes' vagy 'szürke (lóvú) cur. NÉMETH 
a Tseen-Han-shoo könyveinek ama részletére támaszkodva mondja ezt, 
amely szerint a nyugati hunok lovai mind fehérek  voltak, a keletieké 
mind fehércsillagosok,  az északiaké mind feketék  és végül a délieké mind 
pejszínűek. 

NÉMETH GYULÁnak és GRÓF ZiCHY ISTVÁNnak ez a felismerése  két-
ségtelenül igen nagy jelentőségű. Általában valóban így magyarázhatjuk 
meg legvalószínűbben a tözsnevekben előforduló  színeket. KovapT^oúp 
esetében azonban mégsem tartom feltétlenül  kielégítőnek ezt a magya-
rázatot. A besenyők negyedik és hatodik törzsének nevei (EupouxotW^ 
BopoTátyair) t. i. szintén 'szürke' jelzőjüek.193 Az még nem volna baj, hogy 
a nyolc törzs közül nemcsak kettőnek (egynegyedrésznek), hanem három-
nak (több, mint egynegyedrésznek) a lovai szürke színűek. Nagyobb baj, 
hogy amíg az utóbbi kettő színeinek megjelölésére ugyanazt a 'szürke' 
jelentésű szót használja [suru 'szürke', v. ö. kazáni soro 'szürke', teleuti 
s tobolszki tatár sur 'kékesszürke'; ború szürke, v. ö. krimi ború 'egy 
lószín', az altáji nyelvjárásokban poro, pora 'weissbehaart mit dunkler 
Haut (Pferdefarbe)',  a két szó a szókezdő s- és í>- eltérés ellenére is 
alapjában bizonyéra ugyanegy], addig a cur-törzs színének megjelölé-
sére egészen más jelzőt. Olyan szót, amelynek egyes nyelvekben, mint 
pl. a csuvasban is, 'szürke' jelentése194 is van, az igaz, de amelyet éppen 
az említett két másik törzs színnevének teljes egyezése miatt aligha vehe-
tünk, másod- sőt harmadlagos értelemben, hanem csakis az eredeti jelen-
tésében, a 'kék' értelmében. 

KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS írja,196 hogy „a besenyőket Kan-
garnak nevezik, de nem mindnyáját, hanem csak három kerületnek népét: 
a Jabdiertit, Kuartzi-tzúrt és Khabukszigylát, mert a többieknél dere-
kasabb^k és nemesebbek. Mert ez a Kangar értelme.- KONSTANTINOS 

m KCsA. 1-1921/25. évi. 220 -221. 1.; MNy. 18-1922. évf.  3 -4 . 1. 
1 9 2 KCsA. 1-1921/25. évf.  224. I.; MNy. 18-1922. évf.  6. 1. 
W î KCsA. 1-1921/25. évf.  223. 1.: MNy. 18-1922. évf.  5 -6 . 1. 
1 9 4 PAASONEN, H.: Csuvas szójegyzék. (Melléklet a NyK. 37-1907. évf.-hoz.)  71. 1.: 

k^vak  'kék, égszínkék, kékes, galambszürke; szürke'; k.sin  '6sz (hajú) ember'; k.  lazá 
'szürke ló'. ~ 

1 9 5 De administrando imperio. 37. fejezet.  (A magyar honf.  kútfői.  110. 1. Az idézet 
MARCZALI HENRIK fordítása  S átírása.) 
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PORPHYROGENNETOS tehát határozottan elválasztja a KOUAPT^OÚP törzset a 
másik két szürke (lóvú) törzstől és az egész nép legelőkelőbbjei között 
említi, még hozzá második helyen. Elsőnek a jawdyărdăm  Világos, fé-
nyes érdem' törzset, harmadiknak pedig a kcabuksyn-jula  'fakó  (fahéjszínű) 
jula' törzset.196 Az elsőnek neve annyira megtisztelő név, hogy legelső 
helyen való felemlítése  következtében nyugodtan tarthatjuk a besenyők 
legelőkelőbb, vezető tőzsének. DZAJHÁNL bocharai szamanida vezérnek 
a I X — X . századok fordulója  körül írt, de elveszett művéből merítő IBN 
RUSTA és GARDIZI azt mondják, hogy a magyarok fejedelmét  „Kendeh-
nek nevezik és ez a nagyobbik királynak neve (címe). Aki az ügyeket 
intézi, azt dsilának nevezik".197 Az arab írók további magyarázataiból 
világosan kitűnik, hogy a kendeh volt a magasabb, a dsila pedig a köz-
vetlenül utána következő méltóság. Minthogy KONSTANTINOS PORPHYRO-
GENNETOS a jawdy-árdám — mint reámutattunk, minden bizonnyal leg-
előkelőbb — törzs nevét legelsőnek említi, a magyar dsilának megfelelő, 
kisebb jula méltóságnevet viszont a harmadik helyen, egészen természe-
tesen csak arra gondolhatunk,  hogy ezek valóban a besenyők  szárma-
zási előkelőségben  első  s harmadik  törzse voltak,  míg  a második  helyen 
megnevezett  s a jula-nál  valamivel  előkelőbb  eredetű  cur törzs neve a 
méltóságban  második  törzs neve volt  és ez a magyar dsila-nál  megfelelően 
magasabb magyar kündü-i  méltóságnak  felel  meg.m 

M NÉMETH olvasatai s megfejtései.  KCs4. 1-1921/25. évf.  219-220.1. és 221-222. 
1.; MNy. 18—1922. évf.  2—3., 4.1. — DR. SZÁSZ FERENC, a kiváló mezőgazdász és szakíró 
véleménye szerint NÉMETH fordítása  : a fahéjszínű  jelző ló szín megjelölésnek szokatlan és 
helyette — ha valóban lóról van szó — helyesebb a fakó  jelzőt használni. Fennt követ-
tem is tanácsát, ámde félreértések  elkerülése végett zárójelben meghagytam a másikat is. 

m A magyar honf.  kútfői  167.1. GRÓF KuúN GéZA fordítása  Gardízi  szövege alap-
ján. KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS ((/. o. 127. 1.) kissé eltérően említi a vezető méltó-
ságokat: a magyarok fejedelme  „az Árpád nemzetségéből sorrend szerint való uralkodó. 
Van még két más fejedelmük  is, a gülász és karkhász, akik a bírói tisztet viselik". Mivel 
azonban KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS jó félszázaddal  később (MARCZALI szerint 950— 
951-ben, U.  o. 96. 1.) írta ezt, mint DZAJHANI és mivel a magyarságnak ÁRPÁD utáni álla-
potai bizonyára sok mindenben eltértek az ezt megelőző időbeliektől, teljesen hitelesnek 
fogadhatjuk  el DZAJHÂNl adatát, hiszen KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS adata az elég 
nagy korkülönbség miatt semmit se ront le annak értékéből, nekünk most különben is 
csupán a két méltóság rangbéli sorrendjére van szükségünk. 

1 9 8 Az. hogy ugyanaz a méltóságnév az egyik népnél magasabb, a másiknál ellen-
ben alacsonyabb fokú  méltóságot jelöl, az még nem akadályozza a fennti  azonosítást, 
mert ALFÖLDI ANDRÁS szerint pl. „a kovácskirály elnevezés műszava, a taiqan (tárkány) 
is, mint számtalan rang és cím ezen a földön,  az idők folyamán  elkopott és lefokozódott, 
olyanformán,  mint pl. a kündüh cím, amely a kazároknál még a főuralkodót  jelölte, a 
mai mongoloknál meg már csak olyan őrmester-féle*4.  (MNy. 28—1932. évf.  211. 1.) 
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A származásbeli előkelőségek utóbbi sorrendje, az, hogy a cur törzs 
a besenyőknek előkelőségre nézve második törzse, világítja meg a cur 'kék', 
esetleg 'kékes' vagy 'szürke' jelzőjének igazi értelmét. A kinai kuan-ok 
méltóságszerinti soiában a kékgombosok állanak a második helyen.™9 

Tudva Kinának és a középázsiai törökségnek állandó összeköttetéseit és 
egymásra gyakorolt hatását, cseppet se tarthatjuk valószínűtlennek, ha a 
besenyő hadi szervezetben nem minden törzs nevét magyarázzuk az illető 
törzs lovainak színével, hanem a második helyen említett KouapT̂ iT̂ oúp 
törzs nevének 'kék, kékes, szürke' jelzőjét a kinai méltóságban ugyancsak 
második és szintén kék színjelzésű kuan-ok kékszínű föveggombjának 
mintájára határozottan egyedül kéknek vesszük és az egész nevet 'kék 
(gombú, tollú, stb, aszerint, mi volt a jelvény anyaga) cur (törzse)' értel-
műnek véljük. Ha az utóbbi következtetések és megállapítások helyesek, 
akkor magától adódik az is. hogy nem hibáztunk az egyik megelőző fel-
tevésben: a kékkendek  a Ko'jxpT̂ iT̂ oúp törzs utódai,  mert a kékkend  nép-
résznév ennek szószerinti  fordítása. 

10. Most nem, de megelőzőleg a Ken-tartománya név elemzésénél 
(1.3b) említettem, hogy esetleg arra is gondolhattunk volna, hogy a kékkend 
néprész Előd  kündü (kend) törzse szálláshelyének a szélén fordulván  elő, 
Előd  kend méltóságától nyerte nevét. Már ott (3c) sem tartottam való-
színűnek. Az utóbbiak után azonban még kevésbbé beszélhetünk erről. 
Inkább arra kell gondolnunk, hogy Besenyőország szétbomlasztásakor 
vagy még ezt megelőzőleg valamelyik testvérháborúnak reájuk nézve 
szerencsétlen befejeződésekor  az amúgy is a magyar határ közelében élő 
Ko'jxpr̂ iT̂ oiip törzs roncsai Magyarországba menekültek és itt a magyar 
uralkodó az előkelő nemzetséget (én nem tartom lehetetlennek, hogy 
éppen Thonuz-obával együtt jöttek be)20 ' nem valamelyik alacsonyabb 

1 9 9 CHOLNOKY JENŐ : A sárkányok országából. (Veszprém, 1900) 80. 1. 
2 0 0 A Szamos balpartján (a Lápospatak torkolatától, Erdőszáda községtől kevéssel 

délre) t. i. egy Tománya  nevű falu  van, amelynek nevét CsÁNKI (Megyarország földrajza. 
I. köt. Budapest. 1890. 486. 1) szerint 1231-ben Thoman,  1461-ben Thamonya,  1470-ben 
Thomaan  alakban írták. Tekintettel l-ször arra, hogy ez a falu  a Keykus-patakától egye-
nesen nyugatra, alig 15*5 km-re terül el, a közbeeső föld  pedig a hajdani nagy kékes-
fentősi  uradalom fentősi  részéhez tartozott; 2-szor arra, hogy KARÁCSONYI (Századok. 
35-1901. évf.  1052., 1043. 1.) szerint a kékesi uradalom területe nem tartozik bele a hon-
foglaláskor  megszállolt területbe, hanem későbbi telepítés, mert a legrégibb  gyepükön 
kívül  esett,  azaz már a gyepűelvén  volt;  3-szor végül erra, hogy PAIS (MNy. 12—1916. 
évf.  169. 1.) szerint a szóvégi ly ~ j fejlődhetik  és fejlődik  ny ~ n-né (példái közül külö-
nösen lapály  ~ lopáj: lapány, mái > mály > mój > mány > mán támogat bennünket), 
cseppet sem valószínűtlen  a Tomaj  > Tomány  leszármaztalás.  Ha pedig ez helyes, akkor 
a helyek közelsége következtében nyilvánvaló, hogy Tomaj > Tomány s a kékes-ek között 



rendű, hanem a neki megfelelő  méltóságú kündü (kend) törzs keretébe 
osztotta be s ezért találjuk fő  (?) szálláshelyét először a kündü törzse 
szálláshelyének a szélén, annak elővédjét alkotva. 

11. Nem tekintem olyan bizonyítéknak a következő részletet, amely 
feltétlenül  igazolja a kékkendek besenyő eredetét és a Kojap̂ LT ôóp.ral 
való azonosságát. Ámde mégis felemlítem,  hátha ezek későbbi tisztázása 
esetleg szintén hozzájárul a vitatottak igazolásához. 

KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS az ötödik besenyő törzs nevét 
XotpopÓT) alakban írta. GOMBOCZ ZOLTÁN feara-baj[fec-]nak  olvasta e nevet.201 

NÉMETH GYULA két kisebb kiegészítés mellett helyesli GOMBOCZ magya-
rázatát : 'fekete  baj' azaz 'fekete  hős, vezér (törzse)'.202 Rendkívül feltűnő-
nek találom tehát, hogy a mai Csiamare patak — az eddigi fejtegetésünk 
után minden bizonnyal besenyő eredetű kékkendek egykori Keykus 
pataka — völgyének felső  részében, de a pataknak nem abban, az északi 
ágában, amelyben Magyarkékes terül el és mely ágban levő patakot a 
l:75,000-es részletes térkép Nagybánya Z. 15. C. XXIX. jelzésű lapja 
Kiliu p. névvel jelöl, hanem a keleti — az említett részletes térképlapon 
névtelen, Szatmár-vármegye monográfiája  által azonban Izvor patak, Izvora 
völgy névvel megnevezett — ágában Bajfalu,  ettől közvetlenül északra 
az előbbi patak egyik kis mellékvölgyében Nyegrefalu  virágzik, az a 
magaslat pedig, amelynek a lejtőjén mindkét község fekszik,  Feketehegy 
A 1243 nevet visel, mint ennek egyik délibb, Györkefalu  alatti kiágazását 
is Dosul negru A 424 névvel illetik. Sőt, mi több, a völgy torkolata 
mellett, közvetlenül Románkékestől északra is van egy Feketefalu  (Ocoli§u\ 

szorosabb kapcsolatok is létezhettek, azaz jogosan gondolhatunk arra, hogy ezek a kékes-ek 
azzal a Tomaj nemzetséggel együtt jöttek be, mely nemzetségnek a Taksony alatt bejött 
besenyő TH0NUZ-0BA (Tanuszaba) a legrégibb ismert őse; hiszen az, hogy a NÉVTELEN 
JEGYZŐ szerint őmaga a Kunmadarastól a Tiszáig terjedő földet  nyerte birtokul, (57. feje-
zet; KARÁCSONYI: A magyar nemzetségek. III 1. köt. 104. I.) még nem teszi lehetetlenné, 
hogy a Tomaj nemzetség egyes töredékei ne kerülhettek volna az említett helyre is, mint 
pl. ahogy a Balaton északi partjára is jutott belőlük [V. ö. CsÁNKl (Magyarország föld-
rajza. III. köt. 116. 1.) három Tomaj-t is emlit onnan, sőt mi több, közelükben. Balaton-
füred  határában 1082—1366. között egy Villa  Kyk.  a nempti vár mellett 1381-1428. 
között Kendencz  falu.  Lenti közelében pedig 1310-1424. Jakusfölde  nevű falu  (U. o.69., 
69.,65.1.) is volt. További szétosztódásukat 1. KARÁCSONYI; A magyar nemzetségek. 1II/1. 
köt. 104—115. 1., az abádi ágban a XIII. században még mindig volt Űz  nevű család-
tag, a lesencze-tomaji ágban a XIII. század végéig használták a Tomaj  és Urkund  (Örkény) 
keresztneveket, a Heney ágban pedig ugyaneddig az Urkund (Örkény) neve»], mint ahogy 
maradhattak a régi szállásokon is, mert a Pruth keleti partján (Huşival szemben) is van 
még egy Tomaj nevű község. 

2 0 1 Árpádkori török személyneveink. (Budapest, 1915.) 45-46 1. 
8 0 2 KCSA. 1-1921/25. évf.  223 1.; MNy. 18-1922. évf.  5. 1.; HMK. 45. 1. 
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Nem az egykori Keykus-potoka, hanem egy másik párhuzamos, rövid 
kicsi völgyecske végződésénél, amely azonban az elválasztó hegygerinc 
miatt vízrajzilag inkább ehhez a völgyhöz, mintsem a nagybányaihoz 
tartozik. 

Tekintve, hogy a kékkendek egykori lakóhelyén, illetve közvetlen 
szomszédságában nemcsak Bajfalut,  hanem két Fekete- falut  (Feketefalu, 
Nyegrefalu)  és két Fekete- hegyet (Feketehegy, Dosul Negru) is találunk és 
csak az egyik (Feketefalu)  kivételével mind egy csomóban terülnek el, 
ezzel szemben pedig az egész említett térképlapon, ezektől jó távol, mind-
össze két Fekete- helynevet találunk (Láposbányától északra, ugyanabban 
a völgyben (Fekete  Szt.  György) és a Gutin másik. Körös hegy A 1148 
nevű nyugati kiágazásának északi oldaláról induló Izvorul  negru nevű 
csermely), mindamellett, hogy a Fekete- helyneveknek — rendkívül elterjedt 
voltuk következtében — egyébként nem tulajdoníthatnánk különösebb 
bizonyító erőt, az említett feltűnő  csoportosulásuk miatt ebben az esetben 
mégis lehetségesnek vélem, hogy a Fekete- és Baj-helynevek a Kend és 
Kékes községekhez tökéletesen hasonlóan — egykori szorosabb népi 
kapcsolatok emlékei: az egykori *Fekete-baj,  meg előzőleg Kara-baj 
besenyő törzs nevével függenek  össze. 

A most részletezett módon való származásukat támogatja az is, 
hogy — figyeljük  csak meg az említett térképlapon a szóbanforgó  helyeK 
elrendeződését — Magyarkékes (Kékesoroszfalu),  Románkékes a tágasabb, 
termékenyebb völgyben vannak, Bajfalu,  Nyegrefalu,  stb. ellenben a keleti 
szélén, szűkebb völgyben, hegyes vidéken, Feketefalu  viszont az észak-
nyugati szegletben, szintén kevésbbé lapályos területen. Ez az elhelyez-
kedés határozottan, világosan egy régi, tudatos felosztásra  mutat reá: az 
előkelőbb származású törzs maradványa a jobb helyeket, a völgy lapályait 
foglalta  le magának, míg az ötödik, tehát sokkal alacsonyabb rendű törzs 
kettészakadva, az előbbieknek mér kevésbbé megfelelő,  rosszabb, hegye-
sebb, erdősebb területre szorult ki. Mivel a Baj- és Fekete- helynevek 
említett előfordulásai  s a részletezett — tudatos telepítésre valló — módon 
való csoportosulása nem tekinthetők véletlennek, azt hiszem, hogy ezeket 
a helyneveket az ötödik törzs, a kara-baj-ok foszlányai  emlékeinek és a 
kékkendek besenyő eredetét közvetve támogató újabb bizonyítéknak 
kellene tartanunk. 

CsÁNKI DEZSŐ azonban se Bajfaluról,  se Nyegrefaluról  nem ír sem-
mit se.203

 GOMBOCZ ZOLTÁN sem említi az előbbit a Baj személynévből 

Magyarország földrajza.  I. köt. 470. és 481. 1. Csupán Fekethefalw  (1411.), Györke-
felva  (1411.), Kékes (1463., 1475.?, 1491.?), és Tőkés (1411.) községeket említi. 
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képzett helységnevek között/04 Szatmár-megye leírása105 szerint viszont 
Nyegrefalu  „ősidők óta a nagybányai uradalomhoz tartozott, a XIII. szá-
zadban a daróczi uradalom része s ezzel együtt a szatmári várhoz tar. 
tozott." Bajfalunak  pedig „már a XVI. században van nyoma a nagy-
bányai uradalom leveleiben, ekkor még Bajkafalva"  volt. Utóbbi adat 
helyességét nem tudom ellenőrizni. Minthogy azonban Bajfalunak  ez a 
XVI. századi Bajkafalva  névváltozata ellenzi az előbb elmondottakat — 
az előbbi következtetés ugyanis csupán akkor állhatja meg helyét, ha az 
említett helység- és helynevek valóban régiek s nem újabb keletűek — 
bármennyire is lehetséges a fennt  részletezett kara-baj és fekete-baj  kap-
csolat a hangsúlyozott földrajzi  viszonyok következtében, ennek az ellent-
mondó adatnak a tisztázásáig mégsem használhatjuk fel  komoly érv 
gyanánt. 

12. Bizonyos, hogy az ezutáni kutatások többé-kevésbbé ki fogják 
egészíteni, módosítani fogják  a fenti  eredményeket. Bármint legyen is az, 
de az ebben a dolgozatban elmondottak addig is rendkívül nyomósán 
mutatják, hogy a kászoni székelyeknek is szakasztott úgy őstelepülő 
határőröknek kellett lenniök, mint ahogy MADZSAR IMRE 2 0 6 a Kend és 
Kékes községek őslakóiról meglehetősen valószínűsítette s PAIS DEZSŐ207 

is véli a kékkendekről, hanem egyúttal azt is, hogy milyen aprólékos 
gonddal kell felkutatnunk  minden legkisebb nyomot, amíg megvalósulhat 
PAIS DEZSŐnek ama, hosszabb idő óta munkában levő nagy műve, mely-
ben azt igyekszik kideríteni, hogy „a különböző török népelemek, köztük 
az ú. n. székelyek is, a keleti határvédelem történeti menete szerint hogyan 
szállanak meg, majd települnek le Erdély földjén.-208 

Fejtegetéseink azt eredményezték, hogy a kászonszéki  székelyek 
minden  valószínűség  szerint az előkelőségre  nézve második  besenyő törzs, 
a kovapT^oúp-ofe  kékkend  nevű maradványának  az utódai.  Korábbi  lakó-
helyükről,  a Nagybánya  melletti  egykori  Keykus  potoka  völgyéből  és 
Keykus-erdőből209  a Xll.  század  második  felében  helyezték  át őket  Kászon-

2 0 4 Árpádkori török személyneveink. 45. 1. 
206 Szatmár  vármegye. (Magyarország  vármegyéi és városai. Szerkesztette BOROVSZKY 

SAMÚ.) 127. és 38-39 . 1. 
*» MNy. 12-1917. évf.  283. 1. 
2 0 7 KCsA. 1-1921/25. évf.  272-274. 1.; MNy. 20-1924. évt. 143. 1. 
2 0 8 MNy. 23-1927. évf.  580. I. 

BEUTZKY (KKÉ. 5—1935. köt. 78. 1.) a nagyhatalmú besenyő Beliud népéhez 
tartozóknak véli a Szák, a Veszkény és a Súr nevű családtagokkal bíró Oslu nemzetsé-
geket. Lehetségesnek tartja, hogy mindezek a besenyők a Csúr, azaz Súr törzsből 
származtak. Magyarországbeli legrégebbi lakóhelyükül a Szamos és Maros mentét jelöli 
meg. honnan azonban Solt a nyugati törzsek elővédjeivé rendelte e csoport zömét. Az 
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vize völgye felső  részébe, még pedig  — határmenti  elhelyezésüket  tekintve 
— bizonyára az ottani határrész  felügyelésére  s — amennyire lehet — 
megvédésére. 

Tárgyalásaim során igyekeztem nem használni a kászonszéki szé-
kelyekkel kapcsolatban a telepítés  és a határőrzés  szavakat. Jóllehet — 
én legalább ezt hiszem — valóban király telepítette át ide őket és tulaj-
donképpen valóban e határrészt őrizték, mégis — mivel a történettudo-
mány egészen különleges fogalmak  megjelölésére alkalmazza a királyi 
telepes  és a határőr  szavakat — mellőztem mindkettőt, nehogy ezek 
használásával újra a régi zavarosságba menjünk vissza. Amióta ugyanis 
HÓMAN BÁLINT megírta a székelyek eredetét tárgyaló igen becses tanul-
mányát — azt, amelyet a székelyekről szóló történetírásban korszakalko-
tónak kell tekintenünk, mert egyedül a nép nevét kivéve, mind történeti, 
mind jogi, jogtörténeti, stb. szemszögből egyaránt legalaposabban és minta-
szerűen tárgyalta s oldotta meg a lehetőségekhez képest a székelyek 
eredetének kérdését, — azóta tudjuk, hogy az erdélyi székelyek sohasem 
voltak királyi favágók,  útkészítők, várszolgák, stb., hanem nagyobb, zárt 
tömegben megtelepülő, ősfoglaló  nép vagy törzs.210 

HÓMAN BÁLINT megállapítása tehát ellenezni látszik az én következ-
tetéseimet, véleményemet. Az ellenzés azonban — amint azonnal kivi-
láglik — csak látszólagos. 

Abból a körülményből t. i., hogy Kászonszék — ameddig vissza-
kísérhetjük történetét — akár mint fiúszék  bizonyos önállósággal bírva, 
akár pedig mint egyszerű területi kiegészítő rész, legcsekélyebb önállóság 
nélkül, de mindig Csíkszékhez tartozott és a Kászonszékkel szomszédos 
(felső-)fehérmegyei  területhez ellenben sohasem, ebből a körülményből 
önként adódik, hogy Kászonszék  lakosai  ugyanolyan kötelességű  s jogú 
nép voltak,  mint Csík-  meg a többi székely  szék  lakossága.  Mivel pedig 
SZABÓ KÁROLY, TAGÁNYI KÁROLY és HÓMAN BÁLINT vizsgálatai alapján 
bizonyos, hogy a székely birtokszervezet és birtokjog különbözött a tele-
pesek birtokszervezetétől meg birtokjogától és hogy rokon, sőt azonos 
volt a XI—XII. századi magyar és a XIII. századi kún nemzetségi birtok-
szervezettel és joggal,211 nyilvánvaló, hogy a kászoni  székelyek,  ha bese-
erre a törzsre, néptöredékre vonatkozó eddig egyetlen és az enyémtől teljesen függetlenül 
kikövetkeztetett helymeghatározás tehát semmiben sem ellenzi az enyémet. Sőt a BEUTZKY 
ál'al (U. o. 79—83. 1.) kifejtett  családi s birtok kapcsolatok egyenesen megerősítik, mert 
az ott részletezett rokonság ősi birtokainak helyét egész közelbe, Hadad környékére kel-
lett rögzítenie. 

2 1 0 A székelyek eredete. MNy. 17-1921. évf.  98. 1.; HóMAN—SzEKFO: Magyar tör-
ténet.2 I. köt. 123. 1. 

2 1 1 MNy. 17-1921. é f.  95. 1. 
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nyo eredetű  kékkendektől  származtak  is, szintén ugyanolyan ősfoglalők, 
illetve  ős  foglaló  jellegűek  voltak,  mint a többi utóbb említettek. 

Úgy gondolom, hogy a székelység történetének helyes megismerhe-
tése végett jó volna az utóbbi kis árnyalati megkülönböztetést használ-
nunk. Amint királyi  telepes  név alatt továbbra is a szabatosan meghatá-
rozott, több-kevesebb jogú s kötelességű, inkább kereskedelmi s ipari, 
földművelő,  azaz adót fizető,  jövedelmet hajtó, mint, országvédelmi szán-
dékkal, de szándékosan behívott idegen, nyugati származású egyes csa-
ládokat vagy népcsoportokat, a vendégeket  (hospites)  érthetjük, addig ősfog-
lalők  alatt inkább csak magukat a legszorosabb értelemben vett honfoglaló 
törzsekhez tartozókat kell értenünk, ősfoglaló  jellegű,  őstelepűlő  elnevezés 
alatt pedig végül azokat a magyarokkal rokon fajú,  önként, de valamivel 
később (nem a honfoglalást  megelőzően, hanem azután I) csatlakozott nép-
részeket, néptöredékeket, amelyeknek feladata  nem ipari s nem kereskedelmi 
volt, hiszen csekély adót fizeitek,  hanem inkább katonai, mert ezeket — a 
régi turáni szokásnak megfelelően:  az újonnan csatlakozottak mennek 
először harcba, az újonnan csatlakozottak vannak tehát a legveszélyez-
tetettebb helyeken — a kúnok kivételével bizonyára főleg  a határvédelem 
keretében használták fel. 

Ha megengedjük ezt a kis árnyalati megkülönböztetést,212 akkor 
megérthetünk két olyan jelenséget is. amelyet a székely eredet és település 
kérdésével foglalkozók  legtöbbje elhanyagolt, holott tisztázásuk a kérdés 
megoldhatósága szemszögéből rendkívüli súlyosságú. 

1. A székelyek, ha ősfoglalók,  akkor Erdélynek miért éppen a — 
mondhatni — megélhetésre legrosszabb (leghidegebb, legkevésbbé termé-
keny) részén laknak, holott az első foglalók  a világon mindenütt a nekik 
leginkább tetszőt: a legkedvezőbb éghajlatú, legtermékenyebb részt vá-
lasztják? 

2. Ha a székelyek nagyobb zárt egységben települtek le, akkor a 
földrajzilag  feltétlenül  Háromszékhez tartozó Liget—Nyárospatak—Hídvég 
—Árapatak—Erősd-i szegletecske, továbbá a Mikóújfalu—Bükkszád— 
Torja egyrésze—Karatna—Volál—Peselnek—Kézdiszárazpatak  községeket 
magában foglaló  terület miért megyei, küküllő- illetve (felső-)fehérmegyei 
s miért nem székely, háromszéki terület? 

Az utóbbi két  folt  azért  nem székely  terület  és azért  megyei, királyi 
föld,  mert amikor  a székelyek  ide  telepedtek,  nem gazdátlan  földre  tele-
pedtek  le, hanem olyanra, mellyel  a király  már rendelkezett,  olyanra, 

M HÓMAN nagyon világosan tárgyalja a telepes kérdést (HóMAN—SzEKFO: Magyar 
történet.2 1. köt. 398 —399. 1., stb.). Tulajdonképpen ő is ugyanígy különbözteti meg őket, 
csak nem hangsúlyozta annyira az egyes csoportok közti különbséget. 
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melyen már voltak  a székelyeknél  régibb ősfoglalók.  A király  azonban 
nem háborgatta  birtokaikban  ezeket  illetve  egyrészüket,  de  földjeiket 
minthogy az illetők  nem voltak  székelyek  nem csatolta  Háromszékhez, 
a székely  földhöz,  hanem továbbra is megyei, tehát szorosabb fennható-
sága alatt  hagyta. 

A székelyek  — a marosszékieket  kivéve — azért  nem laknak  a 
Maros  és Szamos,  sőt  még a Kiiküllők  termékenyebb,  gazdagabb  alsóbb 
(erdélyi)  völgyi  részeiben, mert ezeket  — mint jobb helyeket  — előttük 
már mások szállották  meg: a régi fővezér  Előd  kend  törzse a Szamos, 
Aranyos és a Maros  szomszédos  szakaszát  a Maros  ezen alúli  valamint 
a Küküllők  alsóbb folyását  pedig  az ötödik  törzs, amelynek  hadnagyai 
a X.  században  a gyula méltóságot  viselték,213  továbbá azért  nem laknak 
az említett  jobb helyeken,  hanem a kevésbbé kedvező  hegyes-völgyes 
vidéken,  mert a székelyek  bizonyára ott telepedtek  le, ahová a király  az 
ország érdekeinek  megfelelően  rendelte  őket 

Csupán ezeknek  a lehetőségét  ismerve érthetjük  meg, hogy a régi 
Székelyföld  nyugati határai miért olyen természetellenesek  és miért nem 
igazódnak  a földrajzi  adottságok  szerint, mert bizony, ha ős-,  első  foglalók-
ként  és egységes,  zárt tömegekben  települtek  volna le, akkor  bizonyosan 
még a megélhetésre  kevésbbé kedvező  Székelyföldön  is teljesen zárt föld-
rajzi egységeket  szállottak  volna meg, ilyet  pedig  egész Székelyföldön 
egyedül  Csíkban  láthatunk. 

HÓMAN nagyon helyesen ismerte fel  Aranyosszék „telepítésének" 
jelentőségét.214 A székeiy közösség is részesült királyi adományban, de 
az ilyen adománybirtok azonnal a székely szállásföld  jogi természetét 
vette fel.  Aranyos földje  az adományozás következtében székely földdé 
lett, ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel, mint a többi székelyföldi 
területek, nem pedig olyanokkal, mint a nyugatról behívott vendégek 
földjei.  Aranyosszék példája határozottan igazolja, hogy valamely terület 
székely  voltából  nem következik  okvetlenül,  hogy a székelyek  mindig  ott 
laktak  vagy hogy a honfoglalás  óta állandóan  ott laktak,  hanem királyi  ado-
mánnyal nyert földet  is megszállottak,  de  ez, mihelyt  a közösség  meg-
szállotta,  azonnal székellyé,  ősfoglaló  jellegűvé  lett. 

A most részletezett okok miatt hiszem, hogy helyes lesz megkülön-
böztetnünk a szó legszorosabb értelmében vett honfoglaló  magyarok ős-
foglalésú  földjeit  (melyek egyéni-nemzetségi birtokok voltak és amelyek 
mindig a leszármazottak tulajdonában maradtak, feltéve  persze, ha nem 

2 1 3 HóMAN—SzEKFÜ: Magyar történet.2 I. köt. 122—123. 1. és 9. mell. 
2 1 4 MNy. 17-1921. évf.  94-95. 1. 
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adták, nem cserélték, nem zálogosították el, illetve tulajdonosaik nem 
követtek el főbenjáró  bűnt, minek következtében az a királyra szállott 
vissza), az önként, de már a honfoglalás  után csatlakozott rokon fajú 
népek szálláshelyeitől, amelyek — mint a székelyeknél — nem egyéni, 
hanem közös birtokok voltak és csak időnként nem saját tulajdonul, 
hanem csak használatra, nyíl vonással osztódtak fel  az egyesek között és 
amelyeket — csatlakozásuk elfogadása  miatt bizonyára sokkal súlyosabb 
honvédelmi kötelezettségek terheltek.216 HÓMAN216 ezeket, a székelyeket 
és besenyőket egyenesen katonáskodó  telepeseknek  is nevezi, kik fizetés 
nélkül, birtokuk révén voltak szolgálatra kötelezve s csupán háborús el-
látásra volt igényük. Valószínűnek tarlom, hogy szálláshelyeik nem ma-
radtak mindig ugyanazok, mint az igazi ősfoglaló  honfoglalóknál,  mert a 
király, ha az ország érdekei úgy kívánták, másfelé  is elhelyezhette,216 • 
mikor is az új szálláshely a később csatlakozott rokon néprészek ősfoglaló 
jellegű, őstelepülő volta következtében hasonlóan ősfoglalási  jellegűvé, 
őstelepüléssé, a székelyek esetében székellyé lett, míg a régi szállás — 
mint a kékkendek Keykus erdejéből, meg a mosoni besenyők ugyancsak 
„egykor44 bírt birtokából következtethetjük — visszaszállt a királyra.217 

Székelyföldnek  egyébként valóban bizonyára nagyobb, zárt tömeg-
ben való megszállása sem ellenzi azt az eredményemet, hogy a kászoni 
székelyek eredetileg nem székelyek, hanem besenyők voltak. HóMAN218 

is azt véli, hogy a kelet és dél felől  beszivárgó népelemeket, besenyőket, 
úzokat, kúnokat, többnyire a határvidékre telepítették és a székelyekhez 
hasonló határvédelmi szolgálatra alkalmazták. Ezért az előbbi igazolásául 
— úgy gondolom — teljesen elegendő, ha két bizonyítékot idézek. Elő-
ször a közismert há omszéki Besenyő községre hivatkozom, amelynek 
származása a névből itélve kétségtelen, de amely besenyő eredetű falu 
lakosainak székely volta, székely jogai s kötelességei ellen — tudtommal 
— soha senki egy szót sem szólt.219 Másodszor meg éppen a székely 
„anyaszék44 szenthegye, a Firtos tövében elterülő Firtosváralja lakóiról 

2 1 6 A szolgálat súlyosságáról 1. TAGÁNYI .Történeti  Szemle.  5-1916. évf.  308—309., 421.1. 
2 1 6 HÓMAN-SZEKFO: Magyar történet.2 I. köt. 401. 1. 
2 1 6 a Teljesen egyező eredményre jutctt BELITZKY is mindkét igen tanulságos dolgo-

zatában (KKÉ. 4—1934. köt 56—73. 1.: Nyugatmagyarország védelmi rendszere és határőr-
népei a középkorban. 5—1935. köt. 53-83.1.: A magyar törzsek és nemzetségek vándorlása). 

2 1 7 Talán egyedül Medgyes vidékével történt másképpen, ha ugyan valóban a szé-
kelyek tovább költözése után is a székely ispán fennhatósága  alatt maradt és nem csupán 
Kán László erdélyi vajda szakította el erőszakkal őket a többi szász területtől. (V. ö. 
SÁNDOR IMRE : A székelyek letelepülése. 37—38. 1.) 

3 , 8 HÓMAN-SZEKFO: Magyar történet.2 I. köt. 399., 406. 1. 
s , i U.  o. 399. 1. 



emlékezem meg, akiket HUNYADI JÁNOS besztercei örökös gróf  az 1455. 
december 16-án kelt rendeletében agiles viri vniuersi Siculi  de  Bezzcnijo-
falwa  néven említ.220 

Véleményem szerint a most kifejtettek  eléggé igazolták, hogy jogo-
san tehetjük fel  egy besenyő néprészről, hogy királyi rendeletre otthagyta 
régi szálláshelyét és új helyen, székelyek között telepedett le, még pedig 
bizonyára ugyancsak határfelügyeleti,  határvédelmi megbízatással 

A besenyő falvak  általában csak egyenként vannak a nagyobb 
székely tömeg között. Ez tudatos beosztásra vall. Arra, hogy ezzel bizo-
nyára a besenyőknek — a jól ismert kún esetek alapján nyugodtan fel-
tehető — zabolátlan erőszakoskodásaitól igyekeztek megszabadulni. így 
kisebb csoportokban könnyebben fékezhették  őket és amellett sokkal 
gyorsabban elmagyarosodtak. Ámde ez a tudatosnak látszó beosztás és 
a belőle levont két következtetés annak a megállapítására is feljogosít, 
hogy a székelyek ekkor a beosztáskor sokkal elmagyarosodottabb, sokkal 
szelídebb, sokkal kevésbbé zabolátlankodó nép voltak már, mint a szó-
banforgó  besenyők, akik bizonyára jóval később csatlakoztak, különben 
az egész intézkedés hiábavaló lett volna. 

Mind a háromszéki Besenyő község, mind a kászonszéki besenyők, 
mind végül Firtosváralja, szűk völgyek felsőbb  részében, magas fenn-
síkon fekszenek.  Olyan helyeken tehát, amelyek a megtelepedésre kevésbbé 
alkalmas voltuk következtében egyöntetűen azt mutatják, hogy ezek a 
besenyők vagy együtt telepedtek le a székelyekkel, mikor is az akkor 
közöttük még bizonyára éles különbségek miatt a kevésbbé jó helyekre 
szorították őket, vagy pedig arra — kivált ha először arra gondolunk — 
hogy M E L I C H 2 a megállapítása szerint az alapítók nemzetiségét jelölő köz-
ségnevek — amint köztudomású — XI. század utáni telepítések, másod-
szor, ha ezekhez még hozzávesszük, hogy Beszterce mellett is van Bese-
nyő nevű falu  2 2 2 s talán a fogarasi  Besimbák228 is ilyen eredetű, sőt 
esetleg még az ettől nem messze fekvő  Alsó- s Felsőárpás is,224 — hogy 

2 2 0 SzO. I. köt. 169. 1. - Említik RÉTHY LÁSZLÓ (Ethnögraphia .  1 -1890 . évf.  ?5.1.); 
ASZTALOS MIKLÓS (Erd.  Máz.  37—1932. évf.  140—141. 1.); stb. V. ö. FERENCZI SÁNDOR: 
Firtosváralja ősibb neve: Besenyőfalva.  (Erd. Múz.  43—1938. évf.  222—233. 1.) 

2 2 1 Honfk.  Mo. 259. 1. 
2 2 2 MEÜCH: Honfk.  Mo. 260. 1.; DRAGANU: Românii. 515. 1. 
2 2 3 DRÁGANU : (Românii. 515. 1.. két helyen is és 3. jzt.) nem állítja határozottan, 

de megengedi, hogy ez szintén besenyő település emlékét őrzi 
2 2 4 SCHULLERUS ADOLF (Kbl. 39-1916 . évf.  21—22. 1.) az Árpás-patakot környező 

silány árpaföldektől  származtatja e nevet. Ámde mivel a szász történetírók legnagyobb 
része Fogarasba helyezi az 1224-i oklevélben említett nilva Blacorum et Bissenorum-ot 
(V. ö. MÜLLES. G.: Die ursprüngliche Rechtsla«e der Rumanen im siebenburger Sachsen-
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bizonyos időben szükségessé vált a határvédelem megerősítése s ekkor 
valamelyik újabban csatlakozott és még sokat féktelenkedő  besenyő cso-
portot több részre tagolva, a határ mentén levő védelmi egységek között 
osztottak szét, ebben az esetben pedig a már itt élők természetesen 

lande. Hermannstadt, 1912. 215—216. 1.), nem tartja lehetetlennek, hogy az Árpás név az 
egykor itt élt besenyőkkel függ  össze. DRÁGANU (Românii. 542. 1.) — tekintettel arra, hogy 
Gyula nádor az egyik 1222 i oklevelében (HuNFALVY PAL: Magyarország ethnographiája. 
356 -357. 1.5 FEJÉR: Cod. Dipl. III/1- köt. 363. 1.) a rábamenti Árpás kőzségbeli,  helye-
sebben kőrnyékebeli,  rábaközi  (v. ö. BEUTZKY: KKÉ. 4—1934. köt. 72.1.) besenyők  jogait 
és kötelességeit szabályozta, — nem tartja lehetetlennek, hogy a fogarasiÁrpás  községek 
hasonlóan egykori besenyő települések maradványai. Minthogy azonban a két név össze-
csengésén kívül semmi bizonyítéka nincs, nem állítja határozottan, sőt inkább a magyar 
Árpás személynévből származtatja. DRAGANU nagyon helyesen járt el. Ámde mivel Árpás 
beletartozik ama magyar nevü vagy magyarral rokon fajú  népek nevét őrző községek, 
illetve azon nem magyar nevü falvak  sorozatába [(Székely-)Zsombor—(Szász-)Ugra, 
Királyhalom, Halmágy, Galac. Rukkor, Földvár, Gainár, (Olt-)Szakadát— Hortobágyfalva; 
(Olt-)Hévíz—Hidegkút. Alsó- s Felső-Komána, Páró s Sárkány, Besimbák, Alsó- s Felső-
Árpás. Alsó- s Felső-Sebes(?)], amelynek az első csoportjába tartozó tagok bizonyos — 
elég szabályosnak vehető — távolságokban ismétlődve javarészt az egykori (Felső-) 
Fehérmegyének az Olt jobbpartján levő egyes foltocskáin  terülnek el és átlagban az Olt 
völgyéből a Király föld  felé  nyúló nagyobb völgyeket zárják le (egyedül a sinki völgyben 
nincs ilyen települési nyom I), a második csoportjába tartozók pedig az Olt balpartján, 
de mindig kb. az előbbiek valamelyikével közvetlenül szemben vannak (együttesen kettős 
hídfőkként  tűnnek feli),  nagyon valószínű, hogy igazuk van azoknak a kutatóknak, akik 
szerint ezek nem egyebek, mint „a szászok letelepedése előtti időkből való magyar 
(egyesek szerint székely, csángó) határőrség nyomai". Ez tehát, ha nem is igazolja, de 
legalább némileg mégis csak valószínűsíti  DRAGANU gondolatat,  azt. hogy a fogarasi 
Alsó- s Féltő-Árpás valamikor szintén besenyő falu  volt. Amennyiben nem csupán vélet-
len — és noha az egyik magyar, a másik meg szláv eredetű név —, DRAGANU gondolatát 
támogatja továbbá az is, hogy Fogarasban és a rábaközi besenyők területén az Árpás 
községnév mellett más egyező falunevek:  Sebes—Sebes, Sárkány—Bő- s Szil-Sárkány is 
találhatók. [MüLLER G. (Kbl. 4 1 - 1 9 1 8 . évf.  17.1.), ScHULLERUS (Kbl. 4 1 - 1 9 1 8 . évf.  1 7 - 2 1 . 
1., különösen komoly érvekkel). KISCH (Kbl. 4 1 - 1 9 1 8 . évf.  3 8 - 3 9 . 1. és 5 2 - 1 9 2 9 . évf. 
135. 1.), VÁMSZER GÉZA (A csíkdelaei Szent János templom, Debrecen, 1934.2.1.) mutattak 
reá e helyek, illetve egyes helységek határvédelmi jelentőségére, továbbá nagy valószínű-
séggel arra, hogy ezek még a szászság betelepedését megelőző régibb magyar (székely? 
csángó?) határőrszervezetnek a maradványai. MüLLER G. utóbb (Kbl. 52—1929. évf.  160— 
208. 1., főleg  168.1. 2. jzt., 178-179. , 180., 187. 1.) határozottan tagadta. Minthogy azonban 
ebben a tanulmányában szerintem nem feltétlenül  biztos alaptételből indul ki s valójában 
egyedül ennek következtében tagadja, az utóbbi helyen kifejtett  ellenkező nézete nem 
fogadható  el végérvényesnek mindaddig, amíg más oldalról is, minden szemszögből be 
nem igazolódik. Véleményem szerint helyesebb MÜLLER FR. felfogása  (Siebenbürgische 
Vierteljahrsschrift.  55—1932. évf.  290. 1.), mely szerint ,/m ersten Jahrhundert  nach der 
Ansiedlung  (Mitte des 12. bis Mitte des 13. Jhdfs)  ist nichl der  Grenzschutz  die  Aufgabe 
unserer (t. i. az erdélyi szászok) Vorfahren  gewesen. Dass grosse Geheimnis der Oed-
8tellen, zu deren Besiedlung deutscher Siedler einst gerufen  wurden, ist seither in müh-
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nem a legjobb helyeken helyezték el az egyébként esetleg nem is jó 
szemmel fogadott  pótlást. 

Mindkét eset egyaránt lehetséges. Én azonban mégis, először arra 
való tekintettel, hogy a XII. század második felébe  kellett tennünk a 

samer Kleinarbeit aufgeklârt  worden und wir wissen heute, dass die  Anaiedler  in ein 
militá risch und  uerwaltungsmăsaig  geordnetes  Land  kamen,  inmitten dessen sie unbe-
siedelte oder ansiedlungsfrei  gehaltene Gebiete. deren Bestimmung nun geándert wurde, 
besetzten'. Ez időbeli feladatuk  kettős: a kulturális, ipari munka mellett „dem König 
für  seine Zwecke, insbesondere zur Sicherung seiner inneren Stellung, entsprechend 
gerüstete Krieger zu stellen". MOLLER FR. tehát — ha közvetve is — szintén ScHULLERUS, 
KLSCH. DRAGANU. VÁMSZER fennebb  részletezett véleménye, a hajdani gyepűrendszernek 
egykor e lészen is megvolta mellett kardoskodik. (MüLLER FR. U.  o. 58—1935. évf.  292— 
296. 1.-n ismételten visszatér erre s állandóan hangsúlyozza, hogy a szászoknak a XV. 
században megkezdődött török beütések előtt semmi közük se volt a határvédelemhez, 
amit a Királyföld  déli oldalán — csupán 4 ottani felsőfehérmegyei  faluból  tévesen 
következtetve — egyedül románok láttak el. — STREITFELD THE0BALD szászsebesi ev. gim-
náziumi tanár úr szíveskedett a most említett német nyelvű irodalom egy részére figyel-
meztetni, mit ez uton is hálásan köszönök.)] — HoRGER (NyK. 31—1901. évf.  365-423. 1.; 
Erd. Múz.  22-1905. évf.  65-80. 1., 125—137. I.) és BALASSA JÓZSEF (Nyr. 22-1893. évf. 
277. 1.) szerint Halmágy és Székelyzsombor a csíki nyelvjárásnak egy félreeső  szigete. 
Főleg a középcsíki beszéddel egyezik és lakosaik — nézetük szerint — onnan jöttek ki 
(HoRGER és BALASSA), illetőleg a középcsíkiakkal együtt a legutóljára s emiatt Háromszék 
lekeletibb részére került, de ott el nem fért  és ennek következtében fel  északra meg 
vissza nyugatra kiszorult székelység többletéből valók, akik közé később még csángók 
is telepítődtek (HORGER: Erd.  Múz.  79, 72. és 74. 1.). STEUER JÁNOS (Nyr. 22—1893. évf. 
215 , 217., 34 \ 1.) egész külön nyelvjárásnak tartja a halmágyit. ERDÉLYI LAJOS (Nyr. 
37—1908. évf.  63—66. I.) elismeri ugyan a két vidék beszédének azonosságát, de azt már 
tagadja, hogy a halmágyiak Csíkból jöttek volna. Szerinte mind nyugatról mentek kelet 
felé,  legfennebb  a halmágyiak megmaradtak a korábbi fehérmegyei  lakóhelyükön, míg a 
többiek tovább vonultak. HoRGER az (Olt-)szakadáti nyelvjárássziget ismertetésében 
(MNy. 6—1910. évf.  197—207. 1., stb.) nem említi ennek a különböző székely területek-
kel való összefüggését,  de nagyon régi, nagyon régóta magára maradt magyar település-
nek tartja. Legújabban (A magyar nyelvjárások. 24., 25. 1.) azonban Halmággyal és Nagy-
küküllő valamennyi [egykori (felső-)fehérmegyei]  magyar községével fgyütt  (Olt-) 
Szakadátot is a székely nyelvjárás területbe osztotta be. ERDÉLYI (Nyr. 37—1908. évf. 
4. 1.) ellenben először azt írja, hogy Halmágy — Zsomborhoz hasonlóan — .állítólag 
Szakadat is" csángó. [Bizonyára úgy értve a „csángó"-t, mint ahogy HORGER (u. o. 26.1.) 
igen sikerülten meghatározta a „csángó- fogalmát.]  — Utóbb azonban (MNy. 15—1919. 
évf.  76. 1.) csupán a marosszéki Szakadátot említi a székely falvak  kőzött, (01t-)Szaka-
dátot ellenben nem és noha elismeri, hogy a székelyek közé számítják a barcasági 
magyarokat, az (Olt-)szakadátiakról itt se mond semmit. HORGER nem tér ki a telepü-
lések jellegére» csak éppen utal arra, hogy őseik legalább részben várjobbágyok lehettek 
(Erd. Múz.  74. 1.). ERDÉLYI azonban (Nyr. 37-1908. évf.  66. 1.) határozottan az egykori 
halmágyi vár gyepűit őrizők leszármazottjainak tartja a halmágyi magyarságot. ERDÉLYI 
tehát nem beszél az említett egész védelmi övről, de egyik tagjáról szólva, hangsúlyozza 
a halmágyiak határőri szerepét. 
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kászoni székelyeknek átvezénylését és hogy a brassói Szent Lénárd egy-
ház megmaradt építési anyagából bizonyos, hogy 1166—1170 között átala-
kították, kibővítették azt és ezek a munkák valószínűleg a II. Géza alatti 
szász telepítéssel függnek  össze,226 másodszor pedig arra való tekintettel, 
hogy II. Géza alatti együttes orosz és görög háborúk cselszövései bizo-
nyosan élénkebb harci tevékenységre ösztönözték a kettő között lakó s 
Erdéllyel hosszú közös határú kúnokat, sőt 1166-ban Mánuel görög csá-
szár két vezérének Vatatzész Leónak és Dukász Jánosnak sikerült a 
déli s északkeleti: a törcsvári s a borgói szoroson ét Erdélybe betörni 
s itt sok mindent elpusztítani,226 azt tartom legvalószínűbbnek, hogy a 
II.  Géza s III.  István  alatti  orosz és görög  háborúk  következményeikép-
pen a kúnok  támadásai  igen megélénkültek  és ezek meg Mánuel  1166-i 
sikeres  betörései feltétlenül  szükségessé  tették  a határvédelmet  ellátó  népek 
átcsoportosítását,  számbeli megerősítését  megsűrűsítését.227  A határvédelmi 
erők  ekkori  megsűrűsítésére  idevezényelt  néprészek  egyikének  vallom a 
kászoniak  elődeit  amelyekhez  hasonló bizonyára több volt,  de  ma még nem 
tudunk  róluk.  Ebben az évben, vagy közvetlenül  ezutáni valamelyik  évben 
helyezték  tíf.228  Keykus  potoka  völgyéből  a Kászonvize  völgyébe a kék-

2 2 5 FERLNCZI, AL. : Die Bauperiode der Burgkirche der Brasovia-Burg. Siebenbürg. 
Viertéljahrsschrift.  58-1935. évf.  90-93., 98. 1. A dolgozatomban még nem kapcsoltam 
össze Mánuel 1166-i erdélyi támadásával a Szent Lénárd egyház 1150—1170. közötti 
építkezéseit. Minthogy azonban PAULER GYÜLA (A magyar nemzet története az árpádházi 
királyok alatt I. köt Budapest, 1893. 404. 1.) minden bizonnyal helyesen következtette 
KINNAMOS elbeszéléséből, hogy az 1166-ban támadó görög feregek  egyike a törcsvári 
szoroson át tört be Erdélybe, feltétlenül  bizonyos, hogy ez az 1166. esztendő az, amely-
ben a korábbi Szent Lénárd egyház elpusztult és amely esztendő után következő évek 
valamelyikében helyreállították a megrongált egyházat, vagy pedig — ha Vatatzész Leónak 
nem is sikerült bevennie a brassói várat, akkor — ez az év az, amelyben a KLNNAMOS 
által nagymérvűnek mondott pusztítások feltétlenül  kiváltották ennek a rendkívül nagy 
jelentőségű határvédelmi helynek fokozottabb  megerősítését, amire egyébként az említett 
helyen reámutattam. 

2 2 0 PAULER GYULA : A magyar nemzet története az árpádházi királyok alalt. I. kőt. 
404. 1.; MARCZAU HENRIK: Magyarország története az Árpádok korában. 283- 303. 1.; 
ScHERER FERENC : Komnénosz Mánuel bizánci császár (1143—1180.) világuralmi törekvései 
(Gyula 1911.) 112-113. 1. ; HóMAN-SzEKFÜ: Magyar történet2. I. köt 371-376 ,380 -383. 
és 670. 1. 

2 2 7 PESTY FRIGYES (AZ eltűnt régi vármegyék. II. köt. 2 9 - 3 0 . 1.) ezzel szemben azt 
hiszi, hogy pl. Kanta. Peselnek, Volál, Karatna, Szárazpatak és Szentlélek falvak  területe 
elpusztult és ezeket az elnéptelenedett helyeket szállották meg eztán a besenyők. 

2 * KARÁCSONYI úgy véli (Századok.  35-1901. évf.  1041—1042.1.), hogy „ha a gyepű-
elve már nagyon népes és egy gyepű fenntartására  elégséges lelt, akkor a gyepűt künnebb 
helyezték". Én azonban azt hiszem, hogy a fennti  ok is elég komoly indok volt ahhoz, 
hogy a kékkendeket a régi gyepűelvéről (v. ö. KARÁCSONYI u. o. 1052. és 1043. 1. é% a mi 
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kendeket  — megelőző  őstelepülő  voltuk,  ősfoglalási  jellegű  jogaik  és 
kötelességeik  további fenntartása  mellett,  minek következtében  — mivel 
jogaik  és kötelezettségeik  valószínűleg  nem nagyon különböztek  a kör-
nyező  székelyekéitől,  rövidesen  beolvadtak  ezekbe. 

Befejezés. 

Kászonszék régészetét illetőleg végül még be kell vallanom, hogy a 
jelen sorokkal korántsem gondolom örökre lezártnak e kérdést. Lehetet-
lennek tartom pl., hogy Ukrajna—Moldva híres festett  fazekasságú  mű-
velődésének terjesztői csupán a háromszéki síkságot szállották volna meg 
és a beléje nyíló Kászonvölgyét teljesen pusztán hagyták volna akkor, 
amikor Háromszéket oly sűrűn népesítették be529 s amikor Kászonvize 
völgye igen jó összekötő útul szolgálhatott a szintén ugyanezen műveltség 
körébe tartozó Moldva északibb részei felé.  Hagyatékuk napvilágra kerültét 
természetesen nem csupán a jóindulatú véletlentől várhatjuk, hanem a 
kászoni földmunkáknak  az eddiginél sokkal fokozottabb  megfigyelésétől. 
Ugyanakkor más, újabb korszakok emlékei ugyancsak teljes joggal 
bukkanhatnak felszínre. 

A kászoni székelység letelepülését közvetlenül megelőző idők törté-
netét, illetve települési viszonyainak ismeretét (laktak-e itt románok, szlávok 
már őket megelőzőleg?) pl. igen hathatósan elősegíthetik Kászonszéknek 
kivétel nélkül egybegyűjtött helynevei s szabatos elemzéseik. Eddig ugyanis 
még kevés történt ezen a téren. A nyelvészek közülük t. i. egyedül a Kászon 
névvel foglalkoztak.  Eltekintve a törökből ismert Kászon személynévnek 
a közhiedelem szerinti feltűnő  egyezésétől,280

 MELICH JÁNOS 2 3 1 a Kászony 
200. jzt.-Gnk) künnebb tolják az újabb határig, még pedig természetesen a legveszélyeztetet-
tebb részre. „A régi gyepűt elrontották, vagy — folytatja  KARÁCSONYI — a romboló idóre 
bízták, de ha az ország azon helye sok védelemre szorult, a régit is meghagyták. így pl. 
biztos tudomásunk van arról, hogy a Répce mentén volt  gyepüket  és azok őreit  már a 
Xll.  század  közepén  (KARÁCSONYlnak ez az enyémtől teljesen független  megállapítása 
feltűnően  talál az én következtetéseimmel, tehát kölcsönösen erősítik egymás hiteléti), 
sőt talán már a XI. században áthelyezték  a Lajta (Sár)  mellé,  mindamellett a Répce 
mentén, Mihályi s Kapuvár mellett levőket még 1231—1233-ban is fenntarlották  (FEJÉR: 
Cod. Dipl. III/2. köt. 254., 333. 1.)". 

2 2 9 LÁSZLÓ FERENC : Háromszék vármegyei praemykenaei jellegű telepek. (Dolgozatok— 
Travaux.  2-1911. évf.  175-226.1.); ERÖSS JÓZSEF : Háromszék települési története. (SzNME-
123—138. 1.). ERÓSS Háromszékből — a 20 erősdi műveltségű festett  agyagművességű tele-
pen kívül — 6 rézkorszaki. 9 bronzkori, 13 vaskori lelőhelyet sorol fel,  tehát az utóbbi 
időkben is még mindig eléggé népes volt 1 

m Egyébként v. ö. 56. 1. 150. jzt. 
2 8 1 Honfk.  Mo. 269. 1. 
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nevet az erdélyi helynevek ama csoportéba osztja be, melyről csupán 
annyit tud, hogy a „ma ott élő nyelvek egyikéből se fejthetők  meg". 
KISCH GUSZTÁV232 először a román Măgura  Caşinului  'Berg mit Káserei = 
Sajtkészítés hegye* s az olasz cascína-val 'tejgazdaság, tehénistálló, 
fejőmajor'  magyarázza, utóbb azonban Kovászna névvel kapcsolatosan 
* kovászon > Kászon fejlődésre  gondol. LLEBHART OTTÓ

 2 8 8 előbb teljesen 
ismeretlennek mondja Kászon eredetét, néhány oldallal hátrább azonban 
már esetleg szláv származásúnak veszi. DRĂGANU M I K L Ó S 2 3 4 viszont 
személynévként használt román caş < caseus, -um vagy szláv kasa  'Brei, 
kása, pép' szóból és hozzáfüggesztett  szláv -in ragból vezeti le azzal a 
megjegyzéssel, hogy a magyar Kászon rendesen fejlődött  a Caşînbol, a 
mostani román Casonul  Mare  viszont meg nem más, mint magyarból 
való újravisszavétele. A nagyszámú helynévből egyetlen egynek a nem 
is feltétlenül  biztos megoldása236 (két szakember ugyanarra a két szárma-
zási lehetőségre — a románra s szlávra — jut, ámde anélkül, hogy bár-
melyik eshetőség mellett is, bármi kevéssel, de mégis több érvet tudná-
nak felhozni;  a harmadik egyszer feltételesen  gondol az előbbi eredetek 
egyikére, a szlávra, másszor ellenben teljesen ismeretlen származásúnak 
mondja; a negyedik végül mindkét véleményt tagadja anélkül, hogy másra, 
mint valószínűbbre reá bírna mutatni) nem elegendő alap a székelyeket 
megelőzőleg e völgyben lakott nép kilétének megállapítására. 

Az összes helynevek szabatos elemzése azonban — még régészeti 
adatok hiányában is — kétségtelenül nagyon sok részlettel fogja  tisztázni 
Kászonszéknek, ha nem is régészetét, de legalább ezzel kapcsolatban 
némileg mér most nyomozott településtörténetét. Amíg a Bakmájvára 
helynévben idegen nyelvből kölcsönzött szó is van, de összetétele inkább 
már magyar nyelvi elnevezésre mutat, addig — anélkül, hogy a Készon 
név még el nem döntött nemzetiségére támaszkodnánk — már a Mocs-
vér és Szetye(vár) nevekből is bizonyos — minthogy ezek közvetlen 
szlovénből, illetve ószlovénből átvett szavak, — hogy a kékkendek— 
kászoni székelyek nem teljesen lakatlan völgyet szállottak meg, hanem 

2 8 2 Siebenbürgen. 213. és 237. 1. 
2 3 8 Die Ortsnamen. 42. és 56. 1. 
2 8 4 Românii. 542-543. I. 
2 8 6 A Kászon név származtatásánál egyébként figyelembe  kell vennünk a bereg-

megyei (Mező-)Készony község nevét [1428.: Chazon  (LuKCSICS PÁL : XV. századi pápák 
oklevelei. I. köt 207. 1.); 1477.: Kazon CZichy  család  okmánytára.  XU. köt. 301. és 303. 
1.)] is, mert természetes, hogy a beregi is ugyanolyan körülmények között keletkezett, 
csupán végső fejlődése  más. — Teljesség kedvéért végül: SZÁDECZKY-KARDOSS LAJOS (A 
székely nemzet. 32. 1.) valószínűleg  szláv eredetűnek véli a Kászon nevet. 
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őket megelőzőleg szláv nyelvű lakosság tanyázott ebben a völgyben. 
Amióta BARABAS SAMÚ megállapította, hogy Kézdiszárazpatak 1324-i 
lakosai között nem liberi Biceni, hanem Ruteni említődnek,236 azóta bizo-
nyos, hogy a Kászonvize völgyi szlávok (rutének) igen korán feltűnnek 
a Kászonvize völgyére vonatkozó okleveles anyagban, sőt mi több, még 
korábban, mint maguk a kászonszéki székelyek, mert az említett száraz-
pataki ruténekről beszélő oklevél 1324. február  5-én kelt, holott a Kászont 
(Lokkászont) említő legelső, de hamis oklevél — amely azonban nem beszél 
kászoni, hanem csupán csíki székelyekről, — viszont ugyanazon év 
junius 17-én.237 

Ennek következtében tehát Kászonszéknek a kékkendek — kászoni 
székelyek letelepülése előtti régibb lakosságát rutén eredetűnek kellene 
tartanunk. Ez azonban helytelen volna» mert ezek a rutének bizonyára 
szintén egyik későbbi telepítés alkalmával kerültek ide. A feltétlenül  még 
a kékkendek — kászoni székelyek betelepülését megelőző időből szár-
mazó két név ugyanis a leghatározottabban tagadja, hogy az utóbbiakat 
megelőző szláv nyelvű lakosság rutén lett volna. Minthogy ennek a leg-
régibb két helynévnek az ősi szóalakjai csupán a szlovénben, illetve az 
ószlovénben vannak meg, a többi szláv nyelvekben viszont csak olyan 
változatai, melyektől nem származtathatjuk közvetlenül le a most szóban-
forgó  helyneveket, világos, hogy csakis ószlovén, délszláv nyelven beszélő 
nép nevezhette el így az illető helyeket, azaz ószlovén, délszláv nyelven 
beszélő nép lakott itt a kékkendek — kászoni székelyek letelepülését 
megelőzőleg, ami egyébként tökéletesen egyezik DRÁGANU,238 KARÁCSONYI289 

s MELICH 2 4 0 megállapításaival is, akik mindhárman azt vélik, hogy az 
orosz (rutén) telepek (helynevek) általában későbbiek, a korábbi, a korai 
szláv helynevek viszont mind délszláv nyelvi eredetűek. 

2 8 6 SzO. (VIII. köt ) VIII. és 6—9. I. 
2 8 7 V. ö. 54. 1. és 148. jzt. A háromszéki szláv eredetű helynevekről MEUCH: Honfk. 

Mo. 165., 292. 1. 
2 8 8 Românii. 459. 1. 
2 8 9 Orosz-szláv lakosok Erdélyben. 1 -6 . 1. 
8 1 0 Honfk.  Mo. 155-157. és 272. 1. 
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