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I. FEJEZET.

Az Ob és Irtis folyamok vidéke. Jugoria. Ugor népek. A török népek

faji sajátságai. — Az ugorok jellemvonásai. - A magyar nép hovatartozandósága .

A magyar nép őshazája az Ob és Irtis folyamok partvidékein

terült el . Azokon a tájakon, hol emberi emlékezetet meghaladó idők

óta ugor eredetű népek, vogulok és osztjákok, laktak. Ez óriási

folyamok partjain gazdag legelők váltakoznak rengeteg erdőségekkel,

háborítatlan otthont biztosítva a szárnyasok és vadak ezreinek.

Mintha e föld most került volna ki a teremtő kezéből, mély csend

és nyugalom úl a partok mentén égbe nyúló veres-fenyveken ; a leg

tarkább változatban fordulnak itt elő a jegenye- és erdei fenyő, a

lúcz- és czirbolyafa. A czirbolya -mogyoró nemcsak az evetkének

szolgál kedves táplálékúl , a primitiv ember is szívesen elropogtatja s

meghízik tőle . A fenyőkön kivűl megterem itt a sajkakészítésre alkal

mas nyár- s a házieszközök előállításában nélkülözhetetlen nyírfa,

melyet épen ennélfogva mint szent fát tisztelnek. S míg fűzfák lepik

a mocsáros helyeket, a dombos részeken árnyas lombjukat rezgetik a

hársak. Lépten -nyomon áfonya- és zelnicze-bokrok váltakoznak, a

mezőkön és réteken magas fű nő, s a hol a fű meg nem terem , ott

az iramszarvas eledele , a moh burjánzik.

Mert e vidéken legotthonosabb állat az iramszarvas; épúgy

helyettesíti a lovat, mint a tehenet s a kutyán kívül leghívebb társa

az embernek. A jávorszarvas legszívesebben a mocsarak száraz szige

teit járja, melyeknek zöld füve legkedvesebb eledelét képezi. Bőre

becses , húsa izletes . Épen ezért a vadászok szakadatlanúl üldözik .

De nem kevésbbé becses a nyuszt bőre is, mely szintén ez északi

tájakon érzi magát leginkább otthon . Mikor az első hóban jól meg.

látszanak a nyomok, akkor kezdődik az igazi nyusztvadászat ; e vadá

szatokon megbecsülhetetlen a jó kutya, mert e nélkül a nyusztot

nem lehet elfogni. Pedig a jó nyusztbőr három lélek adójába számít.

1 *
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Még többet jövedelmez az evet, melyet egész éven át fogdosnak az

ottlakók . A vadász sohasem mozdúl ki hazulról kutya, puska és fejsze

nélkül . Ha gyalog megy, a kutya vele van ; ha sajkán evez , a kutya

a víz partján követi gazdáját. Evetet érezvén az eb , ugatásával

mindjárt megjelenti gazdájának, ki ha puskaporát sajnálja, a fát,

melyen az evet úl , addig kopogtatja, míg az szemét meresztve egy

helyen nem marad ; akkor levágja a fát, s a kutya megfogja az evetet .

A vizeken nyüzsög a tömérdek szárnyas. Itt tanyázik a deli

hattyú, mely a maga kicsinyjeit oly végtelen odaadással szereti ;

mondják, hogy nőstényje, ha fiai menekülni nem tudnak, a világért

sem hagyja el őket , mellettük marad s inkább fogságba esik . S ha a

hattyúpárból a nőstényt ellövik , a hím nem távozik mellőle , azt akár

evező-rúddal is agyon lehet ütni . Nagy csapatokban röpked a vadlúd

és vadkacsa, keresett zsákmánya a vadásznak. S hogy többet ne is

említsünk, van itt bőven darú , fajd, sólyom és sas .

A föld gazdagsága vadakban , a vizek bősége halakban magya

rázza meg, hogy ez az északi világ mindenkor csak halász- és vadász

népeket táplált. Az emberek, kik itt hazát választottak maguknak,

akár a zord éghajlatnál, akár természetöknél fogva, alacsony , köpczös

termetűek maradtak ; gömbölyű arczukat kevés szakál körítette s

barna hajuk fürtökben omlott alá vállaikra. Elszigetelve a világtól ,

a magok módja szerint olyan vallást alkottak maguknak, a mely

egyéniségöknek a legjobban megfelelt; felsőbb lények mellett bálvány

képeket is imádtak , de alapjában romlatlan becsületesség és jám

borság jellemezte őket.

Jugoriának nevezték ezt a vidéket a régi időben . Ma már elenyé

szett ez a név, de az ugor népek romjai, melyektől eredetét vette , ott

élnek mostan is. A XI. században élt orosz krónikástól , Nestortól

kezdve számos történeti forrás említi Jugoriát , s kétségtelen tény ,

hogy ez volt a magyarok ősi hazája. A mi régi történeti könyveink

nem tudnak ugyan semmit arról , hogy mi volt az őshaza neve ; de

említenek a krónikák egy Joria nevű országot, mely semmi esetre

sem lehet más, mint Jugoria. E krónikák szerint a nap ott a nyári

hónapokban is csak három óra hosszáig süt s az ország területét a

Togata folyó hasítja, mely az Irtisnek ugor neve. De fenmaradt a

Jugoria név népi hagyományainkban is ; egy székely népmesében

többször előfordul Johara városa , jeléül annak, hogy a magyar nép

könnyen felejtő tudatában is megvolt valamikor az ős haza nevé.

nek emléke .
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Mikor élt e vidéken a magyarság, azt még csak hozzávetőleg

sem lehet megállapítani. A régi korban az ugor népek óriási területet

tartottak megszállva . A mai Oroszország északi fele, az Ural hegység

lejtői , az Ob és Irtis folyam mellékei számos ugor nyelvű törzseknek

szolgáltak hazáúl. Legnyugatibb ágát e népcsaládnak a finnek és

lappok képezték , legkeletibb részét az osztjákok. A Dvina és Káma

folyók környékén terült el a permiek országa, az északi mondákban

kiterjedt kereskedésénél fogva sokat emlegetett Biarmaland, ettől

délre tanyáztak a mériek, a Közép-Volga és Don között a mordvák

vagy mordvinok ; ezekkel kelet felől határosak voltak a cseremiszek s

az Ural lejtőin laktak a jeles kereskedők hirében állott zürjének .

Az Ázsia térein lakó vogulok és osztjákok a régi magyaroktól

északra estek ugyan , de az őskorban hihetőleg velök együtt közös

hazát tartottak megszállva. Tőlük délre török- tatár népek baran

goltak s a művelődésnek némi elemeit ezek hintették el az addig

leginkább csak halászattal és vadászattal foglalkozó magyarok közt.

E hatás főként a baromtartás és hadi mesterség ismeretét gyarapí

totta , s míg ez úton határozottan nagy hasznára vált a magyarságnak

a török érintkezés, másfelől beleoltotta a rablásra indító vágyat, mely

a török népeknek általános jellemvonása .

Erősen vitatott kérdés : ugor vagy török eredetű- e a magyar

nemzet ? Azok, a kik török eredetűsége mellett foglalnak állást, fel

hozzák, hogy a törököt a pusztai és a nomád élet jellemzi ; benne

megtalálni mindazon erényeket, melyek a természet romlatlan embe

rét jellemzik : a hűséget és becsületességet. Egész életét úgyszólván

lovon tölti s mint a puszták korlátlan ura, főként rablásból él. Ez az

életmód azután megkedvelteti vele a henyeséget és semmit tevést.

Némelyik török törzsben a bosszúvágy, czivakodás és titkolódzás az

uralkodó vonás, másikban az alattomosság és ravaszság. E sötét

jellemvonásokat nemes tulajdonságok egészítik ki ; a szavatartás

minden töröknek veleszületett erénye s ennek szentségével talán

csak vendégszeretetének őszintesége vetekszik . A hol e faj letelepülni

kénytelen , kitünő földmívelő válik belőle .

A másik eredet vitatói azt hangoztatják, hogy az ugor népek

általában a föld népének nevezvén magukat, a vándoréletet nem

kedvelik. Lassanként hozzá szoknak a földmíveléshez, sőt az őskor

ban bányászatot is űztek . Nagy hajlandóságuk van állami szervezke

désre, s állami szabadságukat vérök ontásával védelmezik. Egyenként

külön nemzeti isten oltalma alatt állanak , s ép azért ősvallásukhoz
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merevebben ragaszkodnak, mint bármely nép a világon . Pogány

vallásukat nehezen hagyják el , s nincs talán száz esztendeje sem ,

hogy az ugorok nagyjában keresztyének ; nagyjában, mert még ma is

vannak közöttük pogányok. Nemzeti traditióik átörökítése egyszerű

ségükben szép mondákat hozott létre s az epikai költészet némely

ugor népnél magas virágzásra jutott . A finnek Kalevalája egyik

kiváló gyöngye a világirodalomnak s benne leginkább tökéletességre

emelkedett az ugor költészetet rendkivül jellemző betűrím és gondolat

rhythmus. A művelődés legalsó fokán minden ugor népnek vadászat

és halászat a foglalkozása.

Látni való ebből , hogy úgy a török , mint az ugor faji saját

ságból sok megvan a magyar népben. Nem lehetetlen , hogy e faji

sajátságok egyikét -másikát a keveredés oltotta bele a magyarba. Egy

dolog azonban kétségtelen , s ez az , hogy a nyelv, melyet beszélünk ,

ugor nyelv s azok a török elemek , melyek benne feltalálhatók, részint

az ős nyelykincs közös tulajdonát képezik (mert az ugor is , a török

is egy nagy családnak, az ural-altájinak sarjadéka ), részint későbbi

kölcsönzések.



II. FEJEZET.

Török-tatár érintkezések. Persa szók a magyarban . Átmenet a vadász

foglalkozásból a nomád életre. Ősvallási nyomok. — Az őshaza krónikáinkban .

Említettük, hogy a magyarok közt a művelődés legelső csirái a

török-tatár érintkezésből fakadtak. Mert nem szabad azt képzelnünk,

mintha e népek, s így a magyarok is , teljesen elzárkózva éltek volna

a világtól. Az ugor népek közt a zürjének az Ural-hegységben neve .

zetes bányászatot úztek az ős időkben, s korán élénk kereskedelmi

összeköttetés létesült köztük és a bolgárok , valamint a persák közt.

Nagy -Bolgárország, időszámlálásunk első ezredének második felében ,

magas virágzásra emelkedett s Bolgari nevű fővárosa a Volga partján

mozgalmas piacza volt a keleti kereskedésnek. India árúczikkei és

terményei, melyeket a karavánok hoztak az észak népei közé , annál

kapósabbak voltak, minél nagyobb nehézségekkel járt bevitelök.

Viszont az északi égalj terményei, az állati bőrök, ásványok és

nemesérczek , méz, viasz keresett czikkek voltak a délről jött keres

kedők előtt.

Ha a magyar isten szó a persa izdannak, boszorkány a persa

buzurkannak, bálvány a p. palvannak , sárkány a p. čarkannak, kincs

a p. genčnek , vásár a p. bazarnak felel meg, akkor ezek a kölcsön

zések a persa nyelvből hihetőleg e régi kereskedők útján kerültek

nyelvünkbe. Legalább későbbi érintkezésnek'a persa és magyar nem

zet közt nincsen semmi nyoma. Ugyanekkor kerülhettek persa szók

a többi ugor nyelvekbe is ; pl. a persa nan megvan a zürjén , votják,

osztják és vogul nyelvekben is , s azt teszi, hogy kenyér ; san, tuśmen

a vogulban lélek és rossz , a persában žan és düśmen .

Föl kell tennünk, hogy a magyarság e kereskedés révén némi

jólétre vergődött. Az addig halászattal és vadászattal foglalkozó nép,

mely élelmét főkép nyilaival és hálóival szerezte meg, lassanként

hozzá szokott a lóhoz és szarvasmarhához. Mint vadásznép az íjj
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kezelésében nagy ügyességre tevén szert, könnyen lovas kalandokra

adta magát, melyek annál inkább kecsegtették, mert a megélhetésre

sokkal könnyebb módot nyujtottak mint az ősi foglalkozások. Minden

bizonynyal külön törzsekre oszlott már ekkor a magyarság, s minden

törzs külön vezető alatt, független volt a másiktól. Az egyes törzsek

a legelő mértéke szerint nagy területeken eloszolva tanyáztak s leg

feljebb a közös vállalkozások hozták őket össze .

Még mindig az Irtis vidékein éltek . A magyar nevet minden

esetre ők maguk adták maguknak. A régi nyelvünkben magernak

ejtett szó azt jelenti, hogy föld embere. A többi rokon népek is maguk

keresztelték el magukat; a votják ud -murt-nak nevezi magát vagyis

Vjatka folyó melléki embernek , a permi komi-murt-nak vagyis kámai

embernek, minthogy a Káma folyó vidékein lakott, s végre a vogul

manši-nak vagyis Man melléki embernek. Mindezek az elnevezések

arra látszanak mutatni, hogy az ugor népek azon földeken , a hol az

ős korban laktak, autochtonok voltak .

Ekkor már feltűnnek az ős vallás némi nyomai is . A terem szó ,

melyből természet szavunk képződött, hajdan a legfőbb lényt , istent

jelentette ; a vogulok tarom -nak nevezik . Megvolt az áldomás, mely

nemcsak az evést-ivást , hanem az istentiszteletet is jelentette ; az

ugor nyelvek egyikében (a cseremiszben) ultemas alakban van meg a

mása . Az áldással egy tőből származott az átok is , mert a pogány

népeknél istennek fogadni, ajánlani valamit egyértelmű volt azzal,

hogy azt az emberek keze ügyéből kivették ; így hajdan a latin sacer

szó is a szent és átkozott fogalmat rejtette magában .

Azt az országot, melyből a magyarok kijöttek, a legrészleteseb

ben Kézai Simon írta le , ki Kún László királynak ajánlotta króni

káját. Szerinte a magyarok ős hazája Scythia volt ; e tartomány

Európában fekszik, távol a forró éghajlattól, s kelet felé terjed . Az

egyik oldalon az Északi-tenger, a másik oldalon az Ural-hegység zárja

körül s kelet felől Ázsiával van egybekapcsolva. Két nagy folyóviz is

ered benne ; az egyiknek neve Etul , a másiké Togora (más krónikások

nál helyesebben : Togota) . Az abban az országban termett nemzetek

pedig henyeségbe merültek , hiábavalóságoknak hódolók, fenhéjázó

természetűek , rablásra áhitoznak s általában inkább barna, mint

fehér színűek . Scythia országgal keletre határos a joria -beliek országa.

A Don folyó, melyet a magyarok Etulnak neveznek, Scythiában ered

ugyan , hanem a mint folytában az Ural-hegyeken átmegy, Donnak

nevezik , mely is azután a síkra kiérvén , három ágon szakad a Kerek
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tengerbe. A Togora folyó pedig Scythiából ered , s puszta erdőkön,

mocsárokon és havas hegyeken át folydogálván , hol a köd miatt a

nap soha sem süt, végre Irkániába szakad az északi tengernek tartva .

Scythiának földe buja , ligetekkel , erdőkkel , legelőkkel ékes , különb

féle vadakban csuda gazdag és tele . Az Éjszaki-tenger körül emberi

nemzetnek járhatatlan rengeteg erdő van , mely mint mondják nagy

messze terül, hol kilencz hónapokon át sűrű köd fekszik ; ott a napot

is csak június , július és augusztus hónapokban lehet látni , azt is

napjában csak annyi ideig, a mennyi hat órától kilenczig van . Az

említett sivatag hegyeiben kristályt találnak és griffek fészkelnek, s

vadász -sólyom madarak költenek , melyeket magyarul kerecsetnek

hínak. Scythia országa egy területbe van ugyan foglalva, de uralko

dásra nézve három országra, Baskar. , Dent- és Magyarországra oszlik .

Tudjuk, hogy az itt említett országnevek közül a joria -beliek

országa alatt Jugoria értendő . Baskar -ország a régi baskirok hazáját

jelenti, kik ma is a Volga és Ural folyók közét lakják ; e nép török

tatár eredetű s a régi korban jóval nagyobb területen volt szétszórva,

mint ma napság. Dent-ország, mely Béla király névtelen jegyzőjének

krónikájában Dentumogernek hangzik, s Scythiának keleti részét ké

pezi , hihetőleg az Irtis folyam környékére esett .

Mindezeket összevéve , nyilvánvaló , hogy Kézai és a magyar

krónikák már egyáltaljában nem voltak kellőleg tájékozva a magya

rok őshazája felől. Azokat a meséket és mondákat zavarták össze ,

melyek a nép ajkán éltek s e mondákat koruk fogyatekos földrajzi

ismereteivel egészítették ki. Csak egy dolog bizonyos, t. i. az , hogy a

magyarság az alsó Irtis mellékein élte le gyermekkorát s innen indult

vándorútjára, mielőtt az egykorú történetirás látkörébe jutott.



III. FEJEZET.

Török hatás. A nomád élet jellemzése. Kalandok keresése. A volga

menti Nagy - Bolgárország. A kazar birodalom . József kazar királynak

Chászdái ben Jiczchák ibn Sápruthoz küldött tudósítása 960. Ibn Dasta a

kazarokról. A bessenyők legelső tanyái .

A sors legelőször török -tatár néptörzsekkel hozta őket összekötte

tésbe. Mi volt a neve e néptörzsnek, mely a magyarok megmozdulá

sára és régi hazájok elhagyására nagy hatással lehetett, ma már nem

tudjuk ; sem a történetirás emlékei , sem a nyelvvizsgálat szövétnekei

e tekintetben nem világosítanak fel bennünket. Nyelvünk kölcsönszói

csak későbbi török érintkezésekről adnak hírt nekünk. Még kevésbbé

ismerjük az okot, mely arra birta a magyarságot, hogy ősi hazáját

elhagyva, vándorútra keljen. Bizonyára hosszas átalakulásnak volt az

eredménye, hogy a halász és vadász nép, mely egyébiránt úgy sem

volt valami erősen egy helyhez kötve , nomáddá lett. Úgy kell ezt

képzelnünk, hogy a magyarok közt a ló használata mind általáno

sabbá lett s a nép fiatalsága könnyen rá lett olyan kalandokra, a

milyenek a török -tatár népek körében napi renden voltak. A halak és

legelők bősége szerint azelőtt is hol délebbre, hol északabbra vonult a

magyarság ; ehhez képest házai is , vagy inkább sátorai, olyan szerkeze

tűek voltak , melyeket könnyen szét lehetett szedni s ismét összerakni.

Olyan fából készült viskók lehettek ezek , melyeket nyírfa -héjjal, ne

mezzel vagy állati bőrökkel fedtek be ; tetejökön nyilás volt , mely a

tűzhely füstjét a szabadba vezette .

A nomád népeknek a nyári évszak az eleme, midőn nem kell

az időjárás veszedelmeivel küzködniök. A tél az inséget és szomoru

ságot jelenti ; a lábas jószágnak , mely nyáron a buja legelőkön dús.

táplálékot talál , a hideg évszak beálltával fonnyadt fűszáron , száraz

gyökéren és cserjén kell rágódnia. A nomád ilyenkor oly helyet keres,

mely inkább jószágának, mint neki magának szolgál alkalmas szállá

súl. A kemény talaj mellett a fő gondot a jó vízre és bőséges tüzelő
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anyagra fordítja. A gazdagabbak kettős nemeztakaróval fedett, a sze

gények kákával bevont sátort ütnek s a szél ellen czölöpökkel és

kötelekkel erősítik meg. A család asszonyai gondoskodnak arról,

hogy elegendő sajt, szárított hús, só , liszt és dara legyen készletben .

A dermesztő hidegben lassan múlnak a napok ; esténként be -bevető

dik egy vándor dalnok, ki a hősök kalandjait regéli koboz kiséretében

s ilyenkor kézről -kézre jár a kimiszszal ( lótejből készült ital) telt

tömlő. A természet edzett fiát a nappal teendőiben sem igen hátrál

tatja a zord idő ; a férfiak sövénykészítéssel vagy ennek tisztogatá

sával foglalkoznak, s míg az ifjak a ménest, teve- vagy juhnyájat

legeltetik s este az aklokba terelik , a család idősebb férfitagjai a bar

mok megolvasásához látnak vagy a nőknek segítkeznek a fejés körűl ;

általában a nőkre nehezedik ilyenkor a háztartás legnagyobb súlya ,

ők csinálják a sajtot, készítenek ételt és italt, hordják a tüzelőt, kalla

nak nemezt és fonnak kötelet , szőnek, varrnak ; gondozzák a fiatal

borjakat és ápolják saját kisdedeiket; ezenfelül ügyelnek a férfiak

lovagló szerszámaira és fegyvereire. A férfiak rendesen vadászattal,

ritkább esetben furással-faragással vannak elfoglalva .*

Nagyon természetes, hogy ez életmód szerfölött megedzette a

magyart. Fő fegyverei a nyil , kopja és kard voltak, de vadászataikban

alighanem elsőbbséget adtak a tőröknek és betanított ragadozó ma

daraknak. Fegyvereiknek leginkább a harczban vették hasznát.

A harczvágyat nemcsak a zsákmány szomja fejlesztette, hanem a

duzzadó tetterő is , mely nem elégedett meg szembe szállani a vad

állatokkal , s megküzdeni a természet viszontagságaival; magánál

erősebb ellenfelet keresett s a győzelem ingere hamar túlszárnyalta a

legyőzetés félelmét. Csapatokba verődtek s egyik-másik ügyesebb

társuk vezetése alatt megtámadták a szomszéd törzseket, elhajtották

gulyájokat, ménesöket ; rá törtek a csoportokban utazó kereskedőkre,

elvették árúikat és kincsekkel megrakodva tértek haza. Egy - egy sike

rült kaland után szívesen csatlakoztak hozzájok más törzsbeliek is

vagy felszólították őket, hogy a zsákmányon leendő osztozkodás fejé

ben közös vállalatokba fogjanak. Nem sokára jó pénzért zsoldba is

szegődtek s kétségtelenül nemcsak kincseket szereztek, hanem tömér

dek rabszolgát is hajtottak haza, kiket nyájaik gondozására s házi

szükségleteik készítésére szorítottak . Ekként felszabadúlt az az erő

is , melyet eddig a jószág őrizete lekötött.

* Igy festi Vámbéry Ármin a nomád életet.
5
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Körülvéve csupa nomád törzsekkel , ily népnek idő jártával szűk

lett a régi haza. Mert a szomszédok, ha a magyarok egyszer-másszor

leverték is öket , sokszor bizonyára busásan visszaadták a kölcsönt .

Olyan területet kerestek tehát , félig szoríttatva is , a hol állandóan lete

lepült, rendezett viszonyok közt élő népeket sarczolhattak , melyekre rá

lehetett törni a nélkül, hogy az üldöztetéstől, mikor pusztáikra vissza

vágtattak , félniök kellett volna . A mellett az ilyen nemzeteknél több

zsákmány is kinálkozott. Kémjeik segítségével , kik nélkül ily életmó

dot folytató nép el nem lehetett , óriási területet ismertek meg s

kalandozó hadjárataikat lassanként nyugat felé irányozták, a merre

már akkor consolidált államok keletkeztek. A Közép -Volgán állott

Nagy -Bolgárország gazdag piaczaival , melyek a keleti kereskedelem

nek voltak lerakodói ; ettől délre a Káspi- és Fekete-tenger partjain

terült el Kazarország, mely a görög birodalommal tartott fenn élénk

összeköttetést.

A volgai bolgárokról csak akkor nyerünk hiteles tudósításokat ,

midőn már áttértek az izlamra. Ez 922 -ben történt. A mohamedán

hitet köztük bizonynyal a kalmár szellemű arabok terjesztették el ,

kik már századokkal előbb fölkeresték a Volga partjait. A bolgárok

királyát almušnak nevezték s országukban mocsárok és sűrű erdők

terültek el . « A kazarok élénk kereskedést folytatnak velök úgy

mond forrásunk, az arab Ibn Dasta – valamint azok az oroszok is ,

a kik az Itil folyó partjain laknak, hozzájok viszik árúikat , u . m.

nyuszt, nyest és menyétbőröket s egyebeket. A bolgár nép földmívelő,

termeszt mindenféle szemes életet, búzát, árpát, kölest és mást.

A kik közöttük pogányok, azok sokféle jelek előtt meghajtják magu

kat, melyeket előtalálnak. A bolgárok lovasok ; királyuk lovakat és

egyebet szed adó fejében ; minden házasulótól egy hátas lovat ve

szen , a kereskedőktől pedig árúik tizedrészét. »

A kazarok országa Bolgárországtól délre terült el s úgy látszik,

a legkülönbözőbb nemzetiségű népeknek szolgált hazáúl. Kiterjedé

sére és nagyságára érdekes világot vet az a levél , melyet a zsidó

vallású kazar király, József intézett 960 tájban Chászdái ben Jiczchák

ibn-Sáprút spanyolországi rabbihoz , ki III . Abdarráhmán cordovai

kalifa orvosa és minisztere volt. A rendkívül becses levélnek az a

része , mely a kazar birodalom viszonyainak leirását tartalmazza, így

hangzik :

« Kérded végre , hogy széltében-hosszában milyen a kiterjedése

országunknak. Tudd meg, hogy az közel a Georgiai (Káspi) tengerhez
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egy folyam (a Volga) hosszában terül el , kelet felé négy hónapnyi

távolságra ; e folyam mentén kilencz nagy nemzet lakik falvakban ,

városokban és várakban , s mindnyája adót fizet nekem . Innen Georgia

felé fordul a határ, és a tengerpart összes lakói , egy hónapnyi távol

ságra, adófizetőim . Dél felé egész Báb - ál-Abvabig (a mai Derbendig ),

a hegyeken és Básza, meg Tagat tartományban a Konstantinápolyi

tengerig, két hónapi járásra, tizenöt hatalmas és nagyszámú nemzet

lakik és mind adót fizet nekem. Nyugatra is tizenhárom erős és hatal

mas nemzet van , melyek a Konstantinápolyi tenger partjain laknak .

Innen északra fordúl a határ, a nagy Júzak (Jaik) folyamig, és itt már

falak nélküli falvakban laknak a népek, vándorolnak a pusztákon

ide- oda egész a higrai-ak (vagyis ugorok) határáig , nincsen számuk

mint a tengerpart homokszemeinek, s mind adót fizetnek nekem és

országuk kiterjedése négy hónapnyi. Én pedig a (Volga) folyam tor

kolatánál lakom és nem tűröm, hogy az oroszok , kik hajókon jőnek,

azokhoz általkeljenek és azt sem tűröm, hogy a szárazon érkező ellen

ség azoknak országába hatoljon, és nehéz harczokat viselek ellenök ,

mert ha engedném, elpusztítanák az egész Ismael tartományt Bag.

dadig. Jelentem neked továbbá, hogy én ezen folyam mellett lakom

és országomban három székhelyem van ; az egyikben a királyné lakik

szolgálóival és heréltjeivel ; ez a hozzá tartozó tanyákkal és falvakkal

együtt 50 négyszög parasangányi. * Lakosai izraeliták, izmaeliták,

keresztyének és különböző nyelvű másféle emberek . A másik , kör

nyékével együtt, 8 négyszög parasangányi s a harmadikban magam

lakom a fejedelmekkel s szolgáimmal és minden tisztviselőimmel , a

kik hozzám közel állanak ; ez nem nagy, csak 3 négyszög parasan

gányi ; a folyam keresztülfolyik rajta és az egész télen át benne

lakunk. Niszan havában (áprilisban ) aztán kiköltözködünk és min

denki földjére vagy kertjébe megy , azt mívelendő. Minden nemzet

ségnek megvan a maga öröksége, a hova költözködik s a melynek

területén öröm és vigalom közepett lakik . Nem lehet itt zsarnok

hangját hallani, nincs itt ellenség és rendzavaró. Én , herczegeim és

kisérőim 20 parasanga távolságra vonálunk egészen a nagy Varsan

folyóig. — Ime, ez a mi országunk nagysága és tartózkodásunk helye ;

az országot nem sok eső látogatja , de van sok folyama tömérdek

hallal bővelkedő és sok forrása. Egyébként termékeny és buja, szántó

földekben , szőlőhegyekben , kertekben és jól fizető gyümölcsösökben ,

* Egy parasanga 5549 méter.
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melyeket folyók öntöznek, gazdag. Hozzá teszem még, hogy országom

határa kelet felé 20 parasangányira terjed a Georgiai tengerig ; délre

30 , nyugotra 40 és északra 30 parasangányira ; én pedig középen

lakom a szigeten , melyen a szántóföldek , szőlőhegyek, kertek és gyü .

mölcsösök vannak, és Isten segítségével békében uralkodom. »

Ezt a tudósítást szépen kiegészíti Ibn Dasta. Szerinte a kazarok

földje tíz napi járásnyira van a bessenyök földjétől; a két nép közötti

tér pedig hol erdős , hol sivatag, mocsáros. Nagy területű a kazar föld ;

egyik oldala a Kaukázusi hegyeknek fordul. A kazar királynak neve

iša, de főuralkodó a khagan. Ez azonban csak névre uralkodó , a ha

talom az išánál van ; ez igazgat és parancsol a haddal mint sajátjá

val ; nem is számol senkinek , ki nálánál feljebb való volna. A kazarok

legnagyobb része a zsidó hitet vallja, ez az iša, a hadi tisztek s álta

lában az előkelők vallása ; azelőtt a kazarok hite hasonló volt a törö

kök hitéhez. Fővárosuk Szara -Sen , de van egy más városuk is Hab

Nela . Télen e két városban laknak, de tavasz közeledtével a pusztára

költöznek s ott maradnak a hideg beálltáig. Mind a két városban

mohamedánok is laknak, kiknek mecsetjeik, imámjaik és müedzinjeik

vannak. Az adót és a katonák számát az iša veti ki a tehetősökre oly

mennyiségben , a mint szükségesnek tartja ; mert a kazarok évenként

hadakoznak a bessenyőkkel. Lovas haduk 10,000 -re megyen. A zsák

mány elosztásakor az iša kiszedi magának, a mi neki tetszik, a többit

a vitézek osztják el maguk között.

A bessenyők eleinte a kazaroktól észak-keletre tanyáztak. Szin

tén egy egészen nomád nép, mely a török -tatár népcsaládhoz tarto

zott s rabló becsapásokból élt. A bolgárok és kazarok közt békés

viszony állott fenn , de a bessenyőkkel örökös harczban állottak a ka

zarok. Ez utóbbiak hatalma messze terjedt észak-nyugat felé, mert a

kievi szlávok is adófizetőik voltak . Nevezetes , hogy a kazaroknál a

zsidó , a bolgároknál pedig a mohamedán vallás volt az uralkodó , de

úgy látszik , e népek vallás dolgában nagyon türelmesek voltak , mert

a keresztyén, sőt a pogány hit is széltire divatozott országukban .

E birodalmak népei is különben félig még nomádok voltak, félig

szántóvetők ; csakhogy a bolgároknál jobban virágzott a földmivelés

és a kereskedés , mi rendezettebb társadalmi viszonyokra enged kö

vetkeztetést.



IV . FEJEZET.

A magyarok a Fekete -tenger mellékein . - A bessenyők. A kazar szövet

ség. E szövetség hatása a magyarokra. A kabarok csatlakozása. A ka

bar (csuvas) hatás nyelvünkben.

Ekkor, a IX. század elején lépi át a magyarság a történelem

küszöbét. Egyik ágával levándorol egészen a Fekete-tenger mellé

keire , míg más része a bolgárok szomszédságában tanyázik. Ethno

graphiai elhelyezkedése egészen világos lesz ; keletre tőle fekszik a

kazar birodalom , északra a kitünő lovassággal rendelkező bolgárok és

a nomád bessenyők ; nyugatra szláv törzsekkel érintkezik s déli szál

lásai lenyúlnak a Fekete- tengerig. A portyázó magyarok megremeg

tetik a kazarok birodalmát is , kik többször megérzik kegyetlen becsa

pásaikat ; hogy őket féken tartsák, hosszú sánczokkal és árkokkal re

kesztették el magukat. A szomszédos szlávokat rövid idő alatt telje

sen meghódítják s korlátlan hatalommal uralkodnak felettök ; nehéz

adókat vetnek rájok s tömérdek rabszolgát fűznek közülök szíjra ,

kiket aztán a Fekete- tengeren kereskedő görögöknek adnak el . Nin

csen róla említés, hogy a bolgárokkal milyen viszonyban éltek ; de

úgy látszik , ez a hatalmas ország, fegyelmezett lovasságával, távol

tudta őket magától tartani. Annál elkeseredettebb ellenségre találtak

a bessenyőkben , kik ekkor már a Volga és Ural folyók mellékein

tanyáztak s a magyarság északi törzseivel érintkeztek . Ezek többször

rájok ütöttek , kegyetlenül megverték őket , s a kiket elfoghattak, rab

szolgákúl eladták.

A bessenyők is épen úgy mint a magyarok, nem egy fejedelem

vezetése alatt állottak, hanem törzsekre oszlottak . Hadi vállalataikban

egy -egy tehetségesebb vezér vagy vajda körébe gyűltek , a ki a legszi

gorúbb fegyelmet gyakorolta felettük. E szigorú fegyelem nélkül sem

mire sem tudtak volna menni ; egyébként elszánt harczosok voltak ,

kiknek eleme az örökös háború volt. Szerették a hosszú szakál és ba

jusz viseletét, nagyobbára kölessel táplálkoztak s irtóztak az adófize
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téstől . Inkább szakadatlan háborút viseltek s egy szálig elpusztultak ,

de nem adták meg magukat. Határozottan az összes török -tatár tör

zsek közt ezek voltak a legbátrabbak s a legszenvedélyesebb harczo

sok . S nemcsak a magyarokat remegtették , hanem a tőlök keletre

tanyázó gúzok s a nyugotra lakó rószok is érezték vaskarjaik csapását.

A bessenyőknek senki sem tudott ellenállani s az egyes törzse

ket már nevök hallatára is félelem fogta el . Ez volt az ok , mely a

kazarokkal szomszédos népeket szövetségre birta . Az alánok, kik a

Kaspi- tenger déli vidékein laktak, a gúzok , kik hihetőleg a kúnok elei

voltak, a bolgárok, kiknek legfőbb kincsök kereskedésök biztossága

volt s végre a magyarok , olynemű frigyre léptek a kazarokkal , hogy a

bessenyők ellen közös védelmet fejtenek ki. Meddig tartott ez a szö

vetség, nem tudjuk ; minden esetre három évnél hosszabb ideig, mint

a mennyire teszik tartamát a görög császári kútfők.

A magyarságra ez a szövetség kétségtelenül jó hatással volt. A ka

zarok hozzájok képest mivelt nemzet voltak , kik épen 860 táján taní

tókat kértek III. Mihály görög császártól ; és bár a keresztyénség nem

tudott köztük erősebb gyökeret verni s a zsidó lett az uralkodó vallás,

mindazáltal iskoláikból jótékony világosság áradt szét , mely nem

lehetett hatás nélkül a szomszéd barbarokra sem. Ennek a szövetség

nek köszönhették a magyarok, hogy a kazar népnek egy vitéz töre

déke , mely az uralkodó viszonyokkal nem tudott kibékülni, kivált

nemzete kötelékéből s a magyarokhoz csatlakozott . Ez volt a kabar

törzs, mely külön főnök alatt három nemzetségből állott s vitézségre

annyira kitűnt, hogy a csatákban mindig elől harczolt. De nemcsak

szaporította a magyar haderőt e népelem, hanem egyszersmind meg

tanította a magyarokat a kazar nyelvre is , mely sokáig életben ma

radt közöttük ; ezenfelül megtanulták a magyarok nyelvét s ekként

lassan egészen beleolvadtak a magyarságba.

E rendkivül fontos történeti tény visszatükröződik nyelvünkben

is . A magyarban egy rakás olyan szó van , melyet még a régi korban

a török nyelvből vett kölcsön ; csakhogy e szók a törökben z hangon

végződnek, a magyarban pedig e mássalhangzó r-ré változott. A török

nyelvben tengiz, öküz, ikiz, a mi a magyarban tenger, ökör, iker. S a

török nyelvek közt egyedül a csuvas nyelv az, melyben ez a hangvál

tozás végbe ment. Bizonyos tehát, hogy ezek a török szók a csuvas

nyelvből kerültek a mi nyelvünkbe, s hogy ennélfogva a kabarok nem

lehettek mások , mint épen csuvasok.



V. FEJEZET.

Biborban született Konstantin császár a magyarokról. Lebedia. Hol fek

vése. Ibn Dasta tudósítása a magyarokról. Bölcs Leó császár a magya

rok hadi szervezetéről. A Don - vidéki magyar képe.

A magyar nemzet első viszontagságainak legbitelesebb kútfője

a biborban született Konstantin görög császár irata , melyet 950 körül

írt, s mely czíme szerint A birodalom kormányzásáról szól. E mun

kát a császár fia, Románosz számára oktatásul írta s tárgyalta benne

a görög birodalommal szomszéd nemzeteknek egymáshoz s a biroda

lomhoz való viszonyait, mind e népek közt különösen a bessenyőket

emelvén ki mint leghatalmasabb s a többiek közt legfélelmesebb nem

zetet. De részletesen ismerteti a magyarok állapotait is , kiket ő tur

koknak azaz törököknek nevez . Ez elnevezésen nem kell fennakad

nunk ; a régi görög írók ez általános megjelölést épen úgy használták,

mint pl . a mai törökök a frends ( franczia) elnevezést, melylyel min

den nem-török nemzetet illetnek.

Konstantin császár írja :

« A turkok nemzete régen Khazariához közel szerzett magának

lakást azon helyen , mely Lebediának neveztetett első vajdájok nevé

ről , mely vajdát tulajdon nevén Lebediasznak neveztek , méltósága

szerint pedig, miként az utána való többieket is , vajdának hívtak.

Ezen helyen tehát az említett Lebediában folyik a Khidmasz folyó,

melyet Khingülosznak is neveznek. »

Lebedia tehát az első név szerint nevezett ország, hol a magya

rok régi szállásai voltak. Hogy ezt az országot Lebediasz nevéről ne

vezték volna el , az csupán a biborban született császár okoskodása s

mindössze annyi alapja van, hogy a magyaroknak akkoriban csak

ugyan volt egy Előd nevű vajdájok , kiről nemzeti hagyományaink is

emlékeznek. A régiesen Elevednek írt névből könnyen lehetett Lebe

diaszt csinálni, s ha egyszer ez a név megvolt, mi sem természete

2
Borovszky : A honfoglalás története.
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sebb, mint hogy a Lebedia nevet kapcsolatba hozták vele. Ez egészen

megfelelt azon kor észjárásának.

Lebedia alatt a Don és Deneper folyamok közt elterülő azon

vidéket kell értenünk , melyet dél felől az Azovi és Fekete-tenger hul

lámai csapkodnak. Északabbra semmi esetre sem fekhetett, mert ott

akkor rengeteg erdőségek terültek el, melyekben a nomád magyarok

meg nem élhettek volna. Itt tudja őket, mint alább látni fogjuk, Ibn

Dasta is . Maga a Lebedia név a szláv lebeda szóból ered , mely laboda

alakban megvan a magyar nyelvben is s dudva, paraj, gaz vagyis

azon magas fű értelmében van véve , mely a trágyás szántóföldeken

szokott felburjánozni. Ekként Lebedián magas burjánnal benőtt vidé

ket vagyis pusztát, mezőséget kell érteni. A Deneperen innen folyik

az Ingulecz és Ingul folyó, amaz a Deneper, emez a Bug mellékfolyója .

Ezek közül valamelyikre czéloz Konstantin se szerint a magyarok

áteveztek a Deneperen is , mi épen nem került nagy fáradságukba.

Egyszerűen hólyag gyanánt felfujt ökör- vagy lóbőrt használtak e

czélra, a mint még ma is így szoktak a tengeren menekülni az urali

kozákok, mikor a jég, melyen halásznak, szétmegy alattuk s az őket

viselő jégdarab olvadni kezd ; ilyenkor leölnek egy lovat, tömlővé fúj

ják fel a bőrét s bele kapaszkodnak.

Ebből a korból való Ibn Dasta tudósítása is a magyarokról. Ez

a nemzetiségére persa , de az akkori szokás szerint arab nyelven iró

szerző 913 előtt írta meg A nemes drágaságok könyve czímű mun

káját, melyben a lebediai magyarokról is szó van . Szerinte a magya

rok török fajbeliek ; hihetőleg azért mondja őket törököknek , mert a

nomád törökök módjára éltek. Fejedelmök 20,000 lovassal indúl ki

hadjáratra s kundunak nevezi magát. E név különben csak királyu

kat illeti , mert tulajdonképeni uralkodójuk neve dsila (vagy dsula , a

magyar kiejtés szerint gyula ), kinek parancsait minden magyar követi,

s ki egyedül határoz támadás, védelem s effélék felett. Sátrakban

élnek s a legelőkön és takarmányföldeken ide s tova kóborolnak. Föld

jük terjedelmes . Egyik oldala a Római (Fekete)-tengerhez ér, melybe

két folyójuk ömlik s ezeknek egyike nagyobb a Dseihunnál (vagyis

Oxusnál); lakóhelyeik e két folyó közt terülnek el . A téli idő beálltá

val a közelebb lakók e folyók egyikéhez vonulnak s ott halászgatnak ,

míg a tél tart . A magyarok területe erdők és vizek bőviben van , talaja

vizenyős, de van sok gabonatermő földje is . A magyarok valamennyi

szomszéd szlávokon uralkodnak, nehéz adót vetnek rájuk s úgy bán

nak velök, mint hadifoglyokkal. Vallásukra nézve tűzimádók. Meg
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megrohanják a szlávokat s a rabságba jutott foglyokat a rómaiak or

szágához tartozó Kerch nevű tengerparti városba hurczolják. Azt

mondják, hogy a kazarok hajdan a magyaroktól s más velök szom

széd népektől való félelmökben sánczokkal kerítették el magukat.

Midőn a magyarok Kerchbe érkeznek , a rómaiak (vagyis görögök)

eléjök mennek, alkuba bocsátkoznak velök s foglyaikért cserébe görög

szöveteket, szőnyegeket s egyéb görög árúkat kapnak.

Ez időbeli hadszervezetökről is van értesülésünk. Bölcs Leó

császár, biborban született Konstantin atyja (uralkodott 886–911 )

leírja a magyarok hadakozási módját s megjegyezvén , hogy a scytha

népek közt csak a bolgárok és turkok (magyarok) ügyelnek erősebb

hadi szerkezetre , úgy hogy e két nép hadakozási módja keveset vagy

semmit sem különbözik egymástól, ezeket mondja : «A turkok népes

és szabad nemzet ; legfőbb iparkodásuk a vitézkedés . Hideget, mele

get, fáradságot, inséget egyaránt elbírnak . Egy fejedelem alatt élnek ,

ki kemény fegyelemben tartja őket ; inkább is félelem , mint szeretet a

fékentartójuk. A turkok óvatosak , titoktartók, de pénzvágyók s nem

sokat törődnek a szerződéssel . A kedvező alkalmat ügyesen kilesik s

meglepik az ellenséget. Karddal, vérttel, íjjal és kopjával fegyverkez

nek ; az előkelők lovai is elejökön vassal vagy nemezzel vannak bo

rítva. Nagy szorgalmat fordítanak a lóhátról való nyilazásra. Nemzet

ségek vagy törzsek szerint el vannak széledve . Lovaikat télen -nyáron

folytonosan legeltetik. Háború idején a szükséges lovakat magukhoz

véve s béklyókba téve turk sátraik közelében őrzik a had rendezéseig .

Ha elleneiket megszalasztják, mire sem ügyelve kiméletlenül nyomul

nak utánok mind addig, míg teljesen szét nem verik. »

Mennyi érdekes adat, mily eleven képe az ős magyarnak ! A Don

vidéki sík pusztán, mely szakasztott mása a mi alföldünknek, sátra

kat látunk szerteszét; a távolban szabadon legelésző paripák, egész

ménessé összeverődve ; odább széles czímerű ökrök és tehenek csor

dája delel . Juhnyájak tünedeznek fel a láthatáron s körülöttük moz

gás , zaj, élet van. A sátorok egymástól távol , néhol egy csoportban

több is ; körülöttük emberek sürögnek-forognak. Némelyik nyilakat

kovácsol, a másik hálót köt ; az asszonyok szabadon párolgó bográ

csokban főznek s nyárson sütik a húst. Egyik asszony vizet hord , a

másik orsót perget; egy csapat lány vígan danolva gyors lépdeléssel

készíti a pemezt. Köröskörűl széles karámok és aklok terülnek. Nem

messze a sátorszállástól a közeli folyó partján halászok tanyáznak .

A folyópartokon néhol nagy tüzek lobognak , s e tüzek körül itt-ott

2*
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végbemenő vallási szertartások elárulják, hogy a lobogó lángok többet

jelentenek egyszerű jeladásoknál . — De közbe megharsan a kürt ; a..

sátorok lakói lóra pattannak s csakhamar mint a gondolat, nyeregben

úl a sereg. Oldalukon kard lóg és íjj, hátukon kopja ; balkezökön

vért s egyesek lovait is pánczél fedi. Ellenfelöket megközelítve, meg

kezdődik a harcz ; ez rendszerint abból áll , hogy az ellenséget hirte

len meglepik s lóhátról nyílzáport bocsátanak rája. Ha az ellenség

megzavarodik, kíméletlenül rátörnek s karddal, kopjával addig kasza

bolják, míg meg nem adja magát. A foglyok megkötözve hosszú

sorban haladnak , a mint a tengerpart felé terelik őket. A tengerpar

ton áll Kerson városa , a régi Kerch , hol a görög kereskedők már

várakoznak rájok. A görög kalmárok raktárai megvannak töltve : olaj

jal , borral, gabonával; a magyaroknak ezeken kívül bíbor és selyem

szövetek kellenek ; azután övek és fegyverek , czifra szőnyegek , pár

duczbőrök, szattyán és fűszerfélék . Visszatérve tanyáikra , darab ideig

a szerzett zsákmányból élnek, legeltetik lovaikat s halászgatnak.

Ime, ilyenformán telt a lebediai magyarság élete.



VI. FEJEZET.

Fejedelem választás. Árpád. - A magyarság első szervezete. — A bessenyők

Lebediából kiverik a magyarokat. Atelkuzu. A nyolcz nemzetség.

Nemzetgyűlések. – A nemzetségek kötelességei.

Forrásaink a magyarokat már úgy említik, mint a kik egy feje

delem uralkodása alatt állanak . Miként történt , hogy a törzsekre sza

kadt magyarság központi hatalmat állított a maga élére ?

Ennek még Lebediában kellett végbemenni, a kazarok közvet

len szomszédságában. A kazar khágán nagyrabecsülte a magyarokat

vitézségökért, s midőn első vajdájok, Lebediasz , ki már ekkor félig

meddig a magyarok feje volt, házasodni készült, megkérte a khágánt,

ajánlana neki nőt feleségül. A khágán szívesen hajlott a vajda kérel

mére, kinek fényes nemzetségénél fogva kiváló tekintélye s nagy híre

volt a magyarok közt ; kiválasztott egy nemes születésű kazar nőt s

ezt nagy ünnepélyességekkel elküldötte Lebediába. És bár a vajda

házassága gyermektelen maradt, a jó viszony továbbra is fennállott

a magyarok és Kazarország között.

A khágán jól tudta azt , hogy a magyarok annyi ellenséges nép

közt nem tarthatják fenn magukat, ha továbbra is több vajda parancs

noksága alatt , törzsekre oszolva maradnak. Egyszer csak azt üzente

a magyaroknak, hogy küldjék hozzá ladikon első vajdájokat. Lebe

diasz tehát elment Kazaria khágánjához s így szólott :

« Ime itt vagyok, mi ügyben hivattál ? »

« Azért hívattunk, felelé a khágán , hogy miután nemes szár

mazású , értelmes, vitéz és a magyarok közt első ember vagy, téged

nemzetednek fejedelmévé emeljünk, s hogy a mi szavunknak és ren

deletünknek engedelmeskedjél.»

« Irántam való jóindulatodat és megkülönböztetésedet, válaszolá

a vajda, nagyra veszem és illő köszönetemet nyilvánítom előtted ; de

miután tehetetlen vagyok ily fejedelemségre, nem állhatok rá. De van
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kivülöttem egy más vajda, Álmos nevezetű , kinek Árpád nevű fia is

van ; inkább ezek közül akár Álmos, akár fia Árpád legyen hát a

fejedelem s függjön a ti szavatoktól . »

A khágánnak tetszett ez a beszéd , embereket adott mellé s vele

együtt a magyarokhoz küldé , kik is a magyarokkal ez iránt értekez

vén , a magyarok jobbnak tartották , hogyÁrpád legyen a fejedelem ,

mint atyja Álmos, mint tekintélyesebb mind észre , mind tanácsra,

mind vitézségre nézve igen jeles és ily fejedelemségre alkalmas férfiú .

A khágán szívesen adta beleegyezését, hogy Árpád legyen a fejedelem

s ekkor a magyarok « a kazarok szokása és törvénye szerint » a kazar

küldöttség jelenlétében fölemelték őt paizsra és fejedelmökké kiál

tották ki .

Ugy látszik , kazar mintára, ekkor nyerte első szervezetét a

magyarság. A fejedelem mellé mintegy helyettesül a gyulát rendelték,

kit Ibn Dasta is említ dsila néven . Ez lehetett a hadak fővezére s

mikor később a keresztyénség eltörölte a pogány institutiokat, ebbot a

hivatalból lett a nádorispánság. A birói hatalmat ellenben a karkhász

gyakorolta s mind a két méltóság firól - fira szállott. Azonban úgy a

hadak intézésében , mint a biráskodásban is a legfőbb hatalom a feje

delmet illette s a fejedelmi méltóság is örökös lett az Árpád család

jában .

A kazarokkal való szövetség azonban nem lehetett valami benső.

Ha az lett volna, bizonyára nem engedték volna , hogy a magyarokat

Lebediából kiverjék . Pedig ez lett a dolog vége .

A bessenyők, ez a féktelen és nyughatatlan nép , megtámadta a

kazar birodalmat s tűzzel, vassal kezdte pusztítani. A khágán hatal

mas sereget küldött ellenök , meghagyva vezérének , hogy dúlja fel

szállásaikat s őket, ha lehet, szorítsa vissza keletre . A kazar hadsereg

meg is felelt feladatának ; megrohanta a rakonczátlan bessenyőket

annyira szétverte őket, hogy ezek csakugyan kénytelenek voltak föl

kerekedni s nyájaikkal együtt tovább vonulni . De a helyett, hogy

kelet felé hátráltak volna, nyugat felé vették utjokat s rá törtek a

Lebediában élő magyarokra, kik nem tudtak a vad hordáknak ellen

állani. A csapás, melyet a bessenyők a magyarokra mértek, oly heves..

volt , hogy két részre szakította őket. Egy részök kelet felé menekült

s Persia határain állapodott meg ; ezeket, elég különös , germán név

vel sokáig nevezték fekete fáloknak (sawartias fali), s történeti forrá

sunk szerint bizonyos , hogy a germánok ez időben általában így

nevezték az összes magyarságot. Ez az elnevezés aztán eljutott a görög
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császár fülébe is s Konstantin nem tudván e szó értelmét megmagya

rázni, egyszerűen leírta azt, a mint hallotta .

A magyarok másik részét, s ez volt a nép zöme, a bessenyők

nyugat felé szorították az Atelkuzu nevű helyekre . Ez a név, a most

leírt alakon kivűl , Etel és Kuzu néven is előfordul s a történetírók

megállapodása szerint annyit jelent, mint Vízköz. Konstantintól meg

tudjuk azt is , hogy e tartományt, mily folyók öntözik : az első folyó

a Barukh, a régi Borysthenes vagyis a Deneper, melyet a magyarok

Nagy Lajos korában is Etelnek neveztek . Nem lehetetlen , hogy az

Etelköz név eredete ezzel a folyónévvel függ össze . A második folyó

a Kubu, mely név hangcserével a Bug folyót jelenti. A harmadik folyó

a Trullosz vagyis a Deneszter, régi nevén Tyras , melyet a törökök

Ősi nevén ma is Turlunak neveznek. Végre a Brutosz és Szeretosz

nem más, mint a mai Prút és Szeret. Nem szenved tehát kétséget,

hogy Atelkuzu azon a nagy térségen terült el, mely az erdélyi határ

hegyek és a Deneper folyó között fekszik .

Az atelkuzui magyarságról azt írja a görög császár könyve, hogy

az nyolcz nemzetségre oszlott. E nemzetségek szerinte a következők

voltak :

Első a kazaroktól elszakadt kabarok nemzetsége.

Második : Neké.

Harmadik : Megeré.

Negyedik : Kurtügermatosz.

Ötödik : Tarianosz.

Hatodik : Genach.

Hetedik : Karé .

Nyolczadik : Kaszé.

E görögösen írt neveket talán így restituálhatnók:Nyéki, Megyeri,

Kurti-Gyermat, Tarján, Gyenáh (Jenő ? ), Kari, Kazi. « Ezek a nemzet

ségek pedig nem alattvalói saját fejedelmeiknek, hanem szerződésben

vannak, hogy a folyók szerint, a melyik részen háború talál kiütni,

egymást egész készséggel és buzgósággal segítik. Konstantin e szavai

világosan elárulják, hogy a nemzetségek külön főnökei nem gyako

roltak nemzetségök tagjai fölött fejedelmi hatalmat. Hihetőleg ök

nemzetségök kormányát nem saját tetszésük , hanem csak a törvény

nyé vált ősi szokások szerint vezethették, saját nemzetségök elébe

törvényeket nem szabhattak, az egész nemzetet illető közügyekben

önállóan nem intézkedhettek ; tehát egyik nemzetség fejedelme vagy

inkább vajdája sem indíthatott háborút, nem köthetett békét s nem
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szerződhetett a külső nemzetekkel. Lenni kellett valamelyes nemzeti

tanácsnak vagy közgyűlésnek, mely nemcsak a belügyekben intéz

kedett, hanem egyszersmind a külfölddel való viszonyok felett hatá

rozott. Nemzeti krónikáink fentartották annak emlékét, hogy amagya

rokat, mielőtt keresztyénekké lettek volna, a hirnök e szavakkal

szólította táborba : « Isten és a magyar nép szava , hogy meghatározott

napon ki-ki a kijelölt helyen pontosan megjelenjen , a község tanácsát

és parancsát meghallani». Ily gyűléseket minden bizonynyal a nem

zeti áldomások alkalmával tartottak, melyek, mint alább látni fogjuk,

vallásos szertartások voltak . E szerint a fejedelem , valamint utódai

az egész nemzet, a külön nemzetségfők pedig saját nemzetségök ügyei

nek intézésében a nemzeti gyűlés akaratától függöttek s csak az ez

által hozott törvények őrei, a nemzeti végzések végrehajtói voltak.

Ne gondoljuk azonban, hogy a nemzetségfő egyszerűen csak

minden hatalom nélküli báb volt, kinek nem engedelmeskedett

senki. Úgy kell a dolgot felfognunk, hogy béke idején minden főnök

a maga nemzetségének házi ügyeit a főfejedelem beavatkozása nélkül

intézte , de háború esetében mindnyájan engedelmeskedni tartoztak

a fővajdának vagy helyettesének, a gyulának. Miben állott hát az

egyes nemzetségek függetlensége ? Ha háborút hirdettek, minden

főnök tartozott síkra szállani hadi népével ; béke idején aztán nem

zetsége és okvetetlenül személye is alá volt vetve az országos birák

itéletének. E két dolgot kivéve volt meg a nemzetségek teljes függet

lensége a központi hatalomtól . E két fontos mozzanat később a kirá

lyok egész fenhatóságát magában foglalja birtokos alattvalóik felett.

A magyar nagybirtokos a későbbi századokban is azzal tartozott a

királynak, hogy hadi kötelezettségeit pontosan teljesítse , s ha pere

van szomszédjával, ne maga intézze el, hanem vigye az országos

biróság elé . Ennélfogva a gyulának és karkhásznak már ekkor nagyobb

rangja volt a vajdákénál, mert ezek ügyében s ezek felett is itéltek .

Minden kétséget kizár tehát az a felfogás, hogy későbbi országos

biráink a nádor és országbiró (vagy talán a tárnokmester) nem egye

bek, mint a gyula és karkhász .



VII. FEJEZET.

A magyarok Atelkuzuban . A dunai bolgárok . Symeon király görög há

borúja 894. A magyarok a görög császár szövetségesei. Elpusztítják Bol.

gárországot. – A magyarok Pannoniában . – A bessenyők feldúlják a magya

rok atelkuzui szállásait. A magyarok kivándorolnak. – Bessenyőország.

Atelkuzuban a magyarok már számos vérfürdőn átment híres

nemzet voltak. A szlávokra kivetett súlyos adók és nyájaik jövedelme

elégséges élelmet szolgáltattak nekik, de harczhoz szokott karjaik

nem tudtak tétlenségben zsibbadozni . Kalandokat kerestek maguk

körűl s könnyen találtak is . Szomszédjaik a Duna tulsó partján, a

folyam azon szögében, mely keleti és déli határukat képezte, a bol

gárok voltak. Ezek a bolgárok, kiveretve a kazaroktól , 678-ban köl

töztek le a Volga partjairól s átkelvén a Dunán , az egykori római

Moesiát foglalták el . Itt oly nagy hatalomra tettek szert, hogy Kon

stantinápolyt is csaknem bevették s a görög császároknak örökös

háborút zúdítottak a nyakába. Királyaik, bízva kitűnő harczosaikban ,

többször haszontalan okokból belekötöttek a császárba s pusztítot

ták a birodalom határait. Így történt ez Symeon király idejében is .

Symeon 893-ban lépett uralkodásra s már a következő évben talált

okot, hogy betörjön a birodalomba. A háború bolgár kereskedőkre

és árúkra kivetett vámok miatt tört ki ; Symeon a bolgár kalmárok

sérelmeinek orvoslását sürgette, de ezt Bölcs Leó császár folyvást

halogatta. A bolgár uralkodó erre haragra gyuladt, Macedoniára ron

tott s azt rabolni kezdte . Leó fel akarta tartóztatni, de seregét meg.

verték ; görögjei szétfutottak s kazar segédhadait csaknem mind leöl

ték vagy elfogták. Symeon valódi barbár módra mindazoknak, kik

élve keze közé kerültek, levágatta orrukat s ily állapotban küldte

vissza őket a császárhoz. Leó méltán felingerülve, egyik vezérét Niké

tasz Szkleroszt a Dunához küldé a magyarokhoz segítségért, ki Árpád

és Kurszan magyar vezérekkel tanácskozván , rábírta Öket a szövet
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ségre, tőlök kezeseket vett s haza tért. Erre azután a byzanczi hajó

had tengerre szállt, a szárazföldi sereg pedig Bulgária ellen indúlt ;

de a császár egyúttal megkisérlette Symeont békére bírni. Követet

küldött hozzá. Symeon dühében hallani sem akart alkuról s fogságra

vetette a követet. Most a bolgár király minden erejével a görögök

szárazföldi serege ellen fordult, melynek Nikephorosz Phokász volt a

vezére . Egyszersmind egy derék sereget küldött a Dunához , mely a

magyarok átkelését megakadályozza. Mikor a görög hajóhad a Dunán

fölevezett s hozzá kezdett a magyarok átszállításához, a bolgárok

erős köteleket húztak a part mentében , hogy a hajók ki ne köthesse

nek. A magyarok eleinte nem is tudtak partra szállani. Ekkor a

görög hajóhad egyik kormányosa, valami Barkalász nevű, két más

hajóslegénynyel paizst és kardot ragadván , vitéz és hősi rohammal

kiugrott a csónakból , elvágta a kötelet s utat nyitott a magyaroknak .

A magyarok így szerencsésen átkelvén a Dunán , elárasztották

Bulgáriát. Betörtek az ország szívébe egész Várnáig s feldúlták fővá

rosát, Prestlavont (a régi Marcianopolist). Árpád fia Liuntisz (Levente ?)

maga vezette őket s nem kegyelmeztek senkinek . Symeon értesülve

a borzasztó pusztításról, ott hagyta Phokászt és az új ellenség ellen

fordult. De három ízben is csúf vereséget szenvedett s maga is csak

futva menekült. Városról - városra üldözték ; hogy életét megment

hesse , kénytelen volt Mundraga várában elbújni. Hirtelen megbékült

a császárral s most minden gondolata az volt, miként álljon bosszút

a magyarokon.

Ez 894-ben történt. Még ugyanez évben , alig hogy befejezték

a bolgár háborút a magyar hadak, Arnulf német császár felszólítására

Pannoniára ütöttek s elpusztították Szvatopluk morva fejedelem bir

tokait . Ekkor látta először Pannonia a magyarokat s ők vérbe-lángba

borították a földet, melyet a sors hazájokul volt rendelendő.

A magyar hadseregnek e távollétét használta fel Symeon ször

nyű bosszúja végrehajtására. A görög császár felől most már biztos

ságban érezvén magát, a bessenyőkhöz folyamodott, hogy tervének

kivitelében segítségére legyenek . Pénzzel és igéretekkel rávette eze

ket, hogy a magyarok szállásait hátban támadják meg, míg ő a Duna

felől intéz ellenök támadást. A szállások védelmére otthon maradt

magyar sereg s az egyesült ellenség közt a harcz rövid , de rettentő

véres lehetett. Symeon nem kegyelmezett élőnek s a bessenyők vér

szomja olthatatlan volt. A bolgár király azzal a tudattal térhetett

vissza hazájába, hogy ellenségeit teljesen tönkre tette . A borzasztó
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katastróphából kevesen menekültek meg, s mikor a kalandozó ma

gyar sereg visszatért, iszonyú pusztulást és romokat talált.

A kiket megkimélt a borzasztó csapás, azokat Árpád fejedelem

összegyűjtötte, s elhatározta, hogy a bessenyők szomszédságából népé

vel együtt elköltözik . Keresve sem találhatott volna biztosabb terü

letet, mint a gyér népességű Pannonia , melyet csak az imént szágul

doztak be hadai. A magyarság tehát fölszedte sátorait s 895-ben bar

maival és háznépével együtt áthatolt a Kárpátokon.

A mint Atelkuzut kiürítette, a bessenyők rögtön birtokukba

vették. Ettől fogva a Dunától a Donig elterülő síkság a Bessenyő

ország ( Patzinakia) nevet vette föl.



VIII. FEJEZET.

A magyarok hadviselése. - Fegyvereik. Ipar, különösen nemezgyártás.

Fényűzés. -- Egy pogánykori magyar nő ékszerei . – A honfoglaláskori magyar

jellemzése. Családélete.

Mielőtt a magyarok letelepülését új hazájokban elmondanók,

fordítsuk figyelmünket műveltségi állapotukra ; hogy hadakoztak,

mivel foglalkoztak, milyen volt a külsejök, ruházatuk ; hogy gondol

koztak s milyen volt lelki világuk, — bizonyára mind oly kérdések,

melyek a késő unokát joggal érdekelhetik.

A magyarságnak nemcsak közéletét, hanem magánviszonyait is

a harcz határozta meg. Valóságos katonaság volt az egész nemzet s

még azok is , kik tényleg nem vettek részt a hadakozásban, nők, rab

szolgák, gyermekek, többé -kevésbbé a hadi életnek szolgáltak. A fér

fiak élete örökös fegyverforgatás volt ; a nők látták el őket a hadi

foglalkozásnak megfelelő ruházattal , a rabszolgák voltak a podgyász

őrei és gondozói, s az ifjúság már zsenge korától kezdve harczra

edzette izmait. Ha nem mondaná is Leó császár, hogy « a magyarok

nem kitartók gyalog megállani helyüket, mint a kik gyermekségük

óta lovagláshoz szoktak » , mint nomád népről eleve föltehetjük, hogy

csupa merő lovasság voltak . A nomádot el sem lehet képzelni ló nél

kül. Annálfogva még kevésbbé lehet szó nomádoknál gyalogságról.

A pogánykori magyar is össze volt forrva lovával, úgy hogy a

nyugati népek közt szinte meggyökerezett az a hit, hogy a magyarok

gyalog megállani sem tudnak. Támadó fegyverök volt a kopja, kard

és nyil . A kopja mintegy 7-8 láb hosszú lehetett s rúdján fenn

lobogó, közepén szíjj volt. A lobogó arra szolgált , hogy az egyes had

osztályokat megkülönböztethessék egymástól, a szíjj pedig arra való

volt, hogy jobb hónuk alatt elvezetve , a hátra dűlt fegyvert könnyen

lehessen viselni . A kopja forgatásához meglehetős erő és ügyesség

kivántatott ; azután arra alkalmas, fürge mozgású lovak kellettek
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hozzá, melyeknek mozdulatai a kopjadobás minden módját lehetővé.

tették .

Sokkal alkalmasabb volt a támadásra és különösen az üldö

zésre a magyarok másik támadó fegyvere, a kard . A lovas népek

kardja rövid görbe alakú s ilyennek kellett lennie a magyar kardnak

is . A hosszú , egyenes kardot később kezdték használni ; különben is

ez inkább döfésre, mint vágásra szolgált. A görbe rövid kard a lovas

ság közeli fegyvere s hosszas gyakorlatot kiván ügyes forgatása. Azon

ban a magyarok legfélelmesebb támadó fegyvere a nyíl volt, mely

nek pontos kezelése rendkívüli izomerőt és szakadatlan gyakorlatot

követelt. A nyilvesszőt, melynek szára egyenes , de felül vékonyodó

fából, hegye pedig kovácsolt vasból készült, oly erővel kellett elröpí

teni , hogy az az ellenség vértjén és paizsán keresztül hatoljon .

S mennyivel nehezebb lehetett a lovas feladata , midőn vágtatás köz

ben kellett a nyíllal bánnia. Pedig a magyarok főügyessége épen

ebben állott. Védő fegyvereik közt a paizs és a sisak foglalták el az

első helyet. A paizs a szúró fegyverek ellen szolgált oltalmúl s ne

mezzel bevont falapból állott. A sisak , vagy inkább süveg, nemezből

készült s elejére egy tenyérnyinél szélesebb érczlemez volt erősítve ,

hogy a fejet a vágás ellen biztosítsa. A vállak védelmére szolgált a

széles gallér, mely kerek alakú volt s némi védelmet nyújtott a vágó

fegyverek ellen . Általában a magyarok a mai köpenyeghez hasonló

felső öltözetet viseltek , mely alá eső alkalmával az íjjat és nyiltokot

elrejthették, s mely a fegyverek csillogását is eltakarta . Bő újjai vol

tak , melyek a két kar szabad használatát nem akadályozták , s mint

hogy térden alúl ért, betakarta a czombot és térdet is . E köpeny alatt

testhez álló kabátot vagy dolmányt viseltek , melyet ővvel szorítottak

össze ; az előkelőbbek használtak pánczélt is, sőt mint Leó császár

iratából tudjuk , lovaik elejét is vaspánczél vagy nemeztakaró födte.

Lábaikon csizma volt s erre sarkantyú erősítve. Fontos szerepe volt

a kengyelnek, mely a lovon való csatázást rendkívül elősegítette.

Övükön lógott a kard , valamint az ívet magában foglaló tarsoly és a

30—40 nyílvesszőt tartalmazó tegez. Mint e fegyverzetből is látható,

a magyarság inkább könnyű lovasság volt, mely az ütközetet nyila

zással nyitotta meg s kopjával és karddal döntötte el . A területi ne

hézségeket rendszerint előnyükre tudták fordítani s nagyon jól értet

tek ahhoz , hogy az ellenséget cselvetésekkel zavarba hozzák. Kémek

és előőrsök nélkül sohasem csatáztak s hiányos fölszerelésük mellett

is képesek voltak várak megostromlására. Rendesen vagy kiéheztet
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ték az őrséget vagy nyilaikkal, melyeknek végére gyujtó eszközt alkal

maztak, vívták meg a várat.

Ily hadakozó népnél korán kellett némi iparnak is kifejleni.

Kardot, kopját vásárolhattak a magyarok a drinápolyi gyárakból vagy

hozhattak messzebbről is drága pénzen — úgymond Salamon Ferencz,

kinek a régi magyar hadviselésről írt munkáját itt használjuk, de

nyilaikat bizonyára maguk készítették. Liutprand olasz krónikás föl

jegyezte, hogy mielőtt a magyarok a 900. évi tavaszi hadjáratra in

dultak volna , egész télen szorgalmasan dolgoztak fegyverek és nyilak

készítésében . A nyíl- és íjjgyártáson kívül a kovácsmesterség is álta

lános lehetett ; hiszen a vas nemcsak nyíl- és kopjahegyűl, hanem

kardélül is szolgált, sőt a kengyel, lópatkó és szegek használata is

tetemes mennyiségű vasat emésztett föl. Nagyon kiterjedt iparág

lehetett a nemezgyártás is. A közép- ázsiai török népek a nemez ké

szítésére leginkább a tevék és juhok gyapját használják. Először

külön választják a fehér gyapjút a barnától, azután lóbőrre teregetik

s addig csepülik , míg az egyes szőrszálak egymástól elválva, egyforma

magasságú réteget képeznek ; ekkor vízzel befecskendezik s két gyé

kény közé helyezik , melyek közt a gyapjúréteget addig hengergetik,

a míg ez - a szörben vagy gyapjúban levő ragadós zsír következté

ben – összeálló, szilárd anyaggá lesz . Kézzel való többszörös hen

gergetés után oly vékonynyá lesz a tekercs , hogy a kallást lábbal kell

folytatni. Hat vagy nyolcz nőcseléd fog hozzá s a tekercset egyenlő

lépésekkel hengergetve maga előtt, a tánczhoz hasonló mozgást végez.

A kirgiz vagy turkoman nők kezöket csipőjükre téve s dalolva , több

óra hosszáig folytatják e mulatságot a nélkül, hogy elfáradnának .

A nemezt leginkább takaróúl használják – mondja Vámbéry, a török

faj monographusa, kitől e leírást veszszük , de csinálnak belőle

föveget is , a szegények pedig ruhát. Ilyen formán készíthették a no

mád magyarok is a nemezt, s mint a görög irókból tudjuk, még fénye

sített nemez gyártásához is értettek . A nemezzel kapcsolatos volt a

szűcsmesterség, mely a czérna -fonás megvoltát teszi föl ; a kendert

és gyapjút bizonyosan szövetek készítésére is felhasználták. A csiz

madia és szíjjgyártó szintén talált náluk bő keresetet, nemkülönben

a timár is . A süvegjártó -mesterség pedig több oldalú volt akkor,

mint ma.

A fényűzésre is kiterjeszkedett a pogány magyarok ipara. Az «öt

vös » szó , mely a régi időben aranymívest jelentett, az ősi nyelvben

még minden érezczel bánó mesterembert illetett . A legkitűnőbb
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régiségbuvárok állítják, hogy a magyar- és oroszországi ötvös-ipar

közt feltűnő a rokonság ; a magyarok ezt az ipart minden esetre a

permi népektől örökölték , az oroszok pedig ezektől eltanulták. A külső

kényelemre is sokat adtak őseink. A görög írók dicsérik a magyarok

sátrait mint a legszebbeket s utánzandóknak mondják. Azután ruhá

zatok is elég csinos lehetett, mert az ujjas, bő és hosszú köpeny

polgári viseletté lett Konstantinápolyban . Nagyon sokat adtak a

tisztaságra ; legalább a tisztaság érdekében nyírták le rövidre hajo

kat s rendes szokásaik közé tartozott a fürdés ; Konstantin császár

dicsérte tábori fürdő -készletöket, a scytha csergát vörös kordovánból

készült bőrmedenczével s elrendelte, hogy a táborban egy ilyen az ő

számára is kéznél tartassék .

Szeged határában egy pár évvel ezelőtt a szerencsés véletlen

egy pogánykori magyar matróna sírját tárta fel. A sírban talált ék

szerekről némi fogalmat szerezhetünk arról, milyen volt az azonkori

magyar nő viselete. Az érdekes lelet egy része ékszer, más része

ruhadiszítmény s arany vagy aranyozott tárgyakból áll . A drágaköves

aranygyűrű arról tanúskodik, hogy Ősanyáink korában a kéznek ez

az ékessége közönséges lehetett. A nyakban akkor is gyöngyöt visel

tek , s a fülbevaló ép úgy divat volt, mint manapság. A függő két

részből áll : a fülbe akasztható kapcsos részből és a csüngőből, mely

az előbbihez egy zárt kapocscsal van hozzá erősítve, úgy hogy

amarról lógva könnyen himbálódik s mintha három könycseppet

ábrázolna egymás alá való elhelyezésében. Előfordul a karperecz is ,

az ember ez ősi ékszere , melyet már a legrégibb barbár népeknél is

feltalálhatni. Érdekesek az övre erősítve volt boglárok, valamint a

ruhára varrt gombok és kis csüngős pitykék , melyeken levél- és

virágmotivumok szerepelnek diszítmények gyanánt. Ez ékszerek és

ruhadíszek némelyikén a forrasztás és pántolás nyoma látszik , mi a

legélénkebben bizonyítja, hogy őseink korában az ötvösipar csak

ugyan virágzott.

A honfoglaláskori magyar termetére nézve zömök, de rendkivül

izmos volt. Haját rövidre nyírta s állát borotválta. Arcza kerek volt

s pofacsontjai kissé előre állottak ; széles , de nem tompa orr feküdt

nyilt , kerek szemei között. Haja általában barna volt , s a mikor a

szlávokkal keveredni kezdett, a szőke hajzat sem lett ritkaság. Ven

dégét nagyon szívesen látta , szívesen marasztotta ; a mije volt , azzal

készséggel megkinálta. Szinte kifogyhatatlan volt a kinálgatásban s

egyre biztatta vendégét, hogy « úgy érezze magát, mint otthon » .
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S még ha a legjobb módú volt is , s vendégét a lehető legjobban

ellátta , nem állhatta meg, hogy ne szabadkozzék, ne mentse magát

a váratlan érkezéssel. Sok keleti néppel ellentétben a magyart fris

idegzet, kevés pihenés jellemezte ; nem szerette a henyélést , de ha

betegség gyötörte, megadással viselte sorsát. Környezete tréfásan

vigasztalta , hogy sebét kösse be « tűrömfűvel , és « jajlapuval», s ha

felgyógyúlt, azt hitte, « még annál jobb , hogy a rossz nedvesség kifútta

magát a testéből » . Könnyen lobbant haragra , de ha szépen tudtak

vele bánni, könnyen ki is békült. Nem állhatta a hazug embert s

száz czélzással tette csúffá a hazudozót. Jellemében nem gyökerezett

a kegyetlenség, legfeljebb háborúban hagyta el mérséklete ; innen a

székely közmondás : « úgy nem sajnálja az embert, mintha háború

ban volna » .

Nem ismervén mi a félelem , a legénykedés vagy kevélyke

dés , különösen fiatal korában, természetévé vált. A két nem fiatal

sága szívesen enyelgett egymással s a szerelmi bánat, ha a népköltészet

mai virágaiból következtetni lehet az ős időkre , erős nyomot ha

gyott lelkében . A merre a csalódott szerelmes járt, « még a fák is.

sírtak » .

Nem vetette meg az italt, mely bátorságát és jó kedvét növelte.

A birkózás ma is nemzeti tulajdonsága s hajdan még inkább az lehe

tett. Szerette a magyar a zenét és a tánczot ; tánczközben a mozgás

rythmusának megfelelő rövid kiáltásokban tört ki.

A régi magyarok házasságot adás-vevés útján kötöttek . Mikor

a nő elérte a férjhezmenetel korát , « eladó lány » lett, vagyis vevő

legényre (vőlegény) várt, kinek a szüléktől megszabott díjat le kellett

fizetnie, s csak így juthatott a leány birtokába. S úgy látszik, nagy

ára lehetett a jó nőnek, mert a magyarok közt a többnejűség nem

tudott soha lábra kapni. A házas nőnek a feleség » volt a neve, a mi

azt mutatja, hogy a férj nem egyszerűen csak szolgálójának tekintette

nejét.

A családéletre vonatkozó elnevezések a rokon nyelvekben

mind egyezők levén , bizonyos , hogy a magyaroknál is már korán

nagyon kifejlett családi állapotok uralkodtak. A család neve hihe

tőleg nem volt az őskorban ; innen a kinek családja volt, azt ne

mesnek mondták. Eszónak később sokkal tágabb értelme lett s

mint tudjuk, a nemzet egész jobbik felének megkülönböztetésére

szolgált.

Az idegen kifejezésére minden valószínűség szerint a szlávoktól
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kölcsönzött német szót használták s a germán embert eleinte szász

nak nevezték. Innen magyarázható, hogy az első német települők a

magyaroknak mind szászok voltak .

A falu és város fogalma ősrégi s ismeretes volt már a honfog

lalást megelőző időben is. A latin templom szónak nyelvünkben az

egyház felel meg ; ebben az egy szó annyit tesz mint szent (ez utóbbi

szláv kölcsönszó), e szerint egyház voltaképen szent-házat jelentett.

S itt elérkeztünk a pogány magyarok vallásának kérdéséhez .

3
Borovszky : A honfoglalás története .



IX . FEJEZET.

Os vallás . Természetimádás. Öreg isten : Ukkon. Látogatása. Nem

zeti isten . Női istenség. Ünnepei. Tiszteletének maradványai. Tűz

vagy napisten. - Tiszteletének nyomai. – A víz tisztelete. — Földanya és

tisztelete Levegő tündére. Kisebb isteni lények. Rossz szellemek.

Jó tündérek. Papok és papnők. Boszorkányok. Az áldozati szertar

tások. Az ősi magyar naptár .

A honfoglaláskori magyarok, mint minden kezdetleges nép,

természetimádók voltak. Egy görög író, Theophylaktosz Szimokatta, a

következőkép nyilatkozik a pogány magyarok vallásáról : « A turkok

igenis bolondúl a tüzet tisztelik , valamint a levegőt és a vizet, a föld

tiszteletére énekeket énekelnek, imádni azonban csakis azt imádják

és illetik isten nevezettel , a ki e világ mindenségét létrehozta . A kinek

is lovakat , ökröket s juhokat áldoznak s papjaik is vannak, a kiket

jósló tehetséggel megáldottaknak hisznek » . E természeti elemeket

aztán megszemélyesítették s ezek voltak főisteneik.

Az ég és levegő istene volt az « öreg isten » . Neki nincs kezdete ,

se vége nem lehet . A mennyég közepén , a felhők felett székel s a

szivárvány képezi kézíjját, melylyel tüzes nyilait ellövi . Uralkodik a

föld felett, s a föld és ég , az ég csillagai , az istenek vagyis legfőbb

lények , emberek és állatok , maguk a gonosz lények is mind ő tőle

vették kezdetőket. Ő intézi a fellegek és szelek járását ; ura a dörgés

nek és villámlásnak . Tüzes kardjával segit a bajban levőknek, de

egyszersmind ezzel bünteti meg a rossz embereket, kivált pedig

azokat, kik hamisan esküsznek. Ösz szakájú öregnek képzelték , a ki

azonban soha sem járt-kelt az emberek között. Különösen félelmesek

voltak nyilai ; ha valaki ellensége romlását kivánta , csak azt óhajtá :

« Verje meg a tüzes isten-nyila ! » Mint a villám urának természetesen

a tűz felett is hatalma volt az öreg istennek , kit nagy istennek is

neveztek . A felhők és szelek intézője levén , az időjárást és a termést

ő szabta meg. Az emberekkel közvetlenül soha sem érintkezett s ren
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deleteit és parancsolatait alantas istenei hajtották végre. Végre ő

hozzá esedeztek , midőn betegségek vagy járványok pusztították az

embereket .

Említettük, hogy az öreg isten az emberek közt soha sem jelent

meg. De mégis, megjelent akkor, mikor büntetni akart. Azért jaj volt

annak, a kit meglátogatott, mert e látogatás egyértelmű volt teljes

megsemmisítésével annak, a kit meglátogatott. Közmondásaink ma

is ismerik e kifejezést: «meglátogatta az isten » ; olyankor mondja

ezt népünk, mikor valakit szerencsétlenség vagy betegség sujt. Ennél

fogva nevét szent borzalommal ejtették ki őseink s nagyszerű áldoza

tokkal engesztelték . Ha valaki ügyét szerencsésen akarta végezni,

hozzá fordúlt könyörgéseivel s egy -egy ügylet sikeres lebonyolítása

után tiszteletére áldomást ittak . Ez áldomások minden szerződésnél

elmaradhatatlanok voltak s egy -egy családnak vagy nemzetségnek

külön pohara is volt erre a czélra. A XVI. században még a Hegy

alján széltére ittak ez áldomás-poharakból, mikor alkut kötöttek s

az írott levelek azt is elárulják, hogy abban az időben e poharat

Ukkon poharának nevezték . Ez ugyanaz az elnevezés, a mi a finn

Ukon pikari vagy Ukon malja. S a pogány finnek a maguk főistenét

valóban Ukkonak nevezték .

Ime, így tudjuk meg, hogy őseink legfőbb istenének a neve

Ukkon volt .

Volt egy másik hatalmas istensége is a pogány magyaroknak.

Kisebb ugyan, mint a legfőbb isten , de szintén általánosan tisztelt.

Ez volt a saját nemzeti istenök , kinek neve ma is él népünk tuda

tában .

« A magyarok istene» közmondásainkban és népköltészeti emlé

keinkben sokszor előfordul s úgy él a köztudatban, mint a ki ellenség

ellen védi , oltalmazza nemzetét. Valószínűleg Ukkon fia volt, s mint

hogy a rokon népeknek is (a voguloknak, mordváknak és finneknek)

szintén megvolt a maguk védő nemzeti istenségük, hihetőleg a ma

gyarok istene is a háborúkban segítette nemzetét. E szerint a magya

rok istene alatt a hadak istenét kell értenünk , melyre újabbkori

költőink a Hadúr szót hozták forgalomba. Az ő tiszteletével függ

össze a hadak útja elnevezés is , melylyel népünk a csillagok közt

húzódó tejutat nevezi. A hadak útja az ős mythologiában a rokon

népek szétoszlásának őrzi az emlékét. Hogy mily hatalmas és köz

kedveltségű lehetett ez az isten pogány őseinknél, onnan is megitél

hetjük, hogy azon isteni személyek közt , melyeknek tiszteletéről

3*
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némi homályos adataink vannak, a nép ajkán fenmaradt s legsűrűb

ben emlegetett istenség épen a magyarok istene .

Az ősi pogány hitben előkelő szerep jutott a női istenségnek ,

kit a magyarok alighanem Kisasszonynak , Boldogasszonynak nevez

tek . Ezt az ősvallás örökké fiatal szűznek, erővel, szépséggel, élettel.

teljesnek s a világ élete fentartójának dicsőítette. E szűzies termé

szeténél fogva őt tartották a szűzek és a szemérem oltalmazójának.

De mint anya egyszersmind az asszonyok oltalmazója is ő volt, hozzá

folyamodtak segítségért a gyermekágyasok, ő őrködött az anyák és

az újszülöttek élete s egészsége felett ; végre a házaséletre is ő viselt

gondot. Fenn a felhők mögött van az ő háztartása , úgy gondolták

őseink ; lakhelyéről árasztja a földre az éltető erőt, hol reggeli har

mat, hol eső vagy hó képében . A mordvinok hite szerint leszáll a

földre s termékenységi erőt ajándékoz neki. Midőn a földön jár,

kiválólag erőteljesnek mutatja magát. Néha látni is lehet őt, a mint

a mezőkön és réteken magvakat hinteget, máskor meg virágokat

hint alá a méheknek s szemeket szór le kedves tyúkjai számára.

Sokszor csak az árnyékát látják az emberek e jóságos istenasszony

nak , mikor a szántóföldeket látogatja. Nyáron át világos nappal

lehet néha látni déltájban lebegését , mikor kedves állatait és növé

nyeit szemlélgeti vagy a földet termékenyíti. Minden csecsemő mellé

Örszellemet, tündért rendel ; gyakran meg is látogatja az alvó gyer

mekeket s nyájaskodik velök. Midőn az alvó kisded álmában moso

lyog, a mordva ember azt hiszi , hogy az istenasszony czirógatja.

Nagy gondja van arra , hogy szorgalmasak -e a nők és hogyan fonnak.

Ő
maga is fonni szokott s a mezőkön öszszel látható fonalak az isten

asszony fonása . A házi állatok közül neki van szentelve a tyúk ; de

kedvesek előtte a juhok és sertések is , mivel hogy ezek másoknál.

több szaporaságot adnak. A növények közt legjobban kedveli a kö

lest és lent.

A hét napjai közül a kedd volt neki szentelve . Voltak téli,

tavaszi és nyári ünnepei s az a szokás , hogy a gyermekek Lucza.

napján behavazott fővel, szalmába burkolva , lábaikon csörgő bék

lyókkal bejárják a házakat s aczélt és kovát csörgetnek, az isten

asszony ősi tiszteletének maradványa s az ekkor kifejezett jó kivánság

arra vonatkozik , hogy egész télen jól égjen a kályhákban. Lucza.

napján mosni, varrni, fonni vagy kenyeret sütni sok helyen még

most is veszedelmesnek tartják. Az istenasszony tiszteletének az

emléke az is , hogy régente némely városainkban a husvét-nagyszom
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bati tűz-szenteléskor, az új tűz megszentelése után , az egész városban

eloltották a tüzet s helyette a megszentelt tüzet osztották szét a

lakosok közt. Ide tartozik az a néphit is , hogy a boszorkányok ellen

a küszöböt sóval kell behinteni , az ajtófélfát pedig hagymával be

kenni, hogy a házba be ne mehessenek. Hasonlókép ez istenasszony

tiszteletének részletei a tejevesztett vagy rugós tehénnek a karácsonyi

abroszszal beterítése és nyírfa -seprűvel való verése , a mely szokások

a rokon népeknél is feltalálhatók . A disznóöléskor szokásos torok

szintén az istenasszony tiszteletének emlékei, mint a kinek a sertések

kedvelt állatjai voltak. A burokban született gyermek kiválóan ke

gyeltje volt s népünk ma is szerencsésnek tartja azt, a ki burokban

jött a világra.

Mythologiánk e kimagasló személyiségét a keresztyén hittérítők

később Szűz Mária alakjával azonosították s már a keresztyénség

zsenge korában Boldogasszony lett Magyarország védasszonyává.

A tűz- vagy nap -isten tisztelete is helyet foglalt az őshitben .

A kezdetleges népek majdnem kivétel nélkül imádják a tüzet vagyis

ennek forrását a napot ; a persa hatás alatt leginkább álló tatár özbé

gek , midőn a fiatal asszonyt először viszik férje házába, a nő előtt

tüzet raknak, hogy a gonosz szellemet elűzzék s e tűznek nem szabad

hátat fordítani, hanem mellette tisztelettel elhaladva kell férje házába

belépnie. A tűzbe köpni vagy szemetet dobni , véteknek tartják s a

nap lenyugvásakor a nehéz beteget fölemelik ágyáról, mivel az a hit

van elterjedve, hogy a leáldozó nap sugarainak rendkívüli gyógyító

ereje van . A tűznek is ily gyógyító hatalmat tulajdonítanak s gyakran

lehet látni, hogy a nagy beteget a tűz körül meghordozzák. A nap

isten lakását, arany és ezüst termeivel, ragyogó színekben festi a

finneknél a költői képzelet. Szelíd , jótékony lénynek képzelik , kihez

a halandók gyakran folyamodnak segítségért. Főleg világító tulajdo

nainál fogva az elrejtett, elveszett tárgyak felől is őt kérdezték meg.

De e jó tulajdonai mellett ártani is tudott ; tőle származott többek

közt az égető aszály.

A magyar nép képzelete szerint is a napisten arany palotában

lakik, melynek arany kapuja gömbölyű s belőle hőség áradoz, mint

a kenyérsütő kemenczéből. Szeme tüzes, nem lehet kiállani. Tisztele

tének nyomait az ú. n . Szent Iván napi tüzekben találjuk meg. E nap

estéjén , midőn jól besötétedett , az ország számos vidékén , örege

apraja valamely távolabb eső , rendesen gyepes helyre sereglik ki ; az

öregek a nézők, a fiatalok a szereplők. A leányok későbben jönnek ki,
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kezökben virágot tartva . A legények, kik e közben nyirágseprűt gyűj

tenek rakásra s meggyújtják, hangos kiáltásokkal fogadják őket.

Ezután ugyancsak a seprűk világánál a leányok királynét választanak ,

kit a legények ismét hangosan üdvözölnek, a leányok pedig virágjaikat.

szórják reá. A legények közül pedig az az ünnepelt, ki a királynénak

vagy menyasszonynak fejére szórt virágokból legtöbbet felmarkolha

tott . Ezután néhány dalt énekelnek, mire rendesen a világításra

szánt seprűk is elégnek ; ekkor a leányok hazamennek ; néhány

legény pedig a megmaradt seprű-túst fellobogózva, elviszi a maga

káposzta -földjére s annak közepe tájára ledugja. A kincskeresőknek

fellobbanó láng is a tűztisztelet maradványának tekinthető .

A vizek is nagy tiszteletben részesültek pogány Őseinknél.

« A tenger végtelen felülete, a haragos hullámok csapkodása, a folyók.

siető folyása, a patakok csörgése, a tajtékzó vízesés messze hallható

zúgása, a pusztító áradat, a csendes tó vonzó tüköre, a tiszta forrás

enyhítő vize különben is mind oly tárgy, mely szükségkép meghatja ,

bámulásra és imádásra ragadja a természeti ember kedélyét. » Hogy

Őseink is nagy tiszteletben tartották a vizeket , azt már az is bizo

nyítja, hogy áldozataikat mindig folyók vagy patakok mellett végez

ték. Sz . László törvénye is tanúsítja, hogy pogány eleink kutaknál,

forrásoknál, fáknál és köveknél tettek áldozatokat. De maradtak fenn

az ős vallás szertartásának más nyomai is , melyek a víz tiszteletéről.

tanúskodnak. Karácsony estéjén, mire az éjféli misére beharangoznak,

csendes hallgatagon megmosdik a leány , arczát nem szabad meg

törölnie s szótlanul kell lefeküdnie, így meg fogja látni álmában vőle

gényét. Ugyanekkor éjfélkor a leányok a kút párkányába háromszor

vágják be késöket s a víz tündére feleletet ad nekik jövőjükről. Másik

jele a régi víztiszteletnek az is , hogy a magyar paraszt asszony,

mikor korsóját megmeríti, egy keveset visszaönt a kútba a viz isten

ségének. Sok helytt még ma is szokásban van , hogy nagypénteken

nap feljötte előtt a nagy leányok kimennek a folyópartra s abban a

hitben , hogy a fürdés által megtisztulnak, meg is szépülnek, a folyó

hullámaiban megfürödnek. A babona aztán azt tartja, hogy a fürdés

után a melyik legénynyel ilyenkor először találkoznak, az lesz a fér

jök . Ha pedig már rá vetették valakire a szemöket, megszerzik annak

kendőjét s a fürdés után abba törülköznek. A finn néphit azt tartja,

hogy a betegnek éjszak felé folyó vízből kell innia s az edényt ivás

után a vállain keresztül hátra hajítania . S ime, e szokás megvan az

alföldön is ; ugyanis nagypénteken a rühesek a folyóból merített víz
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ben megmosakodnak s ivás után az edényt a nélkül , hogy visszanéz

nének, hátra dobják. Mindezek a víznek ősrégi tiszteletét bizonyítják .

Külön istensége volt a földnek is. A földet jóltevő anyának

képzelték , ki táplálékot ad az embereknek és állatoknak. Egyszersmind

gyógyító erőt is tulajdonítottak neki , különösen torokfájás alkalmá

val . Szeged vidékén ma is él a népnél a következő versecske :

Föld anyám ,

Torkom fáj,

Néked panaszolom ,

Gyógyítsd meg,

Majd nem fáj !

És ez a népies imádság megvolt már a XVI. században is . Bor

nemisza Péternek 1578-ban megjelent Ördögi kisértetekről szóló

munkájában így hangzik ez a könyörgés :

« Föld édes anya, te neked mondom először : ennek a torkában

erős pörös torok ereszkedett; torokgyíkja , béka - levelegje, nyakfoga

oszoljon , romoljon , benne meg ne maradhasson ; erős pörös torok

gyíkja, béka -levelegje, nyakfoga, disznószakája, kelevenye oszoljon ,

romoljon , istennek hatalmától, bódog anya paranczolatjával».

A föld tiszteletének maradványa az is , hogy az újszülöttet

mindjárt születésekor a földre teszik le , a honnét atyja emeli fel;

továbbá az újonszülött gyermek kezébe földrögöt és gazdasági esz

közt adnak. Hasonlókép a földre fektetik a haldoklót is , hogy ezáltal

halálos küzdelme megkönnyíttessék. Ha valamely földterületet elfog

laltak őseink, azt a földnek jelképies átadásával vették birtokukba .

Így beszéli a hagyomány, hogy az új hazát is Árpád a föld jelvies

átadása után vette birtokába. Hajdan a határjárások és határigazítá

sok alkalmával annak, a kinek birói itélet folytán le kellett tenni az

esküt, a peres föld helyszínén ásott gödörbe köldökéig bele kellett

állani s fedetlen fővel és mezítláb, jobb kezében darab földet feje

felett tartva, kellett a birósági személy által elébe szabott esküt

elmondani, hozzá adván a szokásos esküszöveghez, hogy ha pedig

ezen esküt hamisan s csalárdul tette volna, ugyanazon föld nyelje el,

soha se maga, se örökösei semmi hasznát se lássák, hanem haszon és

gyümölcsök helyett tövist és bojtorjánt teremjen.

Úgy látszik, őseink a levegőnek is külön istent tulajdonítottak.

A « szélkakast » , mely a német Wetterhahn egyszerű fordítása, régen

szélanyának nevezték. S népmeséinkben valóban elő is fordul a lég

tündére, a szél anya, kék ruhában ülve , számtalan kapuval biró kék
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háza előtt , melyeken fiai, a szelek ki- s bejárnak . Mint kezdetben

kizárólag vadász- és halásznépnek , bizonyára volt a magyarságnak oly

istensége is, kit e foglalkozások védszellemének tekintett.

E fő istenségeken kívül, kiknek tisztelete a meglévő csekély

nyomokból következtetve kétségtelenül megvolt a régi magyaroknál,

voltak még kisebb isteni lények, melyek az istenek hatalma alatt

állottak s akaratuknak végrehajtói vagy nemes munkáiknak akadá

lyozói, megrontói voltak . Ezeket tündéreknek vagy bábáknak ne

vezték.

Az altáji népeknél általános volt az a világnézet, hogy minden ,

az emberiséget ért csapásokat, úgymint járványokat, betegségeket,

elemi károkat gonosz szellemeknek tulajdonítottak. Ezek mondáink

ban és meséinkben alakjokra nézve mint rút , öreg nők jelennek meg ;

a rossz szellem rendesen vasorrú bába, mohos képű, orra földig ér,

szeme a vénségtől megmohosodott, borzas ősz haja feláll mint a serte ,

nagy zöld fogait vicsorgatja, pofája ránczos mint a darázsfészek .

Lakása sötét erdőben elhagyatott rom vagy gunyhó. Palotája pedig

csupa halálfőből épült, közönségesen még egy fő hiányzik s a vasorrú

bába kárörömmel üdvözli a vándort; végre háromszáz évi hasztalan

várakozás után a háromszázadik főre is szert tehet s palotáját be

fejezheti.

Ezekkel szemben állottak a jó tündérek vagyis a védszellemek .

Úgy kellett lenni , hogy a magyar pogány ősvallásban külön védszel

lemei voltak az embereknek , külön a házi állatoknak , külön az erdő

nek és fáknak, ismét külön a szántásnak és a tápláló magvaknak.

Meséinkben előfordúl mint tündérnév a nyírfa -kisasszony, mely meg

van a mordva népeknél is kjol-äda alakban ; s a koledálás, mely egye

nesen e mordva szónak tisztes maradványa nyelvünkben, megvan

még mint keresztyén szokás népünknél. A koledálás a mordvinoknál

abban áll, hogy karácsonykor a fiúk és leányok csoportokba verődve

bejárják a házakat ; a leányok nyírvesszőt hordanak, melyekre kendő

ket kötöznek , a fiúk pedig mindenféle csörömpölő eszközöket (csen

gettyűket, csörgőket stb .) visznek magukkal. Betérve valamely házba,

dalokat énekelnek , melyekben kolbászt, kalácsot kérnek s míg az

éneket fúják, a fiúk iszonyú csörömpölést visznek véghez. A kapott

ajándékokat tarisznyájukba helyezve tovább mennek. Hazánkban is

megvan ez a szokás, csakhogy más változatban ; vízkereszt napján a

pap, kántor, egyházfi vagy harangozó összeállanak s a plébánia vala

mennyi tagját meglátogatják. A pap a házat beszenteli s az újévi
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üdvözlet elmondása után az asztalon készen álló ajándékokat föl

szedi . Ime a nyírfa tündérének tisztelete keresztyén kiadásban. Saj

nos, hogy a többi tündérekről jóformán semmi sem maradt korunkra.

E természet fölötti tündéreknek aztán megvoltak a maguk kép

viselőik , szolgáik is a földön , a kik nekik barátaik , meghittjeik vol

tak , a hova a papok, jósok , énekesek stb . tartoztak . Teendőik közül

némelyek férfi-, mások ismét nőket illető tisztségek voltak , azért a

férfi papok mellett minden ősvallásban megtalálhatók a női papok is .

A férfiakat közönségesen a hadakozás ügyei, a kormányzat, a birás

kodás, a földmívelés és nyájtenyésztés gondjai foglalták el , ugyanő

belőlök kerültek ki a papok, áldozatintézők és jósok is. De már az

orvosi teendők, a titkos erejű füvek felismerése , szedése , belőlök

orvosságok főzése, a betegek ápolása és gyógyítása gyengébb nemök

nél fogva majdnem kizárólag a nők feladata volt. Ök virrasztottak a

betegek mellett, kötözgették sebeiket ; iraltak, kentek , fontak, szőttek ,

varrtak, hímezgettek. Ábránd-, lelkesedés- s ihlettség -szülte előérze

tekre és jóslatokra már csak ingerlékeny képzelőtehetségöknél fogva

is képesebbek voltak a férfiaknál. A dolog természeténél fogva ily

magasztos teendők végzésére kiválólag ihlettségre fogékony s a nagy

tömegre úgy szellemök , mint külső megjelenésök fenségével és bűbá

jával egyaránt hatni képes fiatal szűz hölgyek voltak hivatva. Számos

bizonyság szól a mellett , hogy e tisztet csupán csak ily szűzek gya

korolhatták a régi népeknél, elannyira, hogy hivataluk csak bizonyos

életkorig tartott , azontúl pedig képteleneknek tartattak reá. De a

megszokott foglalkozást később sem hagyták abba, mikor pedig már

papnői tisztök véget ért. Többé már nem az istentisztelet körében , az

áldozati téreken teljesítették a jóslást, varázslást és kuruzslást , hanem

titkos, alattomos utakon s jó haszonért bűnös cselekményektől sem

irtózva. Ezekből lettek a boszorkányok s ezek tartották fenn az ősval

lásnak nem egy becses töredékét.

Isteneikkel a pogány magyarok áldozatok útján közlekedtek . Az

áldozati helyek , melyeket a mordvák keremeteknek neveznek s a

magyarok talán egyháznak mondottak, sövénynyel elkerített négy

szögű tisztások voltak erdőkben , ligetekben , de mindig források vagy

folyók mellett. E tisztásokon nem volt semmiféle épület, mert az

áldozatokat mindig szabad ég alatt tartották ; legfeljebb egy -két lom

bos fa, melyeknek susogó levelei hitök szerint gyakran adtak hírt az

istenek akaratáról. A sövényen három bejárat volt hagyva, kelet, dél

és észak felől; a nyugati oldalon nem volt ajtó. Az így elkerített hely
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keleti és nyugati szélén három - három ágas volt leverve s ez ágasok

közt a nyugatra eső részen állott az ú. n . udvarvèrem, melybe a

leölt áldozati állat vérét szokták ereszteni. Ugyanitt volt a főzőhely

is . Az ételosztó asztal pedig a déli oldalon volt felállítva. A legfőbb

szerepet maga a fejedelem vitte , de az áldozatok tényleges végzésé

ben neki nem volt része ; hatásköre csakis a főfelügyeletben állott

s megjelenésének fényével emelte a szertartások méltóságát. Nála

állottak az áldozathoz szükséges szent edények és tárgyak, ő szabta

meg az áldozatok napját s általában az áldozatokon ő volt a legfőbb

személy. Az áldozati húsból is neki adták a legelső falatot, úgy szin

tén az áldozati italból (mely legtöbbnyire bor volt) is őt illette a leg

első korty. Az áldozatok különben közösek voltak , közköltségen tar

tattak s mindenki egyformán járult hozzá. Az áldozati kellékek

beszerzésére három gyűjtegető volt választva ; hárman osztották ki az

ételt és italt s végre hárman ügyeltek fel a rendre , hogy a szertartás

baj nélkül mehessen végbe . A mészárosok, kik a mindig egyszínü

áldozati állatokat megvásárolták s áldomásokhoz levágták, nem tartoz

tak az áldozatoknál ténykedő személyekhez . Mindezek felett állott a

táltos, a szertartások intézője ; az ő ajkairól hangzottak az imádságok

s ő jósolta meg a jövendőt . Az ünnepi áldozatot azzal kezdette meg,

hogy a részére készített emelkedett helyre lépett, csendességet paran

csolt s néhány imádságot mondott el ; azután az egész áldozatünnep

tartama alatt mindig ez emelvényen állott. Az áldozó helyen legelő

ször a fejedelem jelent meg s ő is a szent fa alatt levő emelvényen

foglalt helyet ; utána jött a nép és pedig a férfiak jobb, a nők balkéz

felől, mögöttük pedig a leányok külön helyezkedének el , arczczal

mindnyájan nyugat felé fordúlva.

Azután megkezdődött az áldomás, mely, a mordvin hagyomá

nyokat szem előtt tartva, a következőkép folyhatott le . A mészárosok

a feláldozandó állatot, mely koszorúkkal és pántlikákkal pazarúl fel

volt díszítve , az áldozó tér egyik végétől a másikig vezették s a nyugati

oldalon levő ágasok egyikéhez kötözték ; adott jelre levágták az álla

tot , vérét és beleit pedig az ott lévő udvarverembe, mely mintegy

szentélyt képezett, eresztették. Ugyanitt függöttek ösztörükön a főzés

hez való üstök is . Ekkor a táltos elkezdte az imádságok könyv nélkül

való olvasását, a mit a nép utána mondott ; ez az imádság meglehe

tős hosszú ideig tartott s bevezetésűl szolgált a tulajdonképeni áldo

záshoz . Az imádság végeztével a táltos átvette a fejedelem kezéből a

szent merő kanalat, kenyeret és sót tett bele ; az üstből kivett egy
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darab húst, egy falatot levágott belőle , és pedig múlhatatlanul az

áldozati állat nyelvéből, s ezt is a kanálba tette , ég felé emelte s az

isteneket sorba meghítta az áldomásra. Mikor ez megtörtént, az egé

szet a tűzbe vetette. Ekkor következett az áldozat legünnepélyesebb

része ; a készen levő telt tömlőket és boros edényeket egy kapu

szárnyra helyezték s melléjök néhány dudást állítottak, azután a

kapuszárnyat mindenestől fölemelték és ekként az isteneknek bemu

tatták . Ez volt a szoros értelemben vett áldomás.

Azután ismét imádság következett, mire az ételhordók kiosztot

ták az egybe gyűltek közt a szent kanalakat s megtöltötték a boros

kupákat. Ekkor a táltos újra imádsághoz fogott s az imádságok ismét

folytak egész addig, míg az áldozati hús meg nem főtt. Mikor ez

elkészült, a mészárosok a déli kapuban felállított asztalokon szétosz

tották a húst, melyből az első legízletesebb falat, mint említettük, a

fejedelmet illette. Azután a süteményekre került a sor, melyekből

miután kiki megelégedett, a felesleget hazavitték az apró gyerekek

nek. A megáldozott állat szarvait és csontjait az áldozat végeztével

megégették vagy elásták a földbe.

Az ünnepek napját a fejedelem tűzte ki. Lenni kellett a pogány

magyaroknál külön ünnep -naptárnak is , melyből az áldozati szertar

tásokra nézve könnyen eligazodhattak . Minden hónap 28 napból

állott nálok s 13 hónap tett egy esztendőt. Minthogy a 13 hónap

csak 364 napot adott , minden évet egy nappal későbben kezdettek el

vagyis egy napot átszöktek s így egészítették ki az esztendőt 365 napra.

Így maradt fenn a szökő-év nevezet mai naptárunkban is s jelenti az

intercalaris esztendőt ; holott most már nem szökünk át napot, hanem

ellenkezőleg a szökőévben betoldunk egyet.*

* Barna Ferdinánd összehasonlító mythologiai dolgozatai nyomán.



X. FEJEZET.

Pannónia a kilenczedik században. Az avarok. A frank bánságok .

Német gyarmatok. Pannóniai szlávok . A szlávok jellemzése. Germán

míveltség a Dunán túl. Birtokviszonyok. Szőlőmívelés . Kézmíves

ség. Kereskedés. Pannóniai utak.

Az atelkuzui hazájokat vesztett magyarok 895-ben ereszkedtek

le a vereczkei szoroson s a Dunához érve, tömlőkön keltek át Pan

nónia téreire.

A kilenczedik században Pannóniának még a színe se árulta el ,

hogy szervezett hatalom alatt álló ország lett volna . E század elején

tették tönkre Nagy Károly hadai az avarokat , kik 250 évig voltak urai

a mai Magyarországnak. Örökös rémei voltak itt a görög császárság

nak s elsánczolt táboraikban tömérdek kincset gyűjtöttek rakásra ,

melyek mind a frank hadseregnek kerültek hatalmába. S az avar

nép , mely alkalmasint török és ugor népek vegyűlékéből állott, a

haladottabb szomszéd népek közt is alig emelkedett a művelődésnek

legalsó fokára s erkölcseiben megőrizte barbár szokásait egészen

bukása napjáig. Fajtalanság és részegeskedés voltak jellemvonásai

s a meghódított szlávokkal úgy bánt, mint barmaival. Fejedelmöket

khágánnak nevezték ; mellette állott a jugur, kinek tiszte hasonló

lehetett a magyar gyuláéhoz. Általában az avarok jelleme a durvaság

és fényűzés vegyületéből állott : kapkodtak a szép öltözeten , az arany

és ezüst edényeken s fejedelmeik selyem szövetekkel borított s met

szett művű arany kereveteken nyujtózkodtak, melyeket ágy és trón

gyanánt használtak . Maguk után semmiféle emléket nem hagytak

hátra, nyelvök velük együtt minden nyom nélkül enyészett el. Min

den valószínűség szerint bele olvadtak a szlávokba s a mi csekély

töredékök még 826. után , mikor mint nép utoljára említtetnek, meg

maradt, azt hagyományaival és nyelvével együtt magába szítta a

magyarság. A magyar húnn monda sok oly részletet megőrzött (pl .

Csaba királyfi ), melyek csak az avarok útján juthattak el mi hozzánk.
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A dunántúli avar népmaradvány zöme, úgy látszik, a Szom

bathely és Sopron között elterülő vidéket lakta . Pannoniának többi

részein szlávok és germánok osztakoztak .

Avarország bukása után a frank birodalom határa egészen a

Közép-Dunáig ért. Nagy Károly két bánságra osztotta fel az egykori

avar birtokot; az egyik volt a friauli, melynek határa északon a Dráva

volt , a másik a Dráva és Duna folyók közt terült el s Ostmark nevet

viselt. A Száva és Dráva közti földet, mely e szerint a friauli bánság

hoz tartozott, különösen a Szerémséget, hol a frank birodalom a

görög császárság területével érintkezett, Frankochorionnak nevezték.

Ez a név a szerémi Fruska-Gora (eredetileg Franska -Gora) hegység

nevében maradt fenn korunkig. E hegység tövében állott még a XIV.

század közepéig, a mai Mangyelosz falu helyén , mely az egykori

Nagy -Olasz magyar helynévnek elrontott alakja, Francavilla nevű

helységünk.

A friauli bánságnak főhelye Aquileja, a keleti bánságé Lorch

(a római Laureacum) volt. Mindegyik bánság több megyére és alme

gyére oszlott. A bánságnak hadi és közigazgatási feje a bán (markgraf)

volt, a megye kormányzója pedig az ispán (gaugraf). De minthogy

Nagy Károly utódai alatt a birodalom folytonos osztozkodás tárgya

volt, a bánságok és megyék is örökös változásnak voltak kitéve .

A mint az avarok hatalma megtört, Nagy Károly és utódai

Bajorországból toborzott gyarmatokat és Karinthiából szedett szlávo

kat telepítettek Pannoniába s különböző pontokon földterületeket

engedtek át nekik. Ily gyarmatok lassanként nagy számmal teleped

tek meg s igy keletkezett többek közt Bécs és a Kahlenberg körül a

német népesség magva. A bajor püspökségek : Salzburg , Passau,

Regensburg és Freising, azután a regensburgi Sz . - Emmerám kolostor,

az alsó -altaichi, mondseei és kremsmünsteri apátságok gazdag ado

mányokat kaptak az újonnan szerzett területeken . Még bajor föurak

is nyertek Pannoniában földeket. A német telepítés leginkább új

falvak alapításával történt, különösen ujonnan keletkezett erdőirtá

sokon. Máskor azonban meglevő szláv falvakba települtek német

földmívesek.

Se területek népességét is túlnyomó részben szlávok képezték .

Ezeknél már némi monarchikus szervezet csírái kezdtek kibontakozni;

a Zala folyó mellékein frank felsőség alatt egy Privina nevű szláv

főnök tünt fel, ki fölvette a keresztséget s számos egyházat alapított,

Magyarország felső vidékén pedig Szvatopluk tette félelmessé a német
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császárok előtt morva tartományát. Ezek a szlávok mind szlovénok

voltak s nyelvöket az a jellemző nasalis hang különböztette meg,

mely ma is megvan a lengyel nyelvben , s a szlovénból tölünk átvett

kölcsönszókban is (mint pl. munka , rend, péntek stb .) mutatkozik.

A szlávok ismerték már a művelődés kezdetleges elemeit. A keresz

tyénség lassan tért kezdett náluk foglalni ; mint alább részletesen

látni fogjuk, jeles apostolaik voltak. Itt- ott városaik is előtűntek ;

igaz , hogy a mit náluk így neveztek , nem volt egyéb silány viskók

csoportjánál, melyek nagy területeken szét voltak szórva s elrejtve

hozzáférhetetlen helyeken . Rendszerint rengeteg erdőségek , nádas

mocsárok és meredek sziklák oltalma alatt kerestek menedéket. Ruhá

zatuk állatok bőréből s fekete szövetből állott , melynek festéséhez a

szláv asszonyok nagyon értettek. Kedvencz eledelök a köles és tej

volt. A szláv jellemére nézve tunya, mozdulataiban lomha, legfőbb

örömét a mulatságokban találta. Az egykorú írók kiemelik vendég

szeretetét s dicsérik adott szava megtartásáért. De e jó tulajdonságai

mellett voltak jellemének sötét árnyoldalai is . Közömbös lelki álla

pota néha a legvadabb indulatoknak engedett. Ilyenkor irgalmat nem

ismert s az öldöklés mámora oly kinzásokat találtatott ki vele , melyek

az emberi kegyetlenség leggyászosabb találmányai voltak. Az ő nevé

hez tapad a karóba húzás feltalálásának a nemtelen dicsősége. Külön

ben mint katona kitartó harczos volt ; hajadon fővel, meztelen mellel ,

oldalán hosszú handzsárral, kezében egy csomó nyílvesszővel, mely.

nek hegye méregbe volt mártva, forgott a csatatéren . Nem volt arra

való , hogy zárt sorokban harczoljon ; hanem egy -egy hegyszorosban

csendesen meglapúlni, a bozótban hason csúszni , valamely mocsár

ban vagy folyóban elmerülve nádszálon venni lélekzetet, meg sem

kottyant neki. Türelmesert lesett itt az ellenségre , hogy aztán rá

rohanjon oly ügyesen és oly erővel , mint zsákmányára az éhes

vadállat.

Azonban a keresztyénség terjedése ezeket a vad szokásokat nagy

ban enyhítette . Fokozatosan képződött náluk az előkelőbbek osztálya,

a kik a fejedelemtől kaptak birtokokat s ezzel hűbéri viszonyban

állottak. Ezek voltak a zsupánok egy -egy földterület élén s nemcsak

a hadi dolgokban jártak elől , hanem az igazságszolgáltatás is a gond

jokra volt bízva. Ezek a zsupánok megerősített helyeken laktak,

melyek nem voltak ugyan még a későbbi értelemben vett várerőssé

gek , hanem pusztán sánczokkal és sövényekkel elkerített helyek (grad )

valamely hozzáférhetetlen rengetegben vagy nehezen megközelíthető
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sziklacsúcson . Épen ezért meglehetős laza függésben állottak a feje

delemhez s ez az oka, hogy az ezenkori szláv fejedelemségek határait

sem ismerjük. Mert azok a zsupánok, kik bent laktak a hegyek közt

vagy az alföld nádasaiban tanyáztak, függetlenségök érzetében semmi

féle összeköttetést sem tartottak fenn a fejedelmi udvarral. S nem

csak a felvidéken , hanem az alföldön is a IX. században számos ilyen

zsupánság lehetett ; bizonyára a honfoglaláskor őseink által itt talált

földvárak nagy részét is szláv zsupánok építették . A zsupánságot

különben később a magyar fejedelmek elfogadták közigazgatási terü

letül s a megyék élére állított ispánok a szláv hagyományoknak meg

felelőleg intézték a rájok bízott terület igazgatását.

E három néptörzset, az avart , szlávot és germánt uralta a

Dunán - túl. De a műveltségi jelleget e vidéknek az utóbbiak adták

meg ; az ő jótékony befolyásuk látszik meg mindenütt, a hol az első

telepítvények és gyarmatok keletkeznek.

A német császárok a szláv községeket rendszerint német birto

kosoknak adományozták, kiknek a szlávok szolgái lettek ugyan (s

innen a német sclave elnevezés), de a kik addig is bírt földjeik élve

zetében megmaradtak. Ha ily szláv község határában kiirtatlan terü

letek voltak , ezek külön birtokrészekre elosztva , egyes német telepü

lőknek jutottak. A hol még teljesen gazdátlan földek találtattak, mint

Pannonia legnagyobb részében , ott a német települők egyes major

ságokat vagy egész falut alapítottak . A falualapítás úgy ment végbe,

hogy valamely négyszögű terület közepén két sor házhelyet mértek

ki szükség szerinti hosszú vonalon s a házak végiben kezdődött kinek

kinek a maga szántóföldje. E földrész általában akkora volt , a meny

nyit a gazda családjával és nehány szolgájával évenként meg tudott

mívelni. A szántóföldek akkor is három változatban szerepeltek ,

vagyis a szerint a mint ugar, őszi és tavaszi vetés alá szántották őket.

Ha a falunak földesura volt, a parasztbirtok bizonyos szolgáltatásokra

volt kötelezve ; a községi határ egy része pedig, saját munkáltatás

végett, mindenkor a földesúr kezén maradt. Az erdők és legelők hihe

tőleg közögek voltak , melyeket a birtokosok szabadon használhattak ;

kivételt képeztek természetesen a német király vagy egyes nagybir

tokosok magántulajdonában volt területek. Akkori időben pedig ren

geteg erdőségek terültek el hazánk határszélein . A mai Ausztriának a

Dunától északra eső része , Stájerországban a Leibnitz folyó környéke

sok négyszög mérföldnyi területen s a Rába felső folyása - a történeti

kútfők tanúsága szerint is - borítva voltak ősi erdőkkel. A mi külön
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ben természetes dolog is , mert azon kor gazdasága erdők nélkül

nem igen lehetett el ; ezek a baromtenyésztésnek, a faszükségletnek

és a viasz előállítása tekintetében nagyfontosságú méhtenyésztésnek

elengedhetetlen föltételei voltak.

A szőlőmívelés is nevezetes lehetett e korban . Ezt már a ró

maiak meghonosították a Duna mellékein s róluk szállott örökségül

a későbbi lakosságra. A bécsi erdő környékén 836 -ban , Tulln vidékén

859- ben , a krajnai Gurk folyó mentén 864-ben, a karinthiai Lavant

patak völgyében 888 -ban , a Balaton mellékein 861 -ben s a Zala folyó

mellett 868 -ban említenek az oklevelek szőlőhegyeket, illetőleg ker

teket. A vinczelléreket nagyobb becsben tartották , mint a földmívelő

béreseket s a szőlők értékes voltára következtetni lehet azokból a cee

kély térmértékekből , melyek szerint azokat ez idő szerint számították.

A kézmívességet a földesurak szolgái és szolgálói gyakorolták ;

ezek úgyszólván kizárólag uraik számára dolgoztak s ekként egy - egy

földesúri lak sokszor egész kis ipartelepet alkotott. A magasabbművé

szeti ügyességet a papok s leginkább a szerzetesek sajátították el . De

voltak nagyon természetesen hivatásos mívesek is egyes nagyobb vá

rosokban ; így Liutpram salzburgi érsek 850 körül templomépítésre

ügyes kömíveseket és festőket, lakatosokat és ácsokat küldött a pan

noniai Mosaburg nevű városba, melyet a mai Zalavár helyére tesznek

a történetírók s magát a mosaburgi első apátot, Altfriedet is minden

művészetek mestereként említik .

A kereskedés nem valami magas fokon állott a középdunai tar

tományokban . A lakosság letelepült része leginkább földmívelő nép

lévén , nagyobbára külföldi kereskedőktől szerezte be szükségleteit.

Különben a közlekedési utak elég jók voltak ; már a rómaiak korában

Pannonia a Dunán közlekedett a nyugati tartományokkal . A hajók

még akkor bizony kisszerűek voltak ; míg manapság a valamire való

dunai bárkán 6—8 ember van elfoglalva, akkortájt egy hajón nem

volt több három embernél , kik közül a kormányos a rakományra is

ügyelt. Mint a mai vontató hajók , az akkoriak is vitorlák nélkül jár

tak-keltek ; lefelé a Duna sodra vitte , fölfelé pedig vontatni kellett

őket . De a Dunán kívül más közlekedési vonalak is voltak ; e folyam

jobb partján húzódott Felső-Pannoniába a nagynevezetességű római

út, melyen Nagy Károly is vezette a maga hadait Avarországba s volt

valamelyes mellékút a Duna balpartján is . A teherszállításra száraz

földi utakon öszvéreket és teherhordó szolgákat használtak. S a mily

kezdetlegesek voltak a kereskedés eszközei , olyanok voltak tárgyai is.
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Bajorországból és a Traungau vidékéről nagy mennyiségü sót vittek

ki. Bajorországból kerültek ki továbbá lovak, ökrök, cselédek, szer

számok ; Csehországból és Oroszországból szláv és zsidó kereskedők

hasonlókép lovakat, szolgákat és viaszt hoztak be . A behozatallal

szemben elenyészőleg csekély volt a kivitel ; élelmi czikkek , barmok,

nyerstermények, gabona stb . voltak rendesen azok, melyek innenfelől

a német birodalomba kijutottak . A vámokat Német Lajos rendeletére

906 - ban szabályozták ; megmaradt ez az érdekes oklevél, melynek

intentiója oda irányul, hogy a belföldi termékeknek a külföldiekkel

szemben mindenütt elsőbbségük legyen. Nevezetes piacz volt a Duna

mentén Lorch, hova a birodalom belsejéből jövő kereskedőknek sza

bad bemenetük volt, de nagy büntetés volt azokra szabva, kik fegy

vereket és hadi szereket akartak innen kivinni.

4
Borovszky : A honfoglalás története .



XI. FEJEZET.

Az alföld a honfoglalás korában. A rómaiság emlékei. Avarok marad

ványai. Avar leletek . Ezek alapján a nép műveltsége. A tiszai és er

délyi szlávok. Földváraik. A Tisza mentén. Dél-Magyarországon.

A Körös folyók vidékén. A Berettyó partjain. Az Ér mellékén . Er

délyi földvárak . Gepidák.

Most forduljunk a Duna másik oldalára vagyis a mai alföldre ,

mely szintén hazául volt szolgálandó a beköltöző magyarságnak ;

milyenek voltak vagy inkább lehettek itt a viszonyok a honfogla

láskor ?

Tudva van, hogy a Tiszán túli vidék és Erdély a rómaiak korá

ban Dacia volt . A hunnok , germánok, avarok és szlávok elsöpörték

ugyan itt a római civilisatio nagyszerű emlékeit s meglehetősen leta

rolták az egész Daciát, de azért a honfoglalás korában nem volt nép

telen Magyarországnak ez a része sem. A régi daciai városokra csak

egyes kőhalmazok emlékeztettek s a barbár népeknek fogalmuk sem

volt róla , hogy mily magas műveltségnek képezték e romok sírköveit ;

a gazdag arany- és sóbányák Erdély bérczei közt, melyek valaha az

egész világ számára ontották kincseiket, elhagyatva hevertek s a szé

pen kikövezett római országutakat benőtte a fű . Ezek helyett a folyó

partokon s egyes kimagasló pontokon földhányásokkal körülvett silány

tanyák emelkedtek s a legelők és erdők pásztorok kiáltásaitól vissz

hangzottak.

Daciát a honfoglalás korában három népfaj tartotta megszállva :

avarok, szlávok és gepidák .

A szász krónikások említik , hogy mikor Pipin 796-ban megtá

madta az avarokat, átkelt a Tiszán s szétdúlta az avar fejedelmek

székhelyét. E szerint Avarország súlypontja nem a Dunán túlra esett,

hanem a Tisza mellékeire ; itt székeltek fejedelmei, bizonyára itt

lakott az avar nép zöme is . Még 873-ban egy salzburgi névtelen kró

nikás említi maradékaikat ; huszonkét esztendő választja el tehát őket
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a magyarok megjelenésétől s ennélfogva kétségtelen tény , hogy mikor

őseink e hazát elfoglalták , itt avarokat is találtak .

Mely területeken voltak elhelyezkedve az avarok, a hegységek

völgyeit lakták -e vagy a sík pusztákon voltak - e tanyáik , ma már nem

tudjuk. Annyi bizonyos , hogy lovas nemzet voltak, melynek jobban

megfelel a síkon való lakás. Három sírlelet került eddigelé napfényre,

mely minden kétséget kizárólag az avar korból származik ; a mellet

tök talált érmek tesznek tanúbizonyságot arról, hogy ebből az időből

valók. Az egyik a csanádmegyei Kunágotán került elő I. Justinián

császár aranyával ; ez a császár 527-től 563 - ig uralkodott ; a második

lelet a szent- endrei, melylyel két aranyérem találtatott, az egyik I. Jus

tinusé , ki 518-527 közt uralkodott, a másik Phokászé, ki 602—610

között volt császár. Végre az ozorai, Tolnamegyében, a mely mellett

egy 668-ik évi aranypénz feküdt. A kunágotai leletben kétségtelen

byzanczi műemlékek fordulnak elő , t. i . keskeny hosszú arany leme

zek , melyeken az alakok bélyeggel vannak beverve. A felső sorban

halászati, az alsóban vadászati jelenet tárul elénk ; egy ágaskodó orosz

lán s egy térden álló vadász , lándzsáját a vadnak szegezve , képezi a

csoportot. Némelyik lemezt a barbár ötvös szétvágta , tekintet nélkül

az alakokra s készített belőle két háromormu boglárt, melyek mind

egyikébe három lyukat fúrt s oda illesztett három zöld üveggyöngyöt.

Ugyancsak barbár kézre mutat több egymáshoz hasonló hüvelyforma

arany darab , egyszerű diszítménynyel , minőt byzanczi munkán nem

ismerünk. Egy keresztforma, ezüsttel borított boglár felvilágosítást ad

ezen ékszerek használatáról, mert hátul megmaradt még rajta a régi

szíj, melynek diszítményül szolgált ; e szerint ez ezüst és arany éksze

rek a szíjak s különösen a szíjvégek diszítésére használtattak s a szíj

hoz azon szegek által voltak erősítve, melyek hátulról hozzá vannak

forrasztva. E leletben néhány karperecz is előfordult, melyeknek

egyike mindkét végén tölcséralakú. Sépen ilyen tölcséralakú karpere

czeket találtak a szent-endrei leletben is , melynek azonban legna

gyobb nevezetessége a benne előforduló két kengyelvas. A görögök és

rómaiak nem ismerték a kengyelt; a stapes náluk egy keresztfa volt a

lándzsa végén, melyre a lovas rálépett , hogy magát könnyebben a

lóra vethesse . De kengyelvas nélkül lehetetlen lévén a zárt lovas osz

lopok rohama, a classicus nemzeteknél a lovasság ütközeteket soha

sem döntött el. A kengyelvas és a patkó változtatták meg a régi had

viselést, — úgymond ez avar leletek ismertetője, Pulszky Ferencz.

Az ozorai kincs hasonlít a kunágotaihoz, egyfelől a nemtelenebb ke

4*
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verékű ezüst edények, másfelől a benne előforduló számos arany szíj

végek következtében . Ezek mellett e gazdag lelet több ékszert tartal

maz, melyek egy külön ötvösmívű technikával ismertetnek meg ben

nünket ; ezek arany boglárok, gyűrűk, hajtűk , csatok, melyekben arany

rekeszekbe be vannak csiszolva hol gránátok , hol sötétveres üveg

darabok.

E leletek fogalmat nyújtanak az avarok műveltségéről. A ken

gyelvas mutatja, hogy az avarok lovas nép voltak s a lovat gazdájával

együtt temették el . Ez a legrégibb e nemű emlékünk, mely eddig isme

retes s megfejti az avarok hadi szerencséjét, kiknek lovas csapatai ré

mületbe tudták ejteni a gazdag városokkal megrakott keleti császár

ságot. Az arany ékszerek, melyek e sírokban találtattak, nemcsak azt

bizonyítják, hogy az avarok rablásból éltek, hanem egyszersmind

tanúskodnak fényüzésökről is , mint a kik öltözetükre sem fukarkod

tak kincseiket tűzni, hogy lássa mindenki gazdagságukat. Az ékszerek

kidolgozása általában hanyatló civilisatióra mutat, olyanra, minőt a

hanyatló byzanczi császárságtól lehetett eltanulni . De ettől is csak a

fényűzésre szolgáló mesterségeket vették át, culturájok és államiságuk

érzete nem emelkedett annyira, hogy pénzt is vertek volna ; kizárólag

byzanczi pénzeket használtak. Mindazáltal virágzott nálok a kovács

és ötvös ipar, sőt bizonyára a szíjjártó és szabómesterség is ; s ez ipar

ágakat nem foglyok és byzanczi mesterek űzték , mint gondolni

lehetne . A leletekben előforduló művek nem mutatnak mindig by

zanczi mintákra, de a feldolgozás modora sokkal durvább ; legszebb

ékszereik azok, melyeknek stilje más barbár nemzeteknél vette ere

detét, hol arany vagy ezüst rekeszben gránátokat vagy veres üveg

darabokat illesztettek be .

Az avarokon kívül a tiszai síkság és Erdély törzslakosságát a

szlávok képezték . Ez országrész helynevei tanúskodnak róla, hogy az

alföld nádasait s az erdélyi fensík magaslatait szláv népek tartották

megszállva. Ezek a szlávok, mint fentebb említettük , már ismerték a

várépítésnek azt a kezdetleges formáját, hogy földből készített sán

czokkal kerítettek el egyes mocsárok közt vagy emelkedett pontokon

levő helyeket, hol maguknak és barmaiknak védelmet találtak. Nem

az ő találmányuk volt ez , már a legrégibb korban ily elsánczolt helye

ken kerestek oltalmat a barbár népek. De a szlávok valószínűleg

tovább fejlesztették az ilynemű várépítkezést, mire annál nagyobb

szükségök volt, mert oly lovasnéppel szemben , minők az avarok vol

tak , más úton-módon nem védelmezhették magukat. Ök ezeket grá
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doknak nevezték s hatalmas sánczokkal látták el, melyeknek rend

szerint vízzel telt mély árkai egyszerű, de biztos akadályáúl szolgál

tak a hirtelen való meglepetéseknek. A sánczokon hihetőleg erős

sövénykerítések vonultak, melyeken könnyen eltorlaszolható kapuk

nyíltak . Bent a földvárban , melynek területe néha rengeteg nagy volt,

állottak a lakhelyek és a barmok számára aklok.

Magyarország felső -tiszai és tiszántúli része meg van rakva ily

régi földvárakkal. Ezeket nem mind a szlávok építették ugyan s ha a

nevezetesbeket e helytt felsoroljuk , nem akarjuk ezzel egyszersmind

azt is állítani , hogy ezek egytől-egyig a szlávok alkotásai; csak annyit

lehet állítanunk, hogy egy jó részök szláv eredetű , de a hol a szlávok

régibb időkből származó ily védműveket találtak , bizonyára siettek

azokat saját czéljaikra felhasználni.

A Felső-Tisza vidékén a beregmegyei árdánháza felett levő

sziklás hegy fensíkján látszanak egy földvár töltései, melynek bekeri

tett területe mintegy harmincz holdat tesz . A nép Bogoszláv néven

emlegeti e régi várat. A Szernye -mocsár partján állott a kis -gúti

földvár ; az ilosvai pogányvár pedig rendetlen négyszögben mintegy

húsz holdnyi tért kerít be magas és széles földtöltéssel, mely maig is

fennáll s jól kivehető . Ugyancsak Beregmegyében fekszik a selesztói

földvár, melyet a nép ó -várnak nevez . A Tisza másik partján, a Nyír

ség mocsarai közt , a Demecser, Pazony, Pócs-Petri és Kárász határá

ban fekvő földvárak tesznek tanúbizonyságot Szabolcsmegye régi lako

sairól. A szabolcsi földvár közvetlenül a Tisza -parton fekszik s hajdani

fontosságát bizonyítja az is , hogy róla neveztek el egy egész vármegyét.

Lentebb Tisza -Igar határában is van földvár s Tisza - Földvárnak már

neve is mutatja, hogy hajdan mi volt a szerepe . E folyónak egyik

merész kanyarulatában fekszik Tisza -Nagyrév, melynek lakossága azt

a helyet, hol a régi földvár emelkedett, zsidó-halomnak nevezi ; sáncz

árkairól pedig azt tartja , hogy ezeket a régiek oly végből ásták , hogy

minden oldalról vízzel legyenek elszigetelve . A Körös folyó torkolata

körül egész rakás földvárra bukkanunk. Szelevény, e nagyfontosságú

archæologiai lelhely után a Tisza jobb partján Csongrádot találjuk,

melynek szláv neve is Fekete-várat jelent. Lentebb esik a szentesi

földvár, melynek környéke a régi kor emlékeit csak úgy ontja magá

ból ; Szegvárral szemközt, hol szintén constatálva van a pogányvár, a

folyó másik oldalán Csány is dicsekedhetik a maga földvárával. Hód

Mező - Vásárhely közelében, a szőlősi pusztán, hatalmas sánczok tesz

nek bizonyságot egy ókori erőd létezéséről. Végre az Alsó-Tiszánál
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már Torontálmegyében esik Borjas, melynek nagy terjedelmű föld

vára mintegy 30 holdnyi térségen terül. Jól kivehető és igen erős

sánczai egy magaslaton fekszenek, mely a beláthatatlan rónaság felett

uralkodik, s melyet egyik oldalról a Tisza , a többiről pedig a Tisza

kiöntései és mocsáros lápjai védelmeznek.

Dél-Magyarországon a Karas folyó mentében is találkozunk föld

várakkal. Itt mindenek előtt az oresáczi kerek magaslat cserepei tesz

nek bizonyságot az ókori lakosságról . Dupláj községtől félórányi

távolságra a Karas völgyében emelkedik egy magaslat, melynek sza

bálytalan háromszög alakú felületén feküdt a földvár s e magaslat

nak a nép nyelvén ma is Csetátye vagy Grád a neve. A hajdani erőd

nagyszerű földsánczainak nyomai világosan kivehetők s mintegy ötven

holdat foglalnak magukba. A Temes folyó partján feküdtek : a drag .

sinai régi vár, melyet a nép török várnak tart, s mely mellett egy régi

temető is van , honnan a víz gyakran mos ki emberi csontokat. Ide

közel esnek a török- székasi földvárak, melyek szintén a Temes vidék

erősítésére szolgáltak. A Temes egyik mellékfolyójának partján fekszik

a berényi földvár. A gyiroki erdőben is látszanak egy földvár nyomai

s a Temes folyásától délre Obád mellett is van régi vár. A Béga men

tén is számos ilyen ókori lakhely van ; bent a hegyek közt elrejtve

fekszik Bunya s a Béga egy mellékfolyójának partján Román -Gladna,

melynek dél- keleti részén van a csetátye ; a romot már alig lehet fel

ismerni, mert a kincskeresők egészen feldúlták. A mint az említett

folyó Temesmegye földére ér, Iktár határában mosnak habjai egy föld

várat.

Kissé távolabb esnek e folyótól, de mégis mellékpatakjai mel

lett a csernegyházi és a szécsányi földvárak, melyek közül ez utóbbi

hatalmas hármas körsánczaival tűnik ki. A szent-andrási földvár a .

gyirokihoz mutat nagy hasonlatosságot; e hatalmas védmű három

magas körsáncz s ugyanannyi széles árokból alkotott nagyobb erőd

ból s egy, ettől távolabb eső , valamivel keskenyebb sánczból és árok

ból álló kisebb erősségből van construálva , úgy hogy mind a két vár

részt két oldalról egy - egy hosszabb , árokkal ellátott sánczkar kapcsolja

összes a vármű egész kiterjedésében mintegy száz holdnyi területet

foglal el . Knéz mellett is vannak egy dombon régi sánczok és földmű

maradványok s az ettől nem messze fekvő Monostoron szintén . A Ma

ros vidékének szolgáltak oltalmúl az allioszi köralakú földvár s a

munári nagyszerű védművek. E folyó jobb partjától északra , Arad

megyében , Magyar-Pécskán vannak régi sánczok , melyeket a közhit
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romaiaknak tart s ugyanitt kell megemlítenünk a Kurtics és Szent

Anna közt fekvő földvárat is .

A mint az erdélyi hegyek kinyújtják ágaikat az alföldre, egész

Biharmegye hosszában követni lehet az egykori földvárak sorozatát.

A három Körös és mellékfolyóinak a vidéke ez , mely hajdan a germán

vandaloknak nyujtott egy ideig hazát. Bél városától dél felé egy régi

sánczczal körülvett erősségnek nyomai látszanak ; ez uralkodott haj

dan a Tőz folyón, melynek partjaira építették. A Fekete-Körös part

vidéke meg van rakya ily régi védművekkel ; bent a belényesi hegyek

közt, hol e folyó észak -nyugati irányát nyugativá változtatja, fekszik

Fenes község ; e falu határának délnyugati végén egy csúcsos hegyen

látszanak romjai a hajdani Bélavárnak , melyet a szláv lakosok bizo

nyosan fehér - voltáról neveztek el így. Ezt később a váradi püspökök,

mint az itt virágzott bányaipar védbástyáját, erős falakkal erősítették

meg. A mint a Fekete-Körös a hegyek közül kiér, Sólyom falu mel

lett folyik el egy régi pogányvár romjai alatt. Fekete-Bátor és Fekete

Tót két egymás mellett fekvő falu s ez utóbbi még nevén viseli a szláv

eredet bélyegét. Amannak határában a Körös -parton látszik egy régi

földvár alapja sánczaival, emennek egy dombos részén szintén régi

vármaradványok szemlélhetők . Végre már kint a sikságon Sarkad és

Békés mellett is láthatók a régi földvárak nyomai.

A Sebes-Körös meredek hegyeken át tör magának utat Erdély

ből ; völgyvidéke szintén tele van régi erődök nyomaival. Elhagyva a

vár-sonkolyosi pogányvárat,a Réz -hegységnek kanyarodik ; Lok község

határában egy gömbölyű dombot a nép ma is várnak nevez . A pesterei

földvárat csakhamar felváltja e folyó jobb partján a puszta -újlaki se

faluval szemközt fekszik Telegd , ugyancsak egy ó földvárral. A gyiresi

határon keresztül vonúl az ördög-árka s egy mellette fekvő halmon

régi vár nyomai láthatók. A Sebes-Körös völgyvidékéhez tartoznak

még a bihari és csatári földvárak ; amaz a város északi végétől néhány

száz lépésnyire, az országút mellett, roppant terjedelmével válik ki s

négyszegletre épített sánczai ma is jól kivehetők . Emez a bihari vár

tól keletre esik s mind a kettő az úgynevezett Kösmő-patak partján

dominál.

A Berettyó partjai is jól meg voltak rakva a régi korban erődít

ményekkel. Különösen felső vidékén fordulnak elő nevezetes védmű

vek . Igy Mónos-Petri határában egyszerre három ős várnak nyomai

tünnek fel. Az egyiket, mely dombcsúcson áll, a nép Ungora -várnak

nevezi s sánczai közt ma már az eke hasít barázdát ; a másik földvár
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közel a Berettyó partjaihoz a felső rétben a földdel csaknem egyen

lővé porhadva látható ; végre a harmadik , az úgynevezett belső vár,

szintén e folyó partján emelkedik s három nagy sáncza ma is tisztán

kivehető . Ott, a hol a Berettyó a hegyek közül a sikságra lép ki, Félegy

háza község mellett szintén találunk földvárat, melyen most már

szántóföldek terülnek el. További folyása mentén Kismarja város

északi részén láthatók egy régi földvár maradványai. A Gáborján mel

letti félszigeten is van Földvár nevű omladék. Végre már Békésmegyé

ben a csuda -ballai pogányvár ugyancsak a Berettyó vidéki lakosság

nak szolgált hajdan menedékűl.

A biharmegyei Ér folyó melléke sem szűkölködik földvárak nél

kül. Ér-Keserű falu mellett a Püspök -dombnak nevezett helyen lát

hatók némi maradványok ; innen nyugatra a kokadi várfok nevű

határrész mutat régi erődítményre. Kóly község határában a rétek

közt fekszik egy régi vár maradványa, melyet a lakosok, régi szláv

néven, most is Zólyom várának neveznek. Nagy -Léta határának déli

részén a Leányvár nevű omladék s ettől nyugatra a hosszú -pályi erdő

ben levő földvár, mely még most is roppant erősnek látszik, mutatnak

e vidék egykori megerősitett voltára .

Erdélyben is ismerünk több földvárat ; így a kuduit Szolnok

Dobokamegyében, hol még most is láthatók a háromszáz lépés hosszú

sánczok. Ugyane megyében Szeszárma mellett a Nagy -Szamos part

ján egy 60 lépés hosszú és 50 lépés széles négyszögű sánczolat van

vízárokkal körülvéve. Az alsó - fehérmegyei Istvánházán dombok köze

pett láthatók ily sánczmaradványok. Hunyadmegyében Arany falu

mellett fekszik egy régi pogányvár. Nagy -Küküllőmegyében Mihály

falván vannak constatálva ily maradványok s ugyane megyében az

Eczel falu mellett levő Hodos erdőség magaslatai területénmutatkoz

nak nagy terjedelmű sánczok, melyek néhol még ölnyi magasságúak.

Maros - Tordamegyében Bő, Geges , Kölpény és Rigmány község hatá

rában találtak efféle erődítmények nyomaira. Végre a szebenmegyei

Talmács falu mellett levő Wartburg nevű hegycsúcson a Szeben folyó

nak az Oltba szakadásánál vannak mesterséges földhányások és régi

sánczok.

Ime, csak nagyjából futva végig fél Magyarország területén ,

mennyi védhely volt itt a régi korban, melyről a történelemnek úgy

szólván semmi tudomása sincsen .

A harmadik népfaj, mely a tiszántúli részeket a honfoglalás

kora előtt lakta, s egy időben külön országnevet is adott e területnek ,
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a gepidák voltak . E germán faj, melynek önállását a vele rokon lon

gobárd nép tette tönkre 568 - ban , szinte észrevétlenül élte át itt az

alföldön az avarok uralmát. 790 tájban egy longobard történetiró ,

Paulus Diaconus, azt írja, hogy a gepidák az avarok kemény rabsá

gában nyögnek. 870-ben említi őket egy névtelen iró utoljára, ezt

mondván : « a hunnok kiverték a rómaiakat, góthokat és gepidákat ;

ezek közül a gepidák közül némelyek még most is ott laknak . » Tehát

a magyarok beköltözése előtt 25 évvel még laktak gepidák a nagy

magyar alföldön, az egykori Gepidiában . Mint látni fogjuk, e vidéken

akadnak germán eredetű helynevek, miből az következik , hogy ezek

a gepidáktól származnak.



XII. FEJEZET.

A felvidék . Morvaország. A morvák fejedelmei. Mojmir és Rastiz.

Privina herczegsége a Szala folyó mellékén . Rastiz küzdelme a német király

sággal. Konstantin és Methód hittérítései. Szvatopluk hatalma. Fiainak

versengése. Morvák és magyarok 900. Morvaország vége 905.vagy 906 -ban

Magyarország felvidékét a magyarok bejövetelekor a szlovén

nyelvű morva népek lakták s róluk ezt az egész vidéket Nagy -Morá

viának nevezték. E név a Morva folyóról ragadt rájok, melyet már

Tacitus említ Marus alakban. Nem tudjuk egész biztosan megállapí

tani , hol végződtek a honfoglaláskori Morvaország határai ; ugy lát

szik , Nagy -Moravia a mai Morvaországon kívül magába foglalta Cseh

országot , azután a magyar felvidéket s átterjedtek részei a dunántúli

Pannoniára is. Nem tudjuk azt sem, mi volt a régi morvák fővárosa.

Csak egy dolog bizonyos , az t . i . , hogy Morvaország a IX . század végén

önálló , consolidált állam volt, mely saját fejedelme alatt függetlenül

intézte a maga ügyeit.

Az avar birodalom bukása után 822-ben tűnik elő a morva név.

A meghódított avarokkal együtt a morvák is adófizetői a német-frank

birodalomnak. Első fejedelmeik Mojmir és Rastiz voltak. A morvák

is , mint általában a többi szlávok , apró főnökök alatt éltek , kik egy

egy kisebb területen meglehetősen függetlenül uralkodtak . Mojmir a

Morva és Thaja folyók mellékein lakó kisebb fejedelmeket meghódít

ván , 830-ban hatalmát ki akarta terjeszteni a Nyitra folyó partjaira

is , hol ekkor Nyitra várában Privina nevű zsupán uralkodott . Privina

az Ostmark bánjához, Radbodhoz menekült, ki őt szívesen fogadta s

Lajos királynak is bemutatta. A német király rá vette a morva főnö

köt, hogy vegye föl a szent keresztséget s Privina elhagyva ősei hitét,

a traismaueri templomban keresztyénné lőn . Úgy látszik, a frank fegy

verek visszasegítették Privinát nyitrai székhelyére , mert 836 tájban

Adalram salzburgi érsek mint a passaui egyházkerület főpapja, a
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mely egyházkerülethez akkor Morvaország tartozott, Nyitrán templo

mot szentelt föl. Ez volt Magyarország dunáninneni részében a leges

legelső keresztyén templom.

De a Radbod és Privina közti barátság nem tartott sokáig. Pri

vina ismét menekülni volt kénytelen s fiával Koczellel együtt előbb

Bolgárországba, azután Ratimir horvát herczeghez futott. De ez a hor

vát herczeg 838-ban a bajoroktól erős vereséget szenvedett s a morva

fönöknek itt sem volt maradása . Ekkor Privina a karinthiai bánhoz,

Salachohoz menekült, a ki őt Radboddal és valószinűleg a királylyal

is szerencsésen kibékítette . Sőt annyira kegyébe jutott Privina a ki

rálynak, hogy ez Alsó - Pannonia egy részét, a Szala folyó melléki terü

letet hűbérbe adta neki. Itt építette fel aztán Privina a maga városát,

Mosaburgot, mely erdők és mocsárok közt, közel a Balaton tavához

feküdött s hihetőleg a mai Zalavár helyén terült el . Ekként keletke

zett a Dunántúl frank felsőség alatt egy szláv fejedelemség, mely a

keresztyénség terjesztése körül csakhamar nagy érdemeket szerzett

magának. Privina buzgósága annyira megnyerte a király tetszését,

hogy 848-ban a tőle hűbérbe bírt földet örök joggal neki adományozta.

Sa morva főnök méltónak is mutatta magát az ájtatos király kegyeire ;

fejedelemsége területén mintegy harmincz templomot építtetett s

magában fővárosában , Mosaburgban egymásután hármat. Az egyiket

Liutpram érsek szentelte föl Szűz Mária tiszteletére 850. január 22-én

s néhány évvel később egy másikat Szent-Adorján vértanú emlékére .

E templom építéséhez a kömíveseket, ácsokat, lakatosokat és festőket

maga az érsek küldötte Mosaburgba. A harmadik templomot Keresz

telő Szent János tiszteletére állította fel Privina.

Mojmir a Nyitra -vidéki fejedelemséggel megerősítvén országát,

megtagadta az engedelmességet a német királynak. Lajos 846-ban

Morvaországra tört, Mojmirt megfosztotta a fejedelemségtől s unoka

öcscsét, Rastizot nevezte ki a morvák főnökének . De ugy látszik,

hogy Rastiz sem viselte könnyű szívvel a frank igát ; 855-ben őt is

megtámadta a király s elpusztította országát. Azonban az erős sán

czokkal körülvett várat, hova a morva fejedelem seregével bezárkó

zott , nem bírta elfoglalni. Sőt mikor a király hadaival visszavonult,

Rastiz nyomon követte őt s busásan visszaadta neki a kölcsönt. E győ

zelem egy kis időre biztosította Morvaország függetlenségét. De mint

hogy a morva fejedelem a német király pártütő fiát, Karlmant támo

gatta, 864-ben újra kitört a háború s Rastiz Dévény várába szorúlva,

oly kényelmetlen helyzetbe jutott, hogy csak adófizetés árán szaba
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dúlhatott meg. Azonban Morvaország még e vereség után sem volt

megtörve ; 868-ban a német király három oldalról intézett ellene tá

madást s a hadcsapatokat három fia vezette . Ujra feldúlták Morvaor

szágot, melynek népe a hegységek erdeiben keresett menedéket ; Ras

tiz egy hatalmas földvár ( ineffabilis munitionak mondja az egykorú

krónikás) sánczai közt vonta meg magát, mely erődítmények arányai

bámulatba ejtették a németeket . A fejedelem megszabadúlt ugyan

megint a németektől, de 870-ben saját unokaöcscse, Szvatopluk ve

rette lánczra s kiszolgáltatta Lajos királynak, ki őt szemevilágától

megfosztván, egy német kolostorba záratta . Ekként jutott fejedelem

ségre a magyar honfoglalás történetében nevezetes Szvatopluk .

De Rastiz azon kívül , hogy magát függetlenné tette a frank

birodalomtól, még egy más ténye által is nevezetessé lett a történe

lemben. Konstantinápolyból ő hívta be Morvaországba Konstantin

és Method testvéreket, hogy ott a szláv egyházat szervezzék . Mind a

kettő jól értette a szláv nyelvet , mert Tesszalonika városában szület

tek , melynek vidékén akkor már szlávok laktak. Konstantin már

megfordult volt a kazaroknál is s hittérítői munkásságának a zsidó

vallású Kazariában legalább meglett az az eredménye, hogy a kaza

rok összes foglyaikat szabadon bocsátották. Mikor Rastiz III. Mihály

császárhoz fordult térítőkért, alkalmasabb embert találni sem lehe

tett volna mint Konstantin . Ez, hogy feladatának annál jobban meg

felelhessen , szláv ábéczét szerkesztett össze s elkezdte az evangeliumot

szláv nyelvre lefordítani. Azt az ábéczét, melyet Konstantin talált

fel, glagolitának nevezik (glagol annyi mint hang, negyedik betűje

ez ábéczének), ellentétben a görög-szláv vagy görög-orosz betükkel ,

melyeket a X. században Kelemen bolgárországi püspök alkalmazott

először s Kyrill - irásnak nevezett el . Konstantin és Method a 863-ik év

junius havában érkeztek meg Rastiz udvarába s azonnal munkához

fogtak. Tanítványokat gyűjtöttek maguk körés a keresztyénséget

terjesztették. S hogy a római pápa helybenhagyását is kieszközöljék,

867 -ben Rómába mentek ; a pápa helyeselte tanításukat s fölszentelte

őket püspökökké. De Konstantin (miután Rómában a Kyrillosz nevet

vette föl) nem sokára meghalt 42 éves korában s ekkor a pápa Me

thodot kinevezte sirmiumi érsekké, egész Pannoniát főhatósága alá

helyezvén . Egyúttal felhatalmazást adott neki arra, hogy a misét

szláv nyelven olvashassa. Ekkor Privina fia , Koczel, ki 861 óta mint

megyei ispán (gaugraf) igazgatta atyja örökségét, magához hívta

870 -ben Methodot s szabad tért engedett működésének. A német
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püspökök felzúdúltak a szláv apostol ellen , kinek új alkotású egyház

megyéje az ő területöket csonkította s eretnekséggel vádolták őt

Rómában . A pápa ennélfogva magához idézte őt 879- ben, s miután

Method tisztázta magát az ellene emelt vádak alól, még azt is meg

engedte neki , hogy a misét továbbra is szlávúl énekelhesse . De kikö

tötte a pápa , hogy ha a fejedelemnek meg a főuraknak ez nem volna

inyére , tartozik a misét latin nyelven is énekelni. 885 -ben meghalt

Method s egy évvel később Szvatopluk a német befolyásnak engedve ,

összes tanítványait kikergette országából. Ez is , de meg a latin mise

előbbre helyezése mutatja, hogy Szvatopluk épen nem rajongott

valami erősen a szláv ideáért. Method tanítványai magukhoz véve a

szláv könyveket, Bolgárországba menekültek, hol Boris király szíve

sen fogadta őket ; a már említett Kelemen veliczai püspökké lőn,

Naum , Gorazd s a többiek is megfelelő állásokhoz jutottak, úgy hogy

a Morvaországban keletkezett szláv irodalmat itt nyugodtan folytat

hatták . Ekként lett földünkön vége a pannoniai érsekségnek és a

szláv ritusnak.

Szvatopluk mint frank vazallus jutott a morva fejedelemségre.

Azonban a németek nem bíztak benne s 871 -ben Karlman mint

esküszegőt elfogatta s Regensburgba vitette . A morvák és csehek

ekkor nyilt lázadásban törtek ki s tűzzel- vassal pusztították a biro

dalom határait. A német udvar most azt eszelte ki , hogy a lázadás

elfojtása végett Szvatoplukra bízott egy egész hadsereget. Neki sem

kellett több ; szép rendben vezette a sereget Rastiz erős váráig , a

morvák mindenütt visszavonultak előtte . Mikor bejutott a várba,

megérttette magát övéivel , újra kezébe vette a kormányt s a mit sem

gyanító németekre ütött, kiknek nagy részét lemészárolta. A király

ez újabb esküszegés miatt négy felől támadta meg Morvaországot,

de az egyenetlenkedő német vezéreken Szvatopluk győzelmet aratott

8 874-ben a német király kénytelen volt elismerni Morvaország függet

lenségét ; némi adófizetésre kötelezte ugyan magát Szvatopluk, de

viszont kikötötte magának, hogy azokon a szlávokon , a kik őt urok

nak elismerik, korlátlanul uralkodhassék.

Koczel halála után Karlman törvénytelen fia, Arnulf lett

Pannoniának ura . Arnulf herczeg, nagybátyja, Vastag Károly császár

ellen fondorlatokat szött s megengedte a balkán -félszigeti bolgárok

nak, hogy az ő (pannoniai) területén keresztül Morvaországra törje

nek. Szvatopluk ezért, kit különben a császár is felbiztatott, 883 -ban

Pannoniára üt s kegyetlenül elpusztítja. A következő tavaszszal pedig
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Brazlávval szövetkezve , ki a Dráva és Száva közti területen uralko

dott, hatalmas sereget állít össze s morva hadai « farkasok módjára»

(mint a fuldai krónikás magát kifejezi) rontanak rá a szegény tarto

mányra. A német király azzal jutalmazta meg Szvatopluk szolgálatait,

hogy a gyűlölt Arnulftól elvette Pannoniát s 884-ben a morva feje

delmet hűségébe fogadván, neki adta hűbérül. Brazláv, a dráva

száva -közi szláv herczeg pedig a császári testőrségbe vétetett föl .

Ekként most már Morávia egészen a Szerémségig ért s a bolgárok

országával érintkezett. 888-ban Arnulf lett a császár és pedig Szvatop

luk fegyveres segítségével, miért aztán Csehország birtokát kapta .

890-ben Pannonia egy ismeretlen helységében , Omuntesbergben

találkozott egymással Arnulf és Szvatopluk ; itt újra megerősítették

a szövetséget, melyre a császárnak annál inkább szüksége volt, mert

a normannok ellen készült . A normannokon vett győzelem Arnulfot

elbizakodottá tette, s mikor Szvatopluk egyízben megszegte adott

szavát, Brazlávval együtt, ki birtokát féltette a morva fejedelemtől,

megtámadták Morvaországot. És bár Arnulf az Atelkuzuban lakó

magyarokat is segítségül hívta, nem bírta megtörni Szvatopluk hatal

mát, ki még ez évben, vagyis 894-ben meghalt. Három fia maradt :

II. Mojmir, Szvatopluk és Szvatoboj, kik közül az első lett Morva

ország fejedelme. Ez a magyaroktól való féltében Arnulfnál keresett

oltalmat s kemény föltételek mellett meg is találta azt . De a morva

hatalom csakhamar foszladozni kezdett ; 895-ben Csehország elszakadt

tőle s visszatért a német birodalom kebelébe . Alsó-Pannoniát Mosa

burggal együtt Arnulf ez évben Brazláv védelmére bízta ; de már

későn , mert a magyarok birtokukba kerítették .

Szvatopluk fiainak versengése siettette Morvaország bukását.

Midőn II. Mojmir testvérein erőt vett s egyedül uralkodóvá lön , meg

akarta újítani országának egyházi függetlenségét. A pápához folya

modott ; ez csakugyan úgy fogta fel a dolgot , hogy Morvaország nem

tartozik egy német püspökség hatósága alá sem s ennélfogva egy érse

ket és két püspököt küldött Mojmirhoz. Ezek Morvaországot felosz

tották három püspökségre s ezek fölibe helyezkedett az érsek .

Természetesen a német püspökök nem hagyták ennyiben a dolgot ;

keserves panaszszal járultak a pápához s váltig erősítették, hogy a

morvák kezdettől fogva a passaui püspökség alá tartoztak. Levelök

ben, melyet a pápához intéztek, kijelentik , hogy a morvák ragasz

kodása a szláv isteni tisztelethez nem egyéb, mint a keresztyénségtől

való elszakadás ; « ha azzal vádolnak bennünket a szlávok, — úgy
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mond e vádirat hogy a katholikus hit mellőzésével a magyarokkal

szövetkeztünk, egy kutyára, farkasra s egyéb kárhozatos pogány

dologra esküdvén nekik, s hogy Olaszországra törjenek, pénzt kaptak

tőlünk, semmit sem óhajtunk inkább , mint ártatlanságunkat Isten és

szentséged előtt bebizonyítani. Ajándékokat igenis adtunk a magya

roknak, hogy ne üldözzék a keresztyéneket, holmi olcsó vásznakkal

is elláttuk őket, hogy vadságukat némileg szelidítsük. De a szlávok

zsoldba fogadtak igen sok magyart s a magok embereit, kik csak szín

leg keresztyének, a magyarok szokása szerint megnyírván, közéjök

keverték s ezt a keverék sereget aztán a keresztyénekre uszították ,

úgy hogy egész Noricumban, mely legnagyobb tartományunk, alig

van már egyetlen egyházunk is. Ezt az iratot a 900. évben küldöt

ték a német püspökök Rómába, de úgy látszik , nem értek el vele

semmi czélt sem.

905 -ben vagy legkésőbb 906 -ban omlott össze Morvaország

a magyarok csapásai alatt s a háborúban , mely a morváknak a

kegyelemdöfést megadta, hihetőleg Mojmir is elesett. Többé nincsen

róla emlékezet. A nép nagy része meghódolt a magyaroknak ; a kik

nem tudtak vagy nem akartak megbarátkozni az új viszonyokkal,

azok kivándoroltak .



XIII. FEJEZET.

A honfoglalási harczok.

vek. Jazygok városai.

Magyarország helynevei. Római korbeli helyne

Szláv helynevek. Általános jellemvonásuk.

A helynevek jelentősége.

Azokról a harczokról, melyeket Magyarország birtokáért a be

költöző magyaroknak vívniok kellett, nincsen semmiféle biztos ada

tunk . Háromszáz esztendő mulva III. Béla királynak egy jegyzője,

kit, minthogy neve nem maradt ránk, Anonymusnak szoktunk ne

vezni, a honfoglalásról mesés elbeszéléseket írt össze , melyeket egy

alábbi fejezetben fogunk ismertetni. Egyetlen biztos irányzónk, mely

a zavarból valamennyire kisegíthet bennünket, földünk helynevei;

ezek segítségével nyerhetünk némi, habár homályos, képet a szlávok

és germánok elhelyezkedéséről az ókori Magyarország területén s egy

szersmind tájékozhatjuk magunkat a magyarok letelepedéséről is .

Magyarország legrégibb helynevei nagyobbrészt kelta szárma

zásúak . A Duna, Tisza, Dráva és Száva folyónevek eredete abba az

időbe nyúlik vissza, mikor e folyamok partjait kelta népek lakták .

Ök voltak a régi őskornak legműveltebb népe s elsők , legalább hazánk

területén , kik városokat építettek . Műveltségök örökösei a rómaiak

lettek , kik rendesen azokat a pontokat szállották és telepítették meg,

a hol a kelták már falakat és házakat emeltek. Daciában is a rómaiak

folytatták az általok meghódított őskori népek civilisatióját, s a város

építést itt is nagy tökéletességre vitték . Vajjon maradtak - e fenn a

rómaiak korából napjainkig helynevek ? Nagyon kevés az , a mire e

tekintetben hivatkoznunk lehet ; jele annak, hogy a rómaiak uralmát

követő népvándorlás elsöpörte az itt felvirágzott műveltséget s oly

időket teremtett, a mikor a hajdani culturális területek többé-kevésbbé

lakosság híjával voltak .

Nem tekintve a nagy folyók neveire, melyek a legmaradandób

bak s csak nagyon ritkán változnak meg, még a legtöbb római-kori
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helynév a Dunán túl maradt fenn . A római Sirmium város neve,

melynek helyén a Száva menti Szent Demeter városa (Mitrovicz) áll,

átment egy egész vidékre s a Szerémség nevében visszhangzik. Ugyan

csak a Száva mellett feküdt a rómaiak Marsonia nevű telepe , s a mai

Bród közelében egy Marsonja nevű mocsárt találunk. Siscia helyén

ma Sziszek áll. A Sala helynév megvan már Ptolemaeusnál s a Szala

folyó mellékére helyezhető. A mai Szombathely talán csak az egykori

Sabaria névnek a jó vagy rossz fordítása. Ptolemaeus Rispiája a

Répcze nevében látszik tovább élni. S ugyanő említi a Mursella ne

vet is , mely a mai Marczal folyó nevében csendül meg. Sopron neve

a keltą Scarabantiából rövidült vagy romlott ; ez annál inkább való

színű , mert a középkori Sopron az ókori város romjain épült fel.

Arabona város emlékét a Rába folyó neve, valamint Győr város né

met neve , Raab is őrzi. Magyarország határán Magyar-Óvár és az

osztrák Petronell közt a római út mentén feküdt az ókoriak Gerulata

helysége ; ebből lett Carlburg , a magyaros névvel is dicsekedő Orosz

vár. Mind összevéve körülbelül ennyi az, a mennyi a Dunán túl a

rómaiak korából ránk maradt.

S Dacia területén még kevesebb a római helynév. Az erdélyi

Ompoly folyónév Ampelum városára utal bennünket. Egy 1223. évi

oklevélben Ruetel falu fordul elő , hihetőleg a rómaiak Arutelája .

Amutria római helység a havaselvi Motru folyó nevének az őse. Végre

Dél-Magyarországon a Traján császár emlékirattöredékében említett

Bersobis helység nevét a Berzava folyó nevében találjuk meg, mely

nek partján a római helység feküdött, s Tierna colonia neve, mely

Orsova helyén állott, a Cserna folyó nevében van meg.

Ime , ezek összes helyneveink, melyeknek római eredete kimu

tatható. Az a tömérdek város és falu, melyet hazánk területén a

római genius alkotott, elpusztult teljesen, s innentől fogva új népek

beköltözésével mindig új telepítvények keletkeztek.

A Duna - Tisza közén a rómaiak korában a metanasta jazygok

laktak, egy sarmata eredetű népfaj, mely a rómaiaktól eltanúlta a

városépítést. Néhány városukat név szerint is megemlíti a Kr. u.

II. században élt Ptolemaeus ; de ma már ezeknek hire -hamva sincs .

Nem maradt fenn a rómaiak korából egyetlen városnak neve a felvi

déken sem, mi különben nem is csoda, mert a rómaiak hatalmukat

ide sohasem terjesztették ki.

A Dunától északra kor szerint, legelőször Pozsony város nevével

találkozunk. Ez már 784-ben, tehát az avarok idejében, Pozanum

Borovszky : A honfoglalás története.
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alakban jön elő s 1042-ben Brezisburg nevet visel. Hogy az utóbbi

névnek előrésze szláv eredetű, az kétségtelen ; úgy látszik valami

Brecislav nevű szláv főnök építtette fel várát. De hogy a Pozsony

név avar eredetű- e , meg nem mondhatjuk, az avarok nyelve teljesen

ismeretlen lévén előttünk. 790-ben, tehát szintén még az avarok ide

jében , a Rába folyó neve Gereorenum alakban is előfordúl; e szóban

Győr város névalakjára ismerünk, mely a középkori latinságban Geu

rinum , Jaurinum alakot viselt. Csak gyanítjuk, de állítani nem mer

jük , hogy ez avar helynév. A Nyitra folyó partján épült fel Nyitra

városa, melynek neve legelőször 838 körül jön elő Nitrava alakban .

Ez már kétségtelenül szláv név s a morvák alkotása.

A felvidéken általában túlsúlyban vannak a szláv elnevezések .

Magyarországnak ez a része a honfoglalás korában csak gyér lakosság

gal bírt s a morva telepek eleinte leginkább csak a folyópartokon ke

letkeztek . Rengeteg őserdők terültek el itt akkor, 8 századok munkája

kivántatott ahhoz, hogy az egész felvidék benépesedjék. A Vág felső

folyása még a XIII. században is kietlen vadon volt a felfelé mind

inkább szükülő völgyeiben a művelődés legkezdetlegesebb mozzanatai

is alig mutatkoztak . Liptómegye területének egy jó nagy részét még

1267-ben is « lakatlan erdőségnek » mondja egy királyi oklevél.

A szláv helynevek vizsgálata egy igen érdekes jelenséggel ismer

tet meg bennünket. A régi szlávok a maguk helységeit leginkább ter

mészeti fekvésük után nevezték el ; személynevekkel helyneveikben

csak nagy elvétve ha találkozunk . Ez azt bizonyítja, hogy a szlávok

nak személy szerint nem voltak külön nagy birtokaik s náluk úgyne

vezett birtokos osztály nem is fejlődött ki. Ez magyarázatát a ház

közösség intézményében találja, mely a földbirtokot a család osztha

tatlan tulajdonának tekintette, úgy hogy egyes ember a család vagyo

nát semmiféle jogon el nem kaparinthatta . Ennélfogva a házi vagyon,

melynek gyarapításában a család apraja, nagyja közreműködött, nem

is képezte örökösödés tárgyát; ha a házközösség egyik férfitagja meg.

halt s gyermekeket hagyott maga után , ezek föltétlenül csakis a saját

külön , hogy úgy szóljunk , magánvagyonát örökölhették, de a ház

közösségben való része nem képezhette öröklés tárgyát.

A szláv helynevek e szerint a birtokviszonyokra semmiféle vilá

got nem derítenek . Nem is következik , hogy a hol szláv helyneveket

találunk, ott merőben csupa szláv lakosságot kell keresnünk. Mint

hogy a földmiveléssel léginkább ők foglalkoztak, a hegyek, patakok,

helységek és határrészek elnevezése mintegy nekik vált kötelessé
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gükké. E helyneveket aztán az eleinte sátrakban tanyázó magyarok

is elfogadták, de legtöbbnyire a könnyebb kiejtés tekintetéből módo

sították, néha elferdítették . Így esett, hogy Magyarország területén

oly roppant nagy számmal honosodtak meg a szláv helynevek.

E helynevek leginkább a természeti helyzet tükrei. Azért, midőn

a szláv helyneveket alább bemutatjuk, természetesen lehetőleg csak

azokat, melyek földünkön a leggyakoriabbak, legczélszerűbbnek lát

szik őket azon szótők köré csoportosítani, a melyekből eredtek. Ez

úton megismerkedünk azzal a fogalomkörrel, melyben a szláv hely

nevek mozognak ; látjuk abból, hogy a szláv élete már a régi korban

nem volt egyéb, mint a természettel való örökös küzdelem, midőn

helyneveinek túlnyomó részét az erdőkkel és mocsarakkal, valamint

az ezekben élő állatokkal való vesződés határozta meg. Helyneveinek

legkisebb részét teszi ki a culturális vonatkozás, a mi különben nem

is csoda, mert az uralkodó faj szerepét korán átvette tőle a magyar.

Ingyen se higyje valaki, hogy az itt felsorolandó helységnevek

megvoltak már mind a honfoglalás kora előtt; hiszen akkori időben

községek még nagyon kis számmal voltak földünkön. Jó nagy részük

csak azután keletkezett, mikor a magyar állam consolidálódott s a

magyar nemzet állandó helyekre letelepedett. De minthogy a hon

foglalásnak, hogy úgy szóljunk, telekkönyvi lapjait a helynevek, s

nemcsak a magyar, hanem minden e hazában található helynevek

képezik , azért tekintet nélkül keletkezésök korára egybe foglalva kell

azokat tárgyalnunk.



XIV . FEJEZET.

Szláv eredetű helynevek Magyarországon. Melléknevekből képezettek.

Vizet jelentő tövek. Erdő- és hegynevek . – Növény- , állat- és ásvány.

nevek. Culturális szláv helynevek.

A helynevek alkotására a primitiv embernek leginkább kinál

koznak a tulajdonságnevek. Valamely geographiai objectum fehér

vagy fekete színe, új vagy ó volta, valamely folyó gyors vagy lassú

haladása, valamely hegy görbe vagy kopasz teteje, terület sík vagy

puszta fekvése, vidék szép vagy kies tekintete , víz meleg vagy sós

állapota: oly jellemző sajátságok, melyeknek legtöbb helynevünk kö

szönheti eredetét. A szlávban is ezek a helynevek vannak túlsúlyban ,

s a Magyarország területén levő szláv helységek nevében első sorban

szintén ezekkel találkozunk . A bélú, fehér melléknévből erednek a.

Bél , Béla , Bély , Bélye alakú helyneveink ; e szó van meg a Belgrád

névben is , a hogy a szlávok hajdan Székes- és Gyula -Fehérvár váro

sainkat nevezték. A fekete fogalmának megjelölésére szolgál a szláv

nak a trůnŭ szó ; ez is nagyon gyakori hazánk topographiájában s reg

felelnek neki a Csarna, Cserna és Csorna nevek. Az Erdélyország

keleti csúcsában fekvő Csernáton , a Dél-Magyarország területén talál

ható Csernegyháza, a nyugaton eső Csorna ép úgy ide tartoznak ,

mint a felvidéken levő Csernik és Csornik helynevek. Csongrád is

eredetileg Csornigrád , fekete vár. A szláv novú annyit jelent mint új ;

ebből valók Nova, Novajés Novák helyneveink, valamint Nógrád vár

neve is , melynek nagy régisége merő ellentétben áll nevének eredeti

jelentésével. Már a XIII. században előfordul s ekkor még megvolt

eredeti Novigrad alakja is . Starů a szláv helynevekben azt jelenti , a

mit a magyar ó ; ebből erednek a Sztára, Sztarina és Sztárnya nevek .

Ide tartozik a biharmegyei Esztár község neve is , mely még 1464-ben

Zthar alakban jön elő . A vidék kies voltára vonatkoznak a dobrú és

krasīnŭ szók ; amannak egyszerű alakjai a Dobra és Dobri nevek,
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míg a Dobrocs, Dobrócz és Dobrony nevek képzőkkel alakúltak be

lőle . Emennek képviselője az erdőshegyes vidéken fekvő Kraszna ,

mely egy egész vármegyének adott hajdan nevet. Sikságot jelent a

ravinŭ szó , melynek szakasztott mása a mi szlávból kölcsönzött róna

szavunk ; a Róna helynevek csak úgy előfordulnak területünkön, mint

az eredetibb hangzású Ravna, Ravenka és Ravnicza nevek. Hasonló

kép kölcsön vettük a pustŭ szót is az elhagyatott, kietlen vidék elne

vezésére, s legió a száma az ezen szóval összetett helyneveinknek.

Megtaláljuk aztán az eredeti szó továbbképzését is a Puscsina, Pusócz

alakokban . A pozsonymegyei Modor város neve a modrů, kék szóval

függ össze , úgy szintén Modra és Modró helységeink nevei is. A talaj

száraz (suchủ ) voltáról tanúskodnak a Szuha, Szuhány és Szuhogy

helynevek ; a környék csendes nyugodtságáról pedig (tichŭ) Tiha,

"Tihany és Tihó helyneveink. A helyfekvés természetét határozza meg

a srêd szó , középsőt jelentvén ; megfelelő nevek : Szered , Szerednye

és Szredistye. Dlha, hosszú , s ebből eredtek Dolha és Dolhony ne

veink ; a širokú szó pedig széleset jelent Sirok, Siroka és Sirokány

helyneveinkben . Valamely víz tulajdonságát jelölik a következő szók :

brůzů , sebes ; nagyon gyakran találkozunk vele topographiánkban,

csak a Berza , Berzava, Berzencze, Berzevicze és Berzseny nevekre

kell hivatkoznunk ; ugyanez a jelentése a bêstră szónak is , s a Besz

ter , Besztercze vagy eredetibb hangzással Bisztricza és Bisztró nevek

szint' oly gyakoriak, mint az előbb említettek . Mokrŭ annyit tesz

mint nedves ; ebből erednek Makra , Mokra , Mokrágy és Mokrin hely

neveink. Slatina sós vizet jelent, s helyneveink közül nem egy tükröz

teti vissza ezt a szót ; magyarosabb hangzásra is találunk a Szalatna

és Szalatnak alakokban . Végre egyik leggyakoribb szó a hévvizekre

vonatkozó toplŭ, mely Vasmegyében Táplánfa, Győrmegyében Táp

lány , Csíkmegyében Taplócza , Baranyában, Zalában és Veszprém

megyében Tapolcza, Bars- , Borsod- , Nyitra- és Sárosmegyében Tapol

csány, Liptó- és Trencsénmegyében Tepla és Teplicz , Krassó -Szörény

megyében Topla, Topolecz , Hunyad- , Szolnok-Doboka- és Maros

Tordamegyében Toplicza alakban fordul elő . A hegyek alakjára

vonatkozik a következő két melléknév , t . i . krivú annyit tesz , mint

görbe , ferde ; számtalan helynevünk alakúlt belőle , csak nehányat

említünk meg e helyütt : Kriva, Krivadia, Kriván , Krive, Krivina,

Krivostyán stb . A plési jelentése kopasz ; kölcsön szóink közé tartozik

ez is s pilis formában egészen megmagyarosodott. Ily alakjában jelöli

egy nevezetes hegységünket, a melynek tövében állott várról egész
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vármegyére szállott ez elnevezés . Ide tartoznak még Peleske, Pelsőcz,

Pleskovecz és Pleskucza helyneveink.

A helységek elnevezésének motivumai közt nagy szerepet ját

szik a víz . A szlávban a víz woda ; ebből származik a trencsénmegyei

Vadicsó . A borsodmegyei Vadna szintén ide számit s azt jelenti, hogy

vizes. A krassó -szörénymegyei Vodnik a vízzel foglalkozó embert

jeleli. A sár elnevezésére a szlávnak két szója van , u . m. a brūno,

melyből a morvaországi Brünn is ered , a régi magyarok ajkán Bo

rona ; a szilágymegyei Boronamező, mely 1481 -ben Baronamezew

néven már előjön és a somogymegyei Boronka szintén ebből a szóból

származnak. Másik szója a szlávnak a sár megjelölésére mạtů ; ebből

eredő helynevünk is elég van : Motesicz ( Trencsénmegyében ), Mo

ticskó és Mottófalu (Zólyommegyében ), Motovilecz (Vasmegyében );

Mutné (Árvában ), Mutnik (Krassó -Szörénymegyében ) és Mutos (a

Szilágyságban ). A magyar mocsár szó szláv jövevény nyelvünkben

(szl , moča, močer) s Mocsár helynevünk is nem egy van. Ide sorolan

dók a következő helynevek is : Mocsármány, Mocsáris , Mocsolád,

Mocsolya és Mocsonok. Ugyancsak mocsár jelentése van a Bród hely

névnek is ( brodŭ ), melylyel a Száva mentén találkozunk, azon a

ponton, hol a rómaiak Marsonia nevű telepe állott. Végre van a

szlávnak még egy szója a mocsárra : lộka, melynek Lanka, Lonka és

Lunka neveink felelnek meg. A tó fogalmát a szláv a blato szóval

jelöli ; a Balaton tó neve, mely a rómaiak idejében a kelta Pelso nevet

viselte, s mely a frank -germánoknál is megvolt még Pelissa alakban ,

ezt a szláv szót tükrözteti vissza. Borsodmegyében is van egy Balaton

nevű helység, mely már 1388-ban előfordúl ily alakban. Ide tartoz

nak a Baláta, Balota magyaros hangzással ejtett helynevek, míg a

Blatna és Blatnicza megtartották szlávos alakjukat. Egy más szó a tó

szláv elnevezésére a jezero ; ennek is megtaláljuk eredeti alakját Je

zernicze helynevünkben . Hangzóváltozással ugyancsak ebből szár

maztak a zólyommegyei Jazarecz, a nógrádm . Jazarne és a zemplénm .

Azar helységek nevei is , mely utóbbiak a XIV . század elejéről való

pápai tizedlajstromokban is még Ozor nevet viselnek . Ozor nevű hely

ségeket ma is találunk Trencsénmegye területén s Tolnamegyében

fekszik Ozora városa, melynek hajdan jelentékeny vára is volt. Innen

eredt a hazánk történetében egykor nevezetes szerepet játszott Ozorai

család . Hihetőleg ebből a tőből való a Krassó -Szörénymegyében levő

Ezeres község neve is , melyben némelyek, minthogy fekvésük épen

összeesik, a Traján császár emlékirat -töredékében előforduló Aizizis
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nevet szeretnék megtalálni. Kopott alakban megtaláljuk a jezero szót

a Pusztaszer névben is, mely az orosz területen nagyon gyakori Pusto

zero névnek magyarországi mása. Tehát a magyar szer és szerződés

szóhoz nincsen ennek semmi köze, s így Béla király névtelen jegyző

jének az itt tartott nemzetgyűlésről szóló meséje tisztán csak a félre

értett helynév önkényes magyarázatán alapszik. A folyó vizekre is

sok szava van a szlávnak ; a potoků szó átjött a magyarba is s tömér

dek helynevünk alakúlt belőle . Ugyancsak folyóra alkalmazzák a

rêka szót is ; Réka és Rékás helynevünk is nem egy van . Ide tartozik

a székelyföldi Rika erdő is , melyben a hunn-székely atyafiság hirdetői

Attila feleségének nevét látják. Kicsinyített alakban is megtaláljuk e

szót a Récse, Récsény és Recsk vagy a Ricse , Ricska és Riecska ne

vekben . Vízfolyást jelent a struga szó is ; a Nagy -Szeben mellett levő

Sztrugár világosan mutatja e szláv gyököt, mely Veszprémmegyében

már Esztergár alakot vett fel. Ennek csak változata a zalamegyei

Esztergál és a nógrádm . Esztergály, mely utóbbi 1247-ben mint terra

Strugar fordul elő . Azt a helyet, a hol valamely folyó a föld alá rejtő

zik , a régi magyar nyelv aszú -ágynak, a szláv ponoră -nak mondja ;

Biharban és Erdélyben van egy pár Ponor nevű helységünk. Az árok

szó nyelvünkbe a szlávból jött át ; itt ugyanis jarak alakban van

meg. Árok, Árka és Árki helynév szép számmal előfordúl hazánk

területén ; Árokszállás, mint ismeretes, a Duna és Tisza közt húzódó

Csörsz árka mentén fekszik, épúgy mint a bácsmegyei Járek is az u.

n. római sánczok mellett. Van néhány Gyarak nevű helységünk is ;

alighanem ezek is ide sorolandók . Mrŭtva annyit jelent, mint holt

víz s a Nyitra mentén 1274-ben említ egy oklevél Morothwa nevű

vizet ; 1211 -ben Torontálmegyében , 1248-ban a mai Hajdúmegye

területén , 1255-ben Abaújmegyében, 1258 -ban Hontmegyében , s

1261 -ben Hevesmegyében fordulnak elő Mortua nevű vizek . A szláv

korito csatorna jelentéssel bír ; a vele összefüggő helynevek : Koritna,

Koritnicza és Korotnok. Hangzóváltozással a zalamegyei Keretye és

a háromszékmegyei Karatna. A durva szemű homok, pések, nevéből

állottak elő a már 1324-ben Pezek néven előforduló hontmegyei Pe

szek falu és a torontálmegyei Pészak, melynek határa gazdagon termő

fekete homok. « Nevezetes e helységben úgymond Fényes Elek

hogy itt akárminő hosszas esőzés után nincsen sár, hanem az eső

után mindjárt a legtisztábban lehet járni.» Ide sorolandók Pestény

és Postyén nevű helységeink, továbbá a Pestere és Pestyera nevűek s

végre alighanem innen vette nevét az esztergommegyei Piszke is.
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A szigetet a szláv ostrovůnak nevezi ; ebből származtak Osztró, Osz

troluka, Osztropataka, Osztrov és Osztrozsnicza hangzatú helyne

veink. Ide csatlakoznak még a gömörm. Esztrény, mely a XV. szá

zadban Oztran alakban fordul elő , s a szatmárm . Esztró . Lédecz,

Ledény és Lednicz helyneveink a ledŭ , jég szóból eredtek s a Moste

necz , Mosztyistye és Musztyesd alakúak a mostă. híd szóból.

Nem kevésbbé számosak szláv területeken azok a helynevek,

melyek erdőknek s hegyeknek köszönhetik eredetöket. A magyar ha

raszt szó az ó-szláv hurastúban tiszteli ősét, mely a délszlávban

hrastnak hangzik s ez képezte az átmenetet a magyar szóra . Ebből

alkotott helynevünk van vagy húsz, s Szepesmegyétől Baranyáig és

Maros - Tordamegyétől Vasmegyéig fel - feltűnik hazánk területén . Az

ó - szláv dạbrava berek jelentésű ; a biharm . Dombrovány és Dombra

vicza, a szabolcsi Dombrád, mely 1380-ban Dobrád alakot is viselt,

továbbá az erdélyrészi Dombró mind e szónak a képződményei. Nem

lehetetlen , hogy a tolnam. Dombovár hajdan Dombravának hangzott

8 csak később magyarosodott meg ; romjait « a Kapos folyó bozótjá

nál» ma is láthatni. Az új-szláv a nasalis hangot általában kiejtvén ,

úgy állottak elő e töből Dubrava, Dubróka helynevek, melyek a fel

vidéken gyakoriak. Az erdővel függnek össze a tövis szóból alkotott

helynevek, mely a szlávban trūnŭ alakot visel. E tőben az ŭ hangzó

néma levén , a különböző dialektusok más-más hangzót illesztettek

helyébe ; úgy hogy azok a helyneveink, melyeknek előrésze Tarn-,

Tern- , Tirn- , Torn- és Trn- , jóformán mind ide tartoznak. E szerint

ide számítandók a Bereg- és Ungmegyében otthonos Tarna, a Sáros

és Turóczmegyében található Tarnó , az Ung- , Liptó-, Nógrád-, So

mogy- és Hevesmegyében előforduló Tarnócz és Tarnócza ; a Fejér-,

Zala- és Pozsonymegyében fekvő Tárnok és a zemplénm. Tarnóka ;

az Arad- , Sáros- és Zemplénmegyében levő Ternova és Terenye ; ide

tartozik Nagy -Szombat város szláv neve is , Tirnova, mely a középkori

latin nyelvben is polgárjogot élvezett. Az egykori Tornamegye szék

helye , kopasz sziklán állott régi várával , rengeteg erdőség közepett

feküdt s a Veszprémmegyében levő Torna falu, a Torna-patak part

ján , Tüskevárhoz csak negyedórányi távolságra esik. Barsmegyében

találjuk a Trnavka s Trencsénmegyében a Trnove helyneveket, me

lyekben a szláv tő a leghívebben tükröződik vissza. A Trencsén hely

név is , melynek nagy régisége kétségtelen , ugyanezen gyökből veszi

eredetét , valamint a nógrádm . Tőrincs is , mely a XIV. században Teu

rencz , Turinch alakban szerepel s mását találja az ausztriai Türnitz
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patak nevében. Az erdőnek tulajdonképi neve az ó -szlávban lêšŭ s a

biharm. magyar-oláh Les falu , melynek határában még negyven év

előtt ezer holdnyi erdőség volt található, változatlan alakban őrizte

meg szláv nevét. A veszprémm. Lesalja hihetőleg a magyar Erdőalja

kifejezéssel egy s szintén erdős vidéken fekszik . A hunyadm . Lesnek

és a szepesi Lesnitz nevek teljesen megfelelő vidéket választottak

maguknak ; ugyancsak Szepesben , de meg Zemplénmegyében aka

dunk Leszna nevű falvakra . A hontm. Lissó és a somogym . Liszó

szintén nem feküsznek pusztaságon . A háromszékm . Lisznyó csak

magyarosabb kiejtése a galicziai Lisnia helynévnek. Az új-szláv reber

szót (halom ) két helynév képviseli hazánkban ; a besztercze-naszód

vidéki Rebra és az ungm. Rebrin. Annál több a Magura hegynév,

melyet az oláhok használnak feltűnően ; ez is halom jelentéssel bír.

De megtaláljuk ezt tiszta magyar vidéken is a békésm . Mágor puszta

nevében. Az új- szláv skala szó már a sziklás hegyek közé visz ben

nünket. Trencsénmegyében kapós a Szkala helynév, hol ezt Szkalite

változatban is megtaláljuk. Gömörmegyében fordul elő Szkálnok s a

Nyitramegyében fekvő Szakolcza sz . kir. város nevét a tót lakosság

ma is Skalicznak ejti. Lehet, hogy ide tartoznak Szakoly és Szákul

hangzású neveink s talán a Szakál nevűek is. Ugyancsak sziklát jelent

a szlovénoknál a peć szó is ; s itt Pécs város nevét kell első sorban

említenünk, annál is inkább , mert általános a hit , hogy ez a helyne

vünk, megfelelőleg a német Fünfkirchen elnevezésnek , a szláv ötöt

jelentő szóból származott. Ez a nézet azonban alapját veszti, ha

eszünkbe jut, hogy az ó -szlávban az öt szó pentūnak hangzott (s

innen a magyar péntek szó is) . Mint alább meglátjuk, Pécsnek német

neve sem jelenti azt, a mit mostani alakja, a Fünfkirchen szó , hirdet.

Zalamegyében két helység is viseli a Pécsöl nevet ; a szépszínű

bort termő Nemes-Pécsöl határának nyugati részén , meredek hegy

ormán valami puszta vár látható, Nagy -Pécsölt csak egy kis mezőség

választja el tőle , melynek közepén egy halmon áll a reformátusok

különös alkotású régi temploma. A síkságon elterülő aradmegyei

Pécska is ide sorolandó. A völgy megjelölésére legszokottabb a szláv

ban a debr szó ; legtisztább alakban mutatja e szót a vasmegyei Dö

bör név, azután a hevesm . Döbrő, melynek sík földje valamikor a

legjobb dohányt termette Magyarországon ; a tolnam . Döbrökoz még

most is mutogatja régi várának omladékait. E szláv tő tovább kép

zései a Debercsény, Debrek , Debréte és Debreczen helynevek . Hihe

tőleg ide tartozik a dunántúli Döbrönte is . Más szl . szó a völgy
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jelölésére dolă ; Dolány, Dolina és Dolincz egészen rendes képzések e

tőből. A szegletet a szláv kutnak mondja ; ebből eredtek Kuti, Kutina

és Kutnyák. A mezőség szláv neve, a poljana is gyakori helyneveink

közt s a Pola, Polány, Polona és Pólyi nevek csak változatai ennek.

A helynevek legnagyobb contingensét azonban a növény- , állat

és ásványnevek szolgáltatják. A szláv népek is kiváló szeretettel for

dúlnak ezekhez . A szl. bukŭ bükkfát jelent ; ebből való a Bukovina

országnév, mely nálunk is feltalálható mint helységnév. Bukova és

Bukovecz vagy rövidebbre összerántva Bukócz gyakori helynevek a

szlávok lakta területünkön s a Krassó- és Bácsmegyében levő Bukin

is ide tartozik . A tölgy vagy cserfa neve dûbù ; a Duba, Dubina és

Dubova , valamint a Dubkova és Dubnicza helynevek sűrűn előfor

dulnak a felföldön . A magyarosabb hangzású Dob, Doba és Dobó ne

vek csak egyszerű változatai a szláv szónak. Hihetőleg ide tartozik a

pestm. Dab helynév is s nem lehetetlen, hogy az egykori Doboka sze

mélynév is , melyről egyik erdélyi vármegyénk van elnevezve , a szláv

Dobovka alakkal egyenlő. Szlávúl borů fenyőfát teszen s tőjéül szol

gál a Bori, Borró és Borova vagy Borove helyneveknek. A hunyadm .

Barcsa, valamint a fejérm . Baracs és Baracska helyneveket is aligha

lehet egyebüvé beosztani, mint ide. A hársfa szl . neve lipa is tömér

dek nevünknek szülője . Jóformán minden Lip- szótaggal kezdődő

helynevünk, a német hangzású Lipártot és Lipoldot kivéve , ennek a

fanévnek köszöni eredetét. Lipcse és Liptó (eredetileg bizonyosan

Lipkov) csak kicsinyítései e szónak s a Lipnicza és Lipova nevek a

hársakkal borított területet jelentik . A Lipnik és Lipovnok alakokban

a személynév képzőt pillantjuk meg. A nyárfa neve topola s a bács- ,

torontál- és zemplénm . Topolya helynév e szónak tiszta alakját mu

tatja . A vasm . Topolócz , a temesm . Topolovecz és a zemplénm. To

polóka ugyanide tartoznak. Nagyon kiterjedt családja van helyne

veinkben a nyirfának is ( breza ) ; Breznó és Brezova (kicsinyítő

képzővel Brezovicza ), Bráza és Brazova, azután a magyar ajaknak

könnyebb kiejtésű Berezna és Bereznik a Felső-Tiszánál mind a

nyirséget kifejező helynevek. A kőrisfa jasen ; ebből keletkeztek a

Jaszena és Jaszenova alakok . Hihetőleg ide sorakozik az egykor híres

abaújm . bányaváros Jászó neve is. A Jeszen , Jeszenicze és Jeszenő

helynevek csak élesebb kiejtései e szónak, melynek kezdőbetűje néha

le is kopott , mint a szabolcsm. Eszény község nevében. A biharm .

Szent-Elek falu neve is a XVI. század elején még Eszenytelek volt.

A fűzfát a szláv két szóval is jelöli ; az egyik rakita, melyből való a



75

magyar rekettye szó is . A tiszta szláv alakot megtartották a Rakita,

Rakitova és Rakitócz helynevek ; ide tartozik még a Rekita és a kicsi

nyítővel képezett Rakicsán is . Dialectikus alakok Rokitó (Sárosmegyé

ben 1415-ben Rykathow ) és Rokitócz . Ellenben magyaros alakok az

alsó - fehérm . Rakató, a gömörm . Rakottyás, az abaújm . Regete, a

hunyadm. Reketyefalva és a sárosm . Regettő. Másik neve a fűzfának

vrba, melyet a magyar ajak verbának ejt. A bácsm. Verbász, a

nyitram. Verbény, Verbó , és Verbócz , mely utóbbi Ugocsamegyében

Verbőcz alakot tüntet fel, egyenes származékai e szláv szónak . Bor

sodban és Nógrádban találjuk Varbót, mely utóbbi a XV. században

Varbók néven is előfordul ; ily nevű helységek vannak Hontmegyé

ben is s a gömöri és abaúj-tornam . Varbócz csak egyszerű változata

e névnek. A diófa szláv neve orah. Az Oravicza helynévre Magyar

ország északi részén ép úgy rá akadunk, mint a déli vidéken ; e név

nek hihetőleg teljesebb alakja Orehovicza Zalában fordul elő . Bihar

megyében található az Oraszeli puszta neve , melyből a baranyaiak

Oroszlót csináltak . A zemplénm. Oreszka Barsban Oroszkának hang

zik s Zalamegyében vannak Oroklán és Orosztony, melyek szintén a

diófától vették nevöket . A trencséni Orehó és az ungm. Orehova tisz

tán feltüntetik az eredeti szláv gyököt. A zólyomm. Orócz (tótól

Oravce) és a temesm. Oresácz rendes képzések . Ide tartozik a barsm.

Oravnicza is . Orsovát is hibásan származtatják az oláh medve (urs)

szóból, mert ennek neve is a szl. diófa nevével függ össze . Valószí

nűleg ide kell venni az alföldön szerte előforduló Oros és Orosi hely

neveket is, melyeknek a krajnai és stájer Ores és Oresije nevek lát

szanak megfelelni. A szabolcsmegyei ily nevű helységet a XIV . szá

zadban Orasnak is írták . A tiszafa neve a szlávból került hozzánk ;

az ó -szlávban is tisa a neve. Belőle is képződött néhány helynevünk ;

a hunyadm. Tisza falu nevében egész tisztán mutatkozik a szláv szó .

A vasm. Tissina , a sárosm . Tissinecz és a krassó-szörénym. Tissovicza

mutatják, hogy ez a fanem egész országunkban el van terjedve.

A gömörm . Tiszolcz hihetőleg a német Theissholz név útján alakúlt

a szláv Tisoveczből . Ide sorozandók még a nógrádm . Tiszovnyik és a

trencsénm . Tizsina is . A mogyorófáról a magyar nép is nagy elősze

retettel nevez el helységeket ; a szlávban, hol e fát laska (lengyelül),

leska (szlovénúl) és liska (csehül) néven nevezik , szintén tömérdek

helynév ered belőle. A zemplénm . Lask és a baranyam . Laskafalu ,

Laskó, a Nyitra- és Turóczmegyében előforduló Laszkár, továbbá a

nyitram . Leszkó, a zalam . Leszkovecz és a krassóm. Leszkovicza,



76

végre a zemplénm. Liszka és a liptómegyei Liszkófalva e szónak

mindegyik dialectikus alakját előtüntetik . A somfa is sűrűn igénybe

"vett forrása a hely- elnevezéseknek ; szl . neve dren . A hontm. Drenó

híven mutatja az északi szláv tőalakot ; ebből lett az oláhos hangzású

Derna ( Biharmegyében) és az Abaúj- Tornamegyében levő magyaros

Dernő. Ugyancsak ez utóbb említett megyében fekszik Derenk, Gö

mörmegyében pedig Derencsény, melyek szintén szláv eredetű hely

nevek . E szónak délszláv formáját mutatja a krassó- szörénym . Dri

nova. Az egerfa neve is kedvelt helynév -forrás; szlávúl jelša. Jelsava

és Jelsovik helynevek egészen rendes képzések ; a nógrádm . Jelsőcz

magyaros kiejtésű s ugyancsak megmagyarosodott forma a gömörm.

Jolsva is , mely a középkorban Elsva és Ilsva alakban fordul elő .

Ilosva helynevünk ez utóbbi névnek felel meg. Talán ide tartozik a

szatmárm . Olcsva és minden esetre a hontm. Alsók , melynek tót neve

ma is Jalsovik .

A fák mellett még más növények is helynévadók. A mák szóból ,

melyet a szlávoktól kölcsönöztünk, lett a Makó és talán a Mákfa hely

név Vasmegyében . Ide tartozik a krassó-szörényi Makovistye helynév

is . Trst nád ; az árva- és trencsénm. Treztena sokkal merevebben

megőrizte szláv alakját, mint akár a nógrádm . Tereske , akár a

gömörm. Teresztenye, vagy a vasm . Terestyénfa. Répás nevű hely

nevünk is elég sok van s úgy ezek , mint a barsm . Repistye és a

szepesm. Repiszkó a szl . repa szótól erednek. A köles szlávúl

sirek ; a hontm. Sirák és a borsodi, meg a nógrádi Szirák ebből

származnak . A széna szót is a szlávból vettük át ( seno ) ; nem

is említve a magyaros képzésű Szénás neveket , ide kell sorol

nunk a barsm . Szencse , a zólyomm . Szenicze és a Nógrád ., So

mogy- s Ungmegyében előforduló Szenna helységeket, valamint a

hontm. Szenográd falut. A gyepűt laznak mondja a szláv s Láz nevű

helynevek vannak Trencsén-, Arad-, Mármaros- és Zemplénmegyé

ben ; gyakori a Lázi név is (Sáros. , Torna-, Mármaros- , Veszprém- ,

Nógrád- és Liptómegyében ). Lazán nevű falvakat találunk Nyitra- és

Turóczmegyében s a zemplénm. Lazony is ide való . A pázsit neve

morava ; a vasm . Morácz , a nyitram . Moraván , a Dél-Magyarországon

három helyütt is előforduló Moravicza mind ebből a szóból erednek

s a zalam . Morócz név csak ez utóbbi névnek magyaros összerántása.

Nyitramegyeben pedig Morovnóval találkozunk .

Már a magyar Belényes helynév bizonyítja, hogy a bölény a

honfoglalás idején még nagy számmal élt erdőségeinkben . Megerősíti
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а .

ezt a germán eredetű Visonta helynév is, mely szintén bölényt jelent

s hazánkban két helyen is (Somogy- és Hevesmegyében) előfordul.

De a legeklatánsabb bizonyítékot e tekintetben a szláv helynevek

szolgáltatják. A bölény szláv neve tură s tömérdek helynevünk ered

e szótőből . Tur nevű helységeket találunk Hont- , Somogy- és Jász

Nagykun -Szolnokmegyében ; Tura nevűeket Pest- , Nyitra- és Szabolcs

megyében . Turány előjön Turócz és Zemplénmegyében s a Turcz,

Turcsánka, Turcsek , Tureczka, Turicza, Turiczka és Turik kicsinyített

alakjai e szótőnek. Ide tartozik Turócz vármegye neve , valamint a

nógrádi Turopolja és a nyitrai Turoluka név is, melyeket bölény

mezőre fordíthatnánk. A Turina, Turja, Turó , Turony, Turova hely

nevek mind ebből a szótőből származnak . Lengyel alakját mutatják e

tőnek a Turzó , Turzócz és Turzovka nevek. Végre a gyengébb hang

zású Tür, Türe, Türje és Türke neveket is ide sorozhatjuk. Egy másik

vadállat, melylyel az ezer év előtti embernek szintén sok baja volt,

medve, vagy eredetibb szláv kiejtéssel medved. Győrmegyében talál

juk a magyar fülnek hangzatosabb Medve nevet ; ellenben Zólyomban

Medved, Árvában Medvedze és Beregben Medvegyócz nevekre aka

dunk, melyek szláv jellegöket hiven megőrizték. Szintén sokat vesződ

hetett a régi szláv a farkassal, melyet vlknak nevezett. A nógrádm .

Vlkovo puszta , a zólyomm. Vlkanova (magyarul Farkasfalva) s a .

liptóm. Vlkolinecz a nehéz kiejtésű tőszót tisztán láttatják. A sárosm.

Vlacsa helynév e szótőnek csak kicsinyítése. Magyar vidékeken a vlk

szóból Valk lett (pl . Borsodmegyében ) s a tovább képzett alakok is

megtartották ezt a formát : Valkány, Valkó , Valkócz , Valkova stb .

Néhol , mint Sopron- és Szilágymegyében , e szó a szintén szlávos

Völcsej és Völcsök alakot vette föl . A hód neve bobrú ; árvában talá

lunk Bobró, Liptóban Bobrócz s Trencsénmegyében Bobrovnik hely

neveket. A szárnyas vadak közt a sas viszi a főszerepet a helynevek.

alkotásában ; szlávul orel. A trencsénm . Orlove Sárosmegyében Orló,

Borsodban Arló, a torontálm . Orlovát Szebenmegyében Orlát alakban

jelenik meg. Gömörmegyében találkozunk az Orlaj, Sárosmegyében

ismét az Orlich alakkal . A gömörm . Uraj és az erdélyi Uraly szintén

ide tartoznak . A sólyom nevén is kap a helynév-alkotó ember ; ez a

szlávoknál sokol. A kolozs- , sáros- és tolnamegyei Szokoly változatlan

alakjában mutatják e szót. Hontmegyében ez a név már Szokolyává

nyúlik. A sólymokkal foglalkozó embert jelenti a Szokolár név,

melyre Krassómegyében bukkanunk. Kicsinyítő raggal a liptóm . Szo

kolcs jelenik meg s a krassó -szörénym . Szokolovácz és a nyitram .
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Szokolócz egyforma képzésűek. A holló neve is , vran , segítségére van

a régi szlávnak , midőn helységeit elnevezi ; a trencsénm . Vranje, a

krassó -szörénym . Vrány és Vranyucz tanúskodnak erről. Ide tartozik

Varannó is Zemplénmegyében, melynek hajdan vára is volt.

A hasznos háziállatok közül a ló (szl. koň) neve aránylag kevés

szer szerepel szláv helyneveinkben. A győrm . Kóny, a somogy- és

tolnamegyei Kónyi, valamint az ungmegyei Konyus tartoznak mind

össze ide. A biharmegyei Konyár helynév annyit jelent mint a magyar

Lovász. Az ökör neve a szlávban volů ; ebből képződtek a sáros- és

zemplénmegyei Volya, Volova és a beregm . Volócz helynevek. Ugyan

csak ide sorozandó a torontálm. Voluvej és a háromszékm . Volál is.

A szaru neve rogů , s ebből is sok helynevet alkotott a szláv népszel

lem. A szolnok-dobokam . Rogna és a vasm. Rogasócz az ó - szl. tőből

alakúltak ; ellenben a gömörm. Rohfalva, melyet a tótok Rohavecz

nek neveznek, a szolnok- dobokai Rohi, a zólyomm. Rohnicz, a vasm.

Rohoncz e szónak cseh-morva roh- gyökét mutatják. A kecske szl .

neve koza is feltűnik helyneveink közt ; a bihar- és borsodmegyei

Kaza határozottan e szót tükröztetik vissza . A kecskepásztor neve

kozar, s ily alakú helyneveket is találunk Vas- és Baranyamegyében.

E szónak csak egyszerű változata a Kazár helynév, mely Nógrádme

gyében fordul elő s mely a XV. században még Kozárnak is hangzott .

A kazar néphez tehát, mint eddig általánosan hitték, e szónak nin

csen semmi köze . Megvan a juh szl. neve is helyneveinkben : ovca ;

a torontálm. Ovcsa és a trencsénm. Ovcsarszko erednek belőle. Hihe

tőleg
Ócsa helyneveink is ide tartoznak . A magyar bárány szó maga

is szláv (baranŭ) s Baranya nevű helységeinknek névadója. A szl .

macska eredeti alakja mač s nem tekintve a megmagyarosodott

macska szóból eredő neveinkre , a szláv tőből ered az arad- és pest

megyei Mácsa, a hunyad- és nyitramegyei Macsó, továbbá a vasm.

Macskócz és a zalam . Macskovecs.

A vizekben élő állatok közül leggyakoribb helynévképző a rák,

melyet szintén a szlávból vett át a magyar. Rákó helynevünk (Abauj

Torna-, Turócz- és Ungmegyében ugyanaz, a mi a trencsénmegyei

Rakova s a Hont- , Sáros-, Ugocsa- és Zemplénmegyében előforduló

Rákócz megfelelő alakját találja a nyitramegyei Rakoviczban, mely

Temes- és Szebenmegyében Rakovicza alakká nyúlik . A hal szl. neve

riba s egy nógrádmegyei község már a régi korban is viselte e nevet.

A halász nevét megtaláljuk a zólyomm. Ribár és a trencsénm . Ribári

nevekben . A Ribek, Ribén , Ribicza, Ribnyicza és Ribó nevek ugyane
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tőből valók s hihetőleg a Rebecz puszták neve is. A vidra szó is szülője

néhány helynevünknek ; megvan ily alakban Arad- és Torda-Aranyos

megyében. Zemplénben találjuk a Vidrány és Zólyomban a Vidrova

nevet. Soroljuk még ide a komar, szúnyog szót , melyből Komárnik,

Komárnó, Komarócz s Komorócz, továbbá Komárváros neveink ered

nek, s nagyjából előszámláltuk mindazon állatneveket, melyekből a

szláv helynevek leginkább képződtek.

A föld és ásványai szintén nagyon alkalmasak helynevek kép

zésére . A föld neve a szlávban zem , zemlja. Zemplénmegye neve

valamikor Zemlén volt, a mi tökéletesen megegyezik a Zimony ( egykor

Zemlin) és Zomlin nevekkel. A Zámoly és Szemely nevek csak kiejté

sükre nézve különböznek, de jelentésük ugyanaz. Végre a Szemenye,

Zemenye és Zsemenye nevek egymáshoz alakra nézve is hasonlítanak.

A biharm. Szomajom is a régi korban Zumeyn, Zoman alakot viseit.

Gyakoriak a kamenů, kő szóból képzett helynevek is ; hihetőleg a m.

kemény szó is a szl . kameni kölcsönvétele s nem egy Kemény nevű

helységünk hangozhatott a régi korban szlávosan . Kemencze gyakran

előforduló helynevünk pedig (Abauj-, Hont- és Zemplénmegyében)

határozottan csak magyarosított alakja a Kamenecz, Kamenicza

neveknek, melyek többek közt Nyitrában és Liptóban találhatók . Vas

megyében van Kámony, Zalamegyében pedig Kamonya, melyek a

mélyhangú szláv tőt megtartották. A Tisza torkolatánál fekvő Slaní

kamen, magyarosan Szalankamen vagy Zalankemen annyit jelent ,

mint sós-kő ; ebből gyártotta Anonymusa Szalán nevet, s mikor a név

megvolt, egy egész mesét költött hozzá. A szepesm. Kamjonka e szó

nak lengyeles változatát mutatja. Kemenes hegynevünk szintén e

csoportba tartozik. A kremen, kova szóból is származik egy nevezetes

városunk neve, t . i . Körmöczbányáé, melynek eredeti alakja Krem

nicz volt ; a Zólyom- és Barsmegyében fekvő Körmöczke vagy Kör

möcske nevek szintén ide sorolandók. A szuroknak két neve is van a

szlávban ; az egyik pekel, melyből az árvamegyei erdők közt fekvő

Pekelnik helység ered, s míg ezt teljesen motiválja helyfekvése, addig

a bácsmegyei Pékla puszta csupa merő rónaságon terül el s úgy lát

szik nagyon régi időkre vezet vissza . A sárosm. Peklints a trencsénm.

Peklinát szintén jelentésüknek megfelelő környezetben találjuk . Másik

neve a szuroknak smol, mely a zemplénm. Szomolnik orosz helység

nek ad nevet s a magyarosabb kiejtésű Szomolnoknak is tőszója ; ez

utóbbi helynevet Szepesben találjuk, erdőkben és bányákban gazdag

vidéken. A pozsonym . Szomolány, valamint a borsodm . Szomolya,
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mely már 1269 -ben Ighazas Zumula alakban jön elő , szintén ide

tartoznak. A só , sol egyik jelentékeny alföldi városunknak, Szolnok

nak adott nevet, nem azért, mintha valaha sóbányái lettek volna,

hanem mert itt volt egykor a Mármarosból a Tiszán leúsztatott sónak

raktára . A zemplénm. Szolnocskó község neve a XIV. században még

szintén Szolnoknak hangzott, s a beregm . Szolocsina , mely XVII. szá

zadi telepítvény, a határában buzogó sós forrásoknak köszöni nevét ;

ugyane megyében fekszik Szolyva, mely az orosz Soliva alakból szár

mazott s szintén a határában találtató savanyúviz -forrásoktól köl

csönzé nevét. A temesm. Szolsicza is itt kér a maga számára helyet.

Nagy számú helynevet alkot a szl . ruda, ércz szó is. A hunyadm. Ruda.

képző nélkül tünteti elő e szót . A krassó -szörénym . Rudaria, úgy lát

szik , oláhos képzés a szláv tőből. Az érczbánya jelzésére a szláv a

rudina szót használja, mely ily alakban mint helynév Trencsénme

gyében tünik elő ; ennek más formái a Rudna, Rudnó és valószínű

leg a Rodna, Radna helynevek. A zólyomm. Rudlova és az abaúj

tornam. Rudnok szabályszerű szláv képzések. A borsodm. Rudabánya,

vagy mint a hogy most ejtik, Rudóbánya, régen egyszerűen Ruda

nevet is viselt, s a hét felső -magyarországi bányaváros közt a harma

dik helyet foglalta el .

Áttérve a culturális állapotot jelentő szókra, a letelepültség

jelzésére a régi szláv nagyon gyakran használja a selo kifejezést, mely

nek a magyarban az ülés szó felel meg. A felvidéken sokszor talál

kozunk e szó kicsinyített formáival: Szelcz , Szelcze (Tornamegyében

1386 -ban még Szedlicze) , Szelecz és Szelecske . Szláv képző rí le a

következő helynevekről is : Szelcsák, Szelcsoya , Szeleste (máskor

meg Szelistye), Szelestény , Szelezsán és Szelnicza . Magyaros hangzá

suak a Szelény , Szeli , Szellő és Szele nevek, de azért kétségtelenül

ide tartoznak . Szelencse régi neve Bács-Újfalunak hajdan Szelniče

lehetett. Végre hangváltozáson mentek at a Szaláncz, Szalók és Sza

lonna helynevek. A mivelődés első elemeire mutat az erdőirtás is,

melyre a szlávnak egyik szója paseka. E szó a maga eredeti alakjá

ban jelenik meg az ungm . Paszéka puszta, nemkülönben a beregm .

Pászika helység nevében ; hihetőleg a gömörm . Páskaháza is e szót.

rejti előrészében . A borsodm. Paszág puszta szintén e névnek válto

zata. Érdőirtást jelentő ige a trebiti is , melyből a trebež, irtás főnév

származik. A bihar- , zemplén- , szatmár- és beregm . Terebes oly vidé.

keken fekszik , a hol hajdan erdőségek voltak ; úgy a szatmári, mint a

zempléni e nevű helységek Tőke-Terebes alakot viselnek s e név elő
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része még elárulja az erdőirtás után fenmaradt fatönkök megvoltát.

A nógrádm . Terbeléd a XV. században még a szlávosabb Terbedéd

alakban fordul elő s a hontm . Terbegecz helységet a tótok ma is Ter

busovczének nevezik. A sárosm . Terebő hajdan Terebej volt s a

somogym . Terebezd puszta neve ugyane tő származéka. Szlávosabb

az ízük a hazánk észak -nyugati részén előforduló effajta helyneveink

nek ; Trencsénben találjuk a Trebasócz és Trebichova, Nyitrában a

Trebete s Turóczban a Trebosztó neveket. Szintén ide sorakoznak a

mármarosi Trebusa és a szepesmegyei Tribs is. A kővágatot a szláv a

lomŭ szóval jelöli ; a felvidéken gyakori Lomna és Lomnicz helynevek

ebből erednek. Megállapodott viszonyokra mutat a lhota, gyarmat szó

is , melyből felvidékünk Lehota és Lehotka nevei valók. Vízmenti

culturális mozzanatot jelent a plava, usztató szó ; a felvidéki Plavia

és Plavnicza, valamint a bácsm. Plavna e szóból képződtek. Ide tar

tozik a sárosm . Palocsa is , melynek régi vára Plavcz és Palavcza

néven említtetik . A malmok (szl . mlinŭ) szintén jelentékeny culturális

eszközök s helynévadásra elég jellemzők. A malom szó a szláv nyelv

ből a magyarba a régi molna alakon át jutott s innen van , hogy régi

helyneveinkben a malmos jelző molnos alakban szerepel . Maga a

Molnos szó is mint helynév megvan Nyitramegyében. Biharmegyében

vannak Molnos-Ábrány és Molnos - Petri. A megtelepült élet hű kifeje

zője az udvar szó is , mely a szl . dvorúból jött át hozzánk. A felvidé

ken találjuk a Dvorecz és Dvornik eredeti szl . helyneveket. A nógrádm .

Udornya könnyebb kiejtés a Dvorna helyett. Udvarhely és Udvari

valószinűleg már magyar alkotások , de Udvarnok, mely Hont- , Nyitra-,

Abaúj-Torna-, Pozsony- és Zalamegyékben található, eredetileg Dvor

nik volt, s a királyi udvarnokok (udvornici regii) lakhelyét jelölte .

A kerített hely elnevezésére a szláv a gradů szót használja ; ez később

a vár elnevezésre lépten-nyomon előforduló szó . Ebből valók a Gradna

(Garadna) és a Gradistye (Gredistye) helynevek . A Hradek , Hradistya

és Hradiszkó nevek cseh -morva formáját mutatják e tőnek. A váralja

podhrad s a Podhrágy helynév is közkeletű a felvidéken . A várral

függ össze a straža , örhely ; Sztráska, Sztrázsa és Sztrazsó helynevek

is vannak a felvidéken. A népfőnök neve a szlávban knezů s Temes

megyében e szó mint helynév jön elő . Magyarosabb formája Kenéz és

Kinizs , mindkettő ismert helynév. A zalamegyei Kanizsa hajdan Kne

žaha volt s ugyanaz az alak magyar ajkon, a mi az árvam. Knyazsa a

tótoknál. Végre ide tartozik Kenese is . A kovács cseh neve kovar

szintén megtalálható helyneveinkben ; a hontm. Kovár és a nyitram .

6
Borovszky : A honfoglalás története.
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Kovárcz utalnak reá. A keresztyénség elterjedésével lett általános a

križ, kereszt szó ; a Krizse, Krizsány és Krizsovecz nevek ebből szár

maztak , hihetőleg Kőrös helységeink nevének egy része is. A templom

szlávúl kostelŭ s e szó csendül meg a krassó -szörénymegyei Kostély

névben. A trencsénm. Kosztelecz e szó kicsinyített alakja s származé

kai Kosztolány és Kosztolna. S míg a temesm. Kustély eloláhosodott

alaknak látszik, Keszthely város neve és a zemplénm. Gesztely ma

gyaros kiejtésre vallanak .



XV . FEJEZET.

Germán népek Magyarország területén. A felvidék folyónevei. Tiszán

túli germán folyónevek. – Germán eredetű hegyneveink. Betűsoros jegy

zéke némely germán eredetű helységneveknek.

Magyarország területét a honfoglalást megelőző időben, a szlá

vokon kívül, kisebb -nagyobb megszakításokkal , körülbelől mintegy

ezer esztendeig germán népek is lakták. A Kr. e. 175. évtől kezdve , a

mikor a germán bastarnák megtelepednek az észak-keleti Kárpátok

közt , egészen Kr. u . 870-ig, à mikor a gepidákról utóljára történik

emlékezet, egy sereg germán népfaj fordúl meg Magyarország terüle

tén . A bastarnák után, kikről a Kárpátokat akkor Bastarnai Álpoknak

nevezték , hazánk észak -nyugati részein a markomannok neve hang

zik közel hatod -fél száz esztendeig (a 9 -ik évtől 550 -ig ), mígnem

leereszkednek a Duna jobb partjára s megalkotják Bajorországot.

Tőlük keletre tanyáznak a quádok a magyarországi Dunának Vácz és

Pozsony közötti részétől északra eső felföldön , vagyis a Vág, Garan és

Ipoly folyók mellékein (mintegy az 50. évtől az 500. évig). A lígok ,

viktohálok és búrok körülbelől a Hernád folyó és a Tisza forrásai

közt laknak s leginkább a II. és III. században szerepelnek . A vanda

lok Aurélián császár idejében 170. körül telepednek le a Maros és

Körös folyók mellékeire ; a VI. században élt Jordanis góth iró fel

sorolja folyóikat is : a Marisiát (Marost), Grisiát (Köröst), a Miliarét

és a Gilpilt. Azután átkelnek Pannóniába , hol mintegy 60 évig

tanyáznak s 406 -ban fölkerekedve, Galliára vetik magukat . Az astin

gok Daciában kapnak a rómaiaktól szállást s mintegy 60 esztendeig

tartózkodnak ott. A góthok 210. körül tűnnek fel hazánk területén s

474-ig, tehát harmad -fél száz esztendeig laknak részint Erdélyben ,

részint Pannóniában. Az ő idejökben Erdélyország neve Caucaland

volt , a mi tiszta merő góth név (háuhaland, felföld ). A thaifálok, úgy

látszik a nyugati góthok egyik törzse , körülbelől száz évig (280—380)

6*
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lakosai Dél-Magyarországnak ; ellenben a gepidák , kik 279-ben tele

pednek le a góthoktól kivert vandalok földére , a IX. század végeig

vagyis egészen a magyar honfoglalásig hat évszázadon át lakják az

alföldet. 480. körül a herulok jelennek meg a Duna vidékein s 550.

táján a Duna és Száva közti területen lesik a tovább vonulásra ked

vező alkalmat. Végre 487 -ben az utolsó germán törzs, a longobárdok

szállanak le Csehország hegyeiről arra a sík területre, melyet bar

bár nyelven feldnek neveznek) vagyis a mai magyar alföldre. Itt

tönkre teszik 567 -ben a gepidákat s egy év múlva királyuk , Alboin

Itáliába vezeti őket .

Lehetetlen , hogy a germánoknak e hosszú ideig tartó itt-lakása

meg ne lássék Magyarország topographiáján. S valóban felvidékünk

minden nagyobb folyójának neve germán eredetre vihető vissza. Leg

kiválóbb tudósaink szláv gyököket keresnek ugyan ezekben ; de feledni

látszanak azt , hogy e folyók némelyikét a classicus irók jóval a szlá

vok beköltözése előtt már nevökön nevezik. Így pl . a Morva folyó

előjön már Tacitusnál és Pliniusnál; a Garant Marcus Aurelius csá

szár említi a quádok földén . Ezek tehát semmi esetre sem lehetnek

szláv névalkotások, mert a szlávok sokkal később , csak az avarok ide

jében kezdenek beszivárogni. A Morva folyó legrégibb alakja Marus,

a germán kútfőkben Maraha. Mâri az ónémet nyelvben fénylőt jelent,

aha pedig vizet ; e szerint Maraha annyi mint fénylő, csillámló víz.

A Vág folyó neve szintén az ónémet wag szóból származik , a mi

magában is folyó vizet jelent. A Garan , melyet M. Aurelius császár

Granuának ír, az ófelnémet gruoni vagy gruani (az újnémet grün )

szóból ered , melynek zöld a jelentése . E szerint e folyó , mely régi

okleveleinkben Grona, Grana és Goron alakokban fordúl elő, vagy

zöldes vizétől vagy a benne tükröződő növényzet színétől vette nevét.

Ném rszágon is a Gronau és Grünbach folyónevek nem tartoznak

a ritkaságok közé . Az Ipoly (németül Eipel) megfelel a magyarban is

gyakori Almás folyónévnek ; az angol-szász äpl, äppel, az angol

appel, az ó -északi epli, melyek mind az ófelnémet aphol (újn . apfel)

szó változatai , képezik e folyónév gyökszóját. Az Apfelbach , Apfels

bach, (Alma-patak), Apholterbach (Almafa -patak) szokott folyó

nevek németek lakta területen . Végre a Hernád folyó, melynek

neve a régi korban Hornad , Chornad alakban is használatos volt , az

ófeln . hornaht szót tünteti fel, melynek ágasbogas, kanyargós a

jelentése .

Ez az öt folyónév tehát, mely a felvidéken közel félezer eszten
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deig lakott quádok területét öntözte , minden kétséget kizárólag ger

mán eredetű . De nemcsak a felvidéki germánok tanyáin hallunk a

régi korban emlegetni folyóneveket : Jordanistól tudjuk, hogy a van

dalok földjén folyik a Grisia folyó , mely alakjára nézve teljesen azo

nos a mi Körösünkkel. A góth iró ezzel a névvel, úgy látszik , a Sebes

Köröst jelölte s a Miliare és Gilpil neveket a Fehér- és Fekete-Körösre

alkalmazta . E két utóbbi ( valószínűleg elferdített) névnek megfejtése

ma már nagyon nehéz ; de a Grisia név minden bizonynyal az ófn .

griez, föveny, homok szóból származik, melyből a németek lakta terü

leten gyakori helynevek Griez és Griezpah ; ez utóbbi név három

patakot is jelöl az Oberenczián túl. Hihetőleg a germán korba vissza

nyúló tisztes vénség nehezedik a Hortobágy folyónévre is ; a bajor

hart szó ma is oly kavics- vagy homokföldet jelent , melyen helylyel

közzel kevés aszott és magában véve terméketlen töltésföld húzódik.

Tekintve völgyvidékét, a mi pataknevünk is alighanem a germán

Hartebach alak . S valóban a szászdi monostor 1067 -iki alapító levelé

ben még Chartybak a neve. Ugyanide csatlakozik a Tiszán túl egy

szernél többször is előforduló Száldobágy helységnév, mely hajdan

mint pataknév is szerepelt ; a szatmármegyei ily nevű helység neve

pl. 1346 - ban patakra vonatkozik (iuxta alveum Zaldubag) . Salta a

góthban a sónak a neve s ennélfogva Saltabach a magyar Sajó szó

fogalmát adja vissza. Hogy pedig a germán bach szóból a magyarban

Bag vagy Bágy forma képződik, arra bizonyság a beregmegyei e nevű

helység, mely a XIV . században még Révbach néven szerepelt.

Dél-Magyarországon, a Bánságban is találkozunk germán folyó

nevekkel . A Béga neve, mely még Béla király névtelen jegyzőjénél

Beguey alakot tüntet fel, minden esetre az ófn . pach, patak szóval

egyjelentésű angolszász becc, angol beck, németalföldi beek és alsó

rajnai beeke alakok valamelyikének hazánk területén rekedt mara

déka. A Temes név már állítólag az Attilánál követségben járt

Priscus Rhetor iratában előfordul Tiphészasz alakban s alighanem a

Jordanis Tibisiája is erre a folyóra értendő ; de minden kétséget kizá

rólag megvan Konstantin császárnál , hol is Timészész alakbanmutat

kozik. Úgy tetszik , ez a név az ófn . zoum szóval azonos ó- , közép- és

észak -alnémet tôm, németalföldi toom, ófríz tâm, angolsz . teám s

ó - angol têm (többesben têmes) alakok egyikéből ered , s zabla, fék

alapjelentésén kívül jelent halásztanyát is (ort wo ein fischzug

gemacht wird) ; e mellett a sorban haladó állatok (hattyúk, vad

kacsák) vonulását is jelenti. A Bárczaságban is, hol nagyon régi idők
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óta szászok laknak , folyik egy Tömös nevű patak , mely az Oltnak

mellékfolyója ; ez a XIII. században Timis és Zymis néven fordul elő ,

mely utóbbi alak közelebb visz bennünket az eredeti tőhöz.

De nemcsak a folyónevek közt találunk germán nyelvemlé

kekre, hanem néhány hegynevünk is világosan magán viseli a germán

eredet bélyegét. A Bakony hegység neve, melyet régi okleveleink

Bokonnak irnak , az ófn . buochå , bükkfa szóból képződött s teljesen

megegyezik a Fulda mellett levő Bocconia erdőség nevével . A Fátra

begység nevének tője az ófn . fadar, s a középfn . fatar, atya világosan

kiri ; a Mátra meg hihetőleg az ófn . muoter vagy muater szóban,

mely anyát jelent, találja meg tövét ; ezeknek mintegy gyermeke a

Tátra , mely a góth daúhtar (ragozott alakjában daúhtr), ófn . tohter,

leány szónak látszik megfelelni. Szilágymegyében van a Foglár nevű

hegy ; ennek szakasztott mása az ónémet Fogilari hegynév, melyben

a tő az ófn . fogal (újfn. vogel), madár ; az ófn. fogalàri pedig mad a

rászt jelent. Erdélyben , Hunyadmegyében van a Paring hegy, mely

az ófn . par , bar, kopasz szótól származik ; az -ingo speciális germán

patronymikon. Ugyane megyében találjuk a Gorona hegyet, mely a

germán zöld szónak hegynévre alkalmazott variánsa .

E folyó- és hegynevek a legélénkebben bizonyítják, hogy

Magyarország nem volt merőben lakatlan terület a honfoglalás korá

ban. Tanúskodnak egyszersmind arról, hogy e földön akkor jelen

tékenynek kellett még lennie a germán lakosságnak, mely ha részben

elszlávosodott is , őrizte a múlt idők traditióit . S ha a folyó- és hegy

nevek nem volnának elég bizonyítékok e részben , honnan van az ,

hogy hazánkban elszórva, s épen a legtermékenyebb területeken is ,

annyi germán eredetű helységnevet találunk . S ezek a germán ere

detre visszavihető helynevek oly vidékeken is sűrűn előfordulnak , a

hol történeti adataink szerint minden más népelem inkább lakhatott ,

csak germán nem. A beköltöző magyarságnak örökölni kellett e hely

neveket, s minthogy ezek merőben germán szógyökűek, másoktól

nem örökölhette, mint germán néptől vagy népektől . Elősoroljuk itt

a fontosabbakat e helynevek közül , leginkább olyanokat, melyek a

szótők legkevesebb változását mutatják.

Adalin , Kolozsmegye. Az ófn . adal, nemzetség szóból ered &

tökéletesen egyidomú vele a borsodmegyei Edelény, mely a gyengül

tebb újnémet szótőt tünteti elénk . Németországban is megtaláljuk az

Adelenrode és Adilindorf nevű helységeket.
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Albis, Bihar- és Háromszékmegye. Az ófn . albiz, hattyú szóból .

Nagy régiségéről románkori temploma is tanúskodik .

Alun , Hunyadmegye . A középfeln. alún, timsó szóból. A gyalári

római vasbányák közelében fekszik .

Anarcs, Szabolcsmegye. A XIII. s következő században Onorch

alakban említik . Unart az ófn . nyelvben rossz termésű talajt jelent.

Ardó gyakori helynév Magyarország északi felében . A középfn .

art szántóföldet, az ó-szász ard pedig lakhelyet jelent. Belőle képző

dött az ón. Ardo személynév. Helynevünknek a következő előnevei

vannak : Fekete- , Hidvég. , Nyárs-, Pelsőcz- , Szőlős- és Vég -Ardó.

Már a XIII. században említtetik s legrégibb alakjai Ordo, Ardow .

Attala, Somogymegye. A góth atta , atya kicsinyített alakja.

E helység hajdankori jelentőségéről tanúskodik széltében-hosszában

mintegy 160 ölnyi területű, állítólag római, vára , melyet a hegy

felőli oldalon bástyák, völgyes részéről pedig kirakott árkok erősí

tettek s a vár keleti részein ma is mocsártól környezett több domb

szemlélhető, melyek örhelyek lehettek . Területén nagy számban

kerülnek elő római érmek ; gyakoriak továbbá a kőfaragványok és

római téglák. A nép e várat Sülyedt várnak nevezi. A helység már

1138 - ban említtetik .

Baczallár, Hunyadmegye. Az ófn. wazar, wazzar, víz szótőből,

melyhez a -lar fosztóképző járúlt. Úgy látszik az ófn. nyelv e szót

vaczarnak is , meg vaszarnak is ejtette. Ez utóbbi alak is megvan

hazánkban a baranya- és veszprémmegyei Vaszar helység nevében.

A Baczallár név a Németországban is előforduló Wazarlar ; vízben

szegényt jelent.

Baromlak, különösen a Tiszán túl és Erdélyben otthonos hely

név , de előfordúl Komárommegyében is . A nagyküküllőmegyei hely

ség német neve ma is Wurmloch, kigyólyuk ; ez a Baromlak helynév

eredeti alakja.

Béltek, Szatmármegye. Az ófn . waldeck szóból , a mi erdővéget,

erdőalját jelent. Helységünk 1475 -ben Erdőalja -Béltek.

Bereg a hasonló nevű megyében. Az ófn . bërg szóból, melynek

bëreg, përak, përag, përeg stb . változatai fordulnak elő az ó -germán

irodalomban. Jelentése hegység, hegyvidék. A beregm. helység, mely

től a megye nevét vette, hajdan mai alakján kívűl Pereg és Berekunak

iratott. Már az őskorban is lakott hely volt , mint azt az itt napfényre

kerülő bronz eszközök igazolják.

Berény nagy számmal fordul elő helyneveink közt. Úgy látszik
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az ófn . bëro, középaln . bere, melyből képzővel a beren alatt állott elő .

Jelentése medve .

Bingula, Szerémmegye. Az ófn . winkil, kfn . winkel szóból ered,

mely szegletet jelent. Winkela nevű helységek előfordulnak már a

IX . század közepén Németországon s az e tőből alkotott helynevek

ép oly számosak , mint nálunk a szeg (melylyel a német szó teljesen

azonos) szóból alkotottak . A szerémmegyei helység is nagyon régi s

egyháza a XIV . században már igen virágzó volt.

Boholt, Hunyadmegye . Az ófn . nyelvben bocholt ugyanaz, a mi

a kfnben buochholz s bükkfát tesz . E kis község , mint újabbi leletek

bizonyítják, már az őskorban is jelentékeny telep volt.

Brassó, az Erdélybe költözött szász telepítvényesek egyik leg

régibb városa . Az ófn . brácha töből származik , a mi a földnek ekével

való első feltörését jelenti. Somogymegyében is előfordul 1348-ban

egy Bracha nevű birtok, mely a szótőt eredeti alakjában mutatja.

Bukócz a felvidéken gyakori helynév s származhatik a szláv

Bukovicz alakból is . De némelyik e nevű helységünk a XIV. század

ban Bukolch alakot tüntet elő s ez inkább megfelel a Németországban

is széltire használt Buchholz névnek.

Eczel, Nagy -Küküllőmegye. Az ófn . atzel szarkát tesz , (miből

etzelin kis szarka ), s minthogy az erdélyi szászok e helységet Hetzel

dorfnak nevezik , e helynevünkben az ezen szótőből alakúlt személy

név rejlik. Annál is inkább , mert 1383 -ban villa Echelini, 1359-ben

villa Hetzelini alakban fordúl elő .

Eszlár, Szabolcsmegye. Megfelel a Bajorországban két ponton

is előforduló Eslarn helynévnek. Úgy látszik , tője az ófn . hasala , hasl,

som szó. A -lar szükölködést jelentő képzővel már fentebb is talál

koztunk. Helynevünket hajdan rendesen Ozlarnak írták s ezt az

alakját megtaláljuk ma is Borsodmegyében Tisza-Oszlar helységünk

nevében.

Esztergom a magyar királyság első székvárosa már korán elő

fordúl latinos Strigonium alakjában. Úgy látszik, a frankok egyik

legkeletibb telepe volt, ezért nevezték el az ostár, kelet szóról Oeste

ringennek, mely mint a bádeni ily nevű helység 1071 -ben, eleinte

Osteringun, Ostergunnak hangzott. Úgy a latin, mint a nagyar név

alak ebből a szóból állott elő . Ide tartozik az Eszterháza helynév is ,

melynek az ón. Osterhusa a megfelelője.

Feld és Feled helynevünk (amaz Biharban , ez Gömörben) a

germán fëld, föld szóból származik .
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Fokorú puszta , Jász -Nagy -Kún -Szolnokmegye. Az ófn . wuochar,

az angsz . vộcor s a góth vokra, gyümölcsöt, termést jelentenek se

helynevünknek képezik gyökét. Egy nagyobb fajta aranykincset talál

tak e pusztán évekkel ez előtt, melynek eredete nagyon régi korba

vihető vissza.

Földszín , Nagy -Küküllőmegye. Az ófn . filz lápföldet tesz s a

magyar helynév a szász Felzendorfból kopott és módosúlt.

Francavilla, Szerémmegye. Ebbe a helységbe érkezett Frigyes

császár, midőn 1189-ben kereszteshadával Magyarországon átvonult.

A IX . Gergely pápától Magyarországba küldött János szerzetes , ki a

ferencziek magyar tartományának 1239-ben első főnöke lőn , előre

megjövendölte halálának napját s kijelölte a helyet is , hova temet

tetni kíván ; jóslata beteljesedvén, teste szekérre tétetett, de mielőtt

a lovakat befogták volna a szekérbe , ez magától elindult s a folyamon

keresztül haladva , a kijelölt francavillai zárda előtt állott meg. Fran

cavilla jelentése frank falu . E helység a mai Mangyelosz falu helyén

feküdött; ez pedig a magyar Nagy- Olasz helynévnek elferdített

alakja. Az olasz népnevezet az ófn . walahisg, walasc névnek felel

meg, melylyel a régi germánok Itália lakosait illették .

Fünfkirchen , Pécsnek német neve. Ez a név előfordul már a

IX. században Privina helységei közt Ad quinque basilicas alakban.

Itt állott hajdan a rómaiak Sopianæ nevű városa, mely főhelye volt

a pannóniai Valeria provinciának . Mai székesegyháza, mely szabályos

négyszögletre van építve, a hajdani római castrum helyén áll s úgy

látszik , még a keresztyénség első századaiban épült ; az itt lévő sír

kamarák (katakombák), a bennök előforduló Krisztus-monogramm és

falfestmények jellegéből következtetve, a IV . század közepéről valók.

Ez volt a római Pannonia területén a legeslegelső ker . templom s ha

bár a népvándorlás viharai közben hihetőleg elpusztult is , mikor a frank

korszakban megint helyreállították, nagy régiségénél fogva több ke

gyelettel voltak iránta, mint más, újonnan alapított templomok iránt.

Épen ezért elnevezték szent templomnak, ófn . nyelven Wihen -kiriká

nak (a wihennahten , karácsony összetétel mintájára) s ebből lett azu

tán a középkori németben Winkirchen. A népetymologia lassanként

Fünfkirchent csinált e névből, a középkori latin nyelv pedig egysze

rűen lefordította Quinqueecclesiae-re. E név alapján aztán az a nézet

keletkezett, hogy Pécsett mindjárt kezdetben öt templom állott fenn,

holott ez a keresztyénség első századaiban merő lehetetlenség.
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Hosdát, Hunyadmegye. Az ófn . hồhstat magas helyet jelent.

Garáb, Nógrádmegye. Az ófn . grab, sír szóból . Helységünk

1265-ben még mint terra monasterii Grab fordul elő .

Garta , Sopronmegye. Az ófn . garto, kert szóból. Hihetőleg e

tőből származnak Gárdony helyneveink is.

Gömör egész vármegyénknek a neve. Az ón . gamarki vagy

gemerk, gemerh, határt jelent. Az ó-északnémetben a marka szó

mörk-nek hangzott s erdőt jelentett. A magyar helynévnek megfe

lelni látszik az elzászi Gemar hn. , melyet 1278-ban Gemernek írnak .

Gút, Bereg- , Fejér- és Szabolcsmegyében. Az ófn . guot, középn.

gût jószágot, birtokot jelent.

Gyalár, Hunyadmegye. E helyen még most is láthatók a be

süppedett római vasbányák , melyek megnyitásánál emberi és állati

csontvázak , római érmek és bányaeszközök találtattak . E szerint

culturális jelentősége visszanyúlik az ókorba . Az ófn. galâri la

kást jelent.

Gyoma, Békésmegye. A Feketével egyesült Fehér- és Sebes

Körös torkolatánál. Az ófn . guomo, gômo, giumo, torok, torkolat

tőből . Ez elnevezésre fekvésénél fogva teljesen rá szolgált. Különben

igen régi helység s a XIII. század óta Goma, Gyoma és Gywoma

alakokban fordul elő okleveleinkben .

Hátszeg, Hunyadmegye. A régi oklevelekben Haczag, Hattzek

és Hatzok néven fordul elő . Az ófn . chazzá, macska, ekka pedig szeg

let , zug. E szerint Haczek eredetileg annyit jelentett, mint macska

zug. Egy Haczok nevű helység létezett az egykori Külső -Szolnok

megyében , a Zagyva folyó partján, de ez a török világban elpusztult.

Heves, a hasonló nevű megyében. Az ófn . hewi,széna, fű, wisa

pedig rét , legelő. A Heuwiese elnevezés az erdélyi szászoknál széltire

megvan ma is Hewes alakban .

A Hochstadt (régiesen Hohstat) helynév Németországban igen gyakori.

kabold , Sopronmegye. Az osztrák forrásokban, melyek e hely

nevünket fölemlítik, 1289- ben Chobelstorff és Chobolstorf néven for

dúl elő ; hazai okleveleinkben már ez időtájt Kobold a neve. A kobel

szó a középfelnémetben silány, szük lakóhelyet jelöl .

Kassa, Abaúj- Tornamegye. Az ófn . gasuoh, kasuah szerzeményt

és legelöt jelent.

Kelenföld, a Gellért-hegy déli vidéke . E helynév régi okleve

leinkben Creynfeld, Craynfeld , Kreenfeld, Keremfeuld , Kelemföld

stb . alakokban fordul elő . Látni való tehát , hogy a magyar Kelenföld
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alak a német helynévből idomúlt. Származott pedig e név az ófn .

crâa, kråja , középfn. krå, kraeje, varjú szóból s legelső alakja hihe

tőleg Kraejenfeld volt.

Kereki, az alföldön gyakran előforduló helynév. Az ófn . Khirika

szó , mely a kelta nyelvből , hol gyülekező helyet jelentett,ment át a

germánba, templom jelentésű. A közép- , északalnémet és közép

németalföldi nyelvjárásokvan kerke, az újnémetalföldi és északi

angol nyelvben kerk s végre az ófríz nyelvben is kerke, karke alak

ban jelenik meg. A magyarban megfelel neki az egyház szó , melylyel

felváltva fordul elő a biharmegyei Simonkereki vagy Simonegyháza

névben (a XV. században ). Hogy a magukban álló Kereki helynevek

is ide sorolhatók - e vagy magyar tőszó származékai-e, el nem dönt

hetjük ; de a személynevekkel összetett helynevek, minők a már

említett biharmegyei Simonkerekin kivül ugyane megyében Thanch

kereke és Thulgykereke, Zarándmegyében Symonkereky, Aradban

Boluhkerek , Torontálban Bechkereke (a mai Nagy -Becskerek ), Nagy

Küküllőmegyében Almakereku (mely utóbbival alakra nézve telje

sen egyezik az észak -brabanti Almkerk helynév) minden látszat sze

rint ide tartoznak .

Késmárk, Szepesmegye. Az ófn . gaiz, középfn . geiz, kecske és

az ófn . markat, középfn . markt, mark , piacz szók összetétele. Eredeti

alakja tehát vagy Geizinmarkt vagy Geizmarkt (mint geizmilch,

kecsketej, geizbart, kecskeszakál stb.) Helynevünk legrégibb alakjai

Kaszmark, Kesemark és Kesmarkt. A tudákosság e nevet már a

XIV . században lefordította Forum Caseorum - ra vagyis sajtpiaczra.

Abaújmegyében van Kázsmárk, melynek eredete a Késmárk hely

nevével teljesen azonos.

Kesztölcz, Esztergommegye. Megfelel neki az elzászi Kestenholz

helynév, mely tulajdonkép gesztenyefát jelent. 1169-ben Keszthelcz ,

1418-ban Kesztheolcz alakban tűnik fel. Baranyamegyében is elő

fordúl 1381 -ben egy Keszteulch nevű birtok .

Kolozsvár, Erdélyország fővárosa. Az ófn . chlúsa, középfn. klús

remetelakot is , hegyszorost is jelent. A római Napoca város helyén

áll s régen Klusuarnak írták.

Komárom , régen Camarun vagy Kamarun alakot viselt s meg

egyez az osztrák Kammern helynévvel ; az ófn . kamara szóból.

Kőszeg, Vasmegye. A Gyöngyös folyó mellett, melyet Güns

bachnak híttak a németek. Abban a szögletben fekszik , hol e folyó

délnek kanyarodik ; miért is a Kőszeg név eredetileg Günseck. Német
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neve ma is Güns s egyike legrégibb helyneveinknek ; a német császári

oklevelekben 860-ban előfordul Kensi, 890 -ben Gensi alakban s már

ez időben temploma volt. Okleveleinkben a következő alakokban

mutatkozik : Kyzug, Kivzegh , Kwzegh.

Longodár, Bereg- és Nagy -Küküllőmegyében, mely utóbbiban

még eredeti német neve is megvan Langenthal s ez megfelel a magyar

Hosszúaszó névnek. A beregm . helység 1401- ben Langadar alakban

tűnik fel ; ma azonban már puszta.

Lozsárd, Hunyad- és Szolnok -Dobokamegye. Az ófn . lösart

szabad szántóföld .

Majtény, Szatmármegye. Mochtin , Mahtyn és Maythen a régi

alakjai. Az ófn . magatin , középfn . megetin, meitin annyit jelent mint

leány. Helynevünknek megfelelői a bajorországi Meuting és Meitingen

nevek. A Leányfalva, Leányvár helynevek a magyarban sem szokat

lanok ; de megvannak a szlávban is, hol az ószl . dêva szóból képződ

tek Déva, Dévény és Divék helyneveink .

Munkács, Beregmegye. Régi alakjai Mukacz, Munkacz, sőt még

egy 1650. évi pecsétnyomóján is Monkacz. Az ószl . mąka, keresztre

feszítés, kínzás , büntetés szó tudvalevőleg átment a magyarba, hol

labor, opus a jelentése . Ismeretes Anonymusnak az az elbeszélése ,

hogy a honfoglaló magyarok « a Hovos erdőn átkelve a hungi részekre

szállának, s miután oda érkezének , azon helyet, melyet legelsőben

elfoglaltak Munkasnak nevezék , mivel hogy igen nagy munkával

(cum maximo labore) jutottak a földre, melyet maguknak óhajtnak

vala . » Már az maga tárgyi képtelenség, hogy a költözködő magyarok

rá értek volna vándorlásuk közepett helységek elkeresztelésével

vesződni. Ez a képtelenség lehetetlenséggé növekszik, arra gondolva,

hogy öseink szláv szóval jelöltek meg egy helyet. De tegyük fel, hogy

a magyarok bejövetele elött már a szlávok adták e nevet Munkács

nak. Az ószlávban mụciti, kínoz, büntet, keresztrefeszit jelentéssel

bír ; a keresztrefeszítést teszi a muka, ebből a keresztrefeszítő (qui

excruciat) neve mukară. A locus cruciatus, azaz a keresztrefeszítés

helye myčilište. Legjobb esetben ez lenne helységünk oszláv neve .

A labor , opus jelentést a muka szó a délszláv nyelvekben vette föl;

így az újszl. móka, a bolgár mūků , szerb muka. Ez a jelentés gyöke

rezett meg a magyarban is , nem pedig e szónak bibliai értelme (a vér

tanúra is az ószl . a myčeniků szót használja). Anonymus is már csak

ezt a jelentést ismerte s ebből okoskodott , kétségtelenül minden alap

nélkül , a helynév eredetére nézve . Minthogy az egész orbis slovenus
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nem mutat fel helynevet, mely e töből képződött volna , másutt kell

e szó etymonját fürkésznünk . Erre az ó- és középfn. munich, középn.

monch , szerzetes szó kinálkozik. Német területen már a IX . század

közepén előfordulnak a Munichhusa, Munichhusen helynevek ,

melyek ma már Münchhausen alakot viselnek . A mi helynevünk a

régi korban eredetileg Munkhausz, Munkásznak hangzott, s ebből

idomult később a Munkácz forma, a miből aztán a mai Munkács

alak képződött. Hasonló e hangváltozás ahhoz, a melyet az erdélyi

Berghaus helynév mutat, mely Perkászra magyarosodott; ilyen az

Osterhusa is , melyből magyar ajkon Eszterháza lett. Munkács lakott

voltának nagy régiségét mutatják a vidékén előkerülő régi lele

tek , valamint a határában észlelhető öskori erődítések nyomai is.

Lehoczky Tivadar állítása szerint, 1792-ben itt mélyen a földben egy

Bonifácz pápa (a ki 606-ban halt meg) idejéből való érmet ta

láltak .

Namény, Beregmegye. Az ófn. náma, középfn . name foglalást

tesz ; ez a szó az ófn . nëman ige származéka , melylyel egy tőből ered

a litván nāmas, lakás , a latin nemus, legelő bővében levő erdő , liget

és a görög véuos, legelő föld, valamint a vopós , lakóhely. Helység

nevünknek, mely a régi korban a Namen alak mellett Nomen és

Nomyn alakokban is előjön, megfelelnek a németországi Namyn és

Nammen nevek.

Odoma, Borsodmegye. A XV. században még eredeti alakja

Adolman is használatos. Ez az ófn . adal szóból képzett név s nemes

embert jelent.

Ofen, Buda német neve. Az ófn . ofan, a középfn. ofen , kemen

cze szótól . Ugyanaz, a mi a szláv pešti, mely szintén kemenczét jelent.

Megjegyzendő azonban , hogy ofen némely német nyelvjárásban

sziklaszakadékot is jelent.

Otomány, Biharmegye. Régi alakjai Oltman , Oltohman és

Olthaman. Az ófn. aldoman öreg embert jelent.

Perlasz, Gömör- és Torontálmegye. Az ófn. përla , gyöngy se

szerint helynevünk megfelel a magyar Gyöngyös névnek.

Szalonta , Bihar- és Borsodmegye. Az ófn . salaland, középfn.

sallant és sellant jelenti azt a földet , melyet a földesúr nem ad ki

másnak művelésre, hanem saját munkáltatás végett magának tart

fenn ; a mely tehát közvetlenül a földesúri udvarhoz tartozik, ellen

tétben az adóköteles telkekkel. A németalföldi Overijssel tartomány

egy részét most is Sallandnak nevezik ; e név 1214-ben Sallant , Sal
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landia, Zallant. A mi helynevünk régi alakja Zalontha. Baranya

megyében van Szalánta , mely 1336-ban Zalantha néven fordul elő .

Szepes. Az ófn . scáf, bárány szóból ; ennek alakjai az ószász

nyelvben scâp, az angolsz . sceáp, az ang. sheep, az ófríz . skep, scep,

az újfríz schiep. Németország területén gyakoriak az ezen szóból kép

zett helynevek ; ilyenek Schafberg (843-ban Skafesperc) , Schaffen

(745 -ben Scaffen, Scaffins, 1072 -ben Scafe), Schaffhausen (régiesen

Scafuse , Schofhusen, Schaifhusen stb . ) , Schafisheim (régiesen Schefz

husen stb .) . Szepesvára, melytől az egész vidék a Szepesség nevet

nyerte, 1249 óta sűrűn előfordúl okleveleinkben Scepus néven .

E vidék németajkú lakosai Zipsnek nevezik földjüket; ez a név szilé

ziai iróknál 1422-ben Czyptz alakban fordul elő . Maga a Szepes név

különben több helyen is megvan hazánkban .

Torontál vármegye. Az ófn . durri, thurri, középfn. dürre, száraz

és tal, völgy szók összetételéből . Megfelel neki az osztrák Duerren

thal helységnév.

Vajtha, Fehérmegye .. A góth vaithå, ófn . weida, legelő .

Veszprém nagyon régi városunk ; az ófn. hwiz, wiz , fehér és

prunno, brunno kút , forrás szóból . Megfelel neki a németországi

Weissenbrunn helynév.

Vingárt, Alsó-Fehérmegye. Németül Weingarten , a mi szőlős

kertet teszen.

Visonta . Heves- és Somogymegyében . Amaz Wyssontha, ez

Vyssunta alakban szerepel a régi oklevelekben . Az ófn . wisunt,

középfn . wisent, bölény szóból . Legjobban megegyezik ezen hely

nevünkkel a németországi Wisuntaha helynév -alak.

Volf, Biharmegye. Az ó- és középfn. wolf szó , mi farkast jelent.

A sopronmegyei Balf, mely hajdan szintén Volf volt, ugyane szót

tükrözteti vissza.

A figyelmes olvasó bizonyára észrevette , hogy e helynévjegyzék

tartalmaz oly helyneveket is , melyek a honfoglalás koránál későbbi

időben keletkezhettek. Alább látni fogjuk , hogy Magyarország terüle

tére a keresztyénség elfogadása után is települtek német jövevény

népek , melyek szívesen látott vendégei (hospites) voltak e hazának

s földünknek azon részein , hol lakatlan területeket foglaltak el , új

helységeket is alapítottak , melyeket nemzeti nyelvökön neveztek el.



XVI. FEJEZET.

Magyar helynevek.

zetre vonatkozók.

lődés mozzanatai.

Állatnevek. - Növényvilág nevei . - Természeti hely

Vizet jelentő helynevek . Helységnevek, mint a műve

A keresztyénség hatása . — Nemzetiségnevek . – A hét

napjai.

A magyar nép helynevei általában ugyanazon motivumoknak

köszönhetik eredetőket, mint más nemzetek helynevei. Épen azért

a magyar helynevek is rendszerint azon állat- és növényneveket,

valamint természeti helyzetet feltüntető szótőket mutatják, mint pl .

a szláv helynevek. Arányuk is körülbelől egyforma; az állatnevek

kevesebb számmal fordulnak bennök elő , mint a természeti helyzetet

jelző szók s ezeknél meg jóval nagyobb sokaságban szerepelnek a

növényvilág nevei .

Az állatnevek közt megtaláljuk a bölény nevét is (Belényes ,

Belényszeg), mely a honfoglalás korában még széltire élt földünkön .

Ezt nyilvánvalóvá teszik, mint láttuk, a szláv és germán helynevek

is . Az ökör neve Ökörd és Ökörmező helyneveinkben van képviselve,

s a biharmegyei Tulogd , úgy látszik , a tuloktól nyerte nevét. Ménes

helynevünk a lótenyésztésre utal , mely mindenkor nagy szerepet

játszott gazdaságunkban. Ártánd a herélt sertés, Báránd pedig a bá

rány nevével van összefüggésben . A vadak közt a szarvas, róka,

melynek régi nyelvünkben ravasz volt a neve (e szerint a pécsváradi

monostor 1015- ik évi alapítólevelében Ravaszlyuk annyi mint Róka

lyuk ), továbbá a farkas, görény és a hód szerepelnek leginkább mint

helynévadók . A szárnyasok közt a sas és családja képez leginkább

helyneveket ; u . m. a sólyom , a középkor e kedvencz vadászmadara,

azután az ölyv, melytől Ölyves és Ölyved helyneveink erednek, s végre

a kánya, melytől valók a Kányavár és Kányahegy. A holló és csóka

neve szintúgy megvan helyneveink közt , mint a varjúé. A fürj szótól

erednek Füred nevű helyneveink, a mely nevet ma már tévesen

használnak fürdő -elnevezésekre. Balaton -Füred , Tisza-Füred erede



96

tileg fürjes -hely a Balaton vagy Tisza partján ; ezek analogiájára

csinálták (persze hibásan) a Tátrafüred , Biharfüred stb. fürdőneveket.

Egy helynevünk Tyukod s egy másik Ludas hasznos házi szárnya

saink köréből való. Megtaláljuk a darut is Darvas alakú helyneveink

ben, s míg a seregély és verebély számos helynevünkben előbukkan,

a czinege csak az egyetlen borsodmegyei Czinegéd helység nevében

tűnik elő . A méh , dongó, darázs és szúnyog is helyet követelnek , s

találnak is , helységeink nomenclaturájában .

A növényvilágból a fűneműek közt mindenekelőtt a nád képez

számos helynevet (Nádas , Nádasd stb . ) . Ez nemcsak a magyarban,

hanem a szlávban és germánban is gyakorta előforduló helynévképző.

A szintén vadon tenyésző csalán és szederj is előfordulnak hely

neveink közt. S míg a gomba, torma és hagyma egy-két helynévvel

vannak csak képviselve , addig a kender és a komló már jóval több

helynevünknek ad lételt. A bokros növények közt a mogyoró vagy

mint régen ejtették , a monyoró képez sok helynevet ; Monyorós hely

nevünk van vagy tíz . A kökény is ép ily szívesen alkalmazott helység

jelző ; helyneveinkben rendesen Kökényes. A bozza (Buziás , régen

Bozzás) és füge ritkábban szerepel , de annál sűrűbben a szőlő ; Sző

lős nevű helység tizenöt vármegyénkben fordul elő . A vadon zöldelő

fák között a nyírfát illeti az elsőség ; ez ősi mythologiánkban is tisz

telt fa . Vele csak a füz vetekszik, mely mindenfelé elterjedt voltának

köszöni , hogy annyi helynevünknek keresztanyja lett. Számosak a

som , eger, bükk, gyertyán , szil (ebből a szerémmegyei Szuszek, régen

Szilszeg) és tölgyfáktól kölcsönzött nevek ; ellenben gyérebben for

dúlnak elő a hárs, nyár és eperfák nevei. A gyümölcsfák között az

almafa ragadja magához a vezérszerepet; helyneveinkben legszokot

tabb formája Almás. A körtvefa szintén sok helynevet alkot s rend

szerint Körtvélyes alakban jelenik meg. A meggy , szilva és dió,

melyek mindenütt előtünnek , a hol az ember letelepszik , a leggyako

ribb helynévadók közé tartoznak.

A természeti helyzetet tüntetik fel a következő helynévalkotó

szótők : Mező, mely nemcsak előrészeként jelenik meg számos hely

nevünknek (közel száz esetben) , hanem mint utórész is gyakori; így

hogy ez utóbbira csak néhány példát említsünk , a sárosmegyei Bacsa

mező , Kükemező , Hosszúmező, mely utóbbi Zemplénmegyében is

előfordul; Hevesmegyében Istenmezeje, Gömörben Ispánmező , Már

marosban Ökörmező , Biharban Jófamező, Zarándban Királymezeje,

Zemplénben Kékmező stb .
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Hasonlókép gyakori előnévképző az erdő szó is (közel 50 hely

nevünkben) ; de előfordul a nógrádmegyei Fekete-Erdő vagy a sáros

megyei Zöld - Erdő mintájára jelzős alakban is . Erdély neve is belőle

származott ; Erdő-elve , Erdő- el régiesen annyit jelent, mint erdőn

túli vidék. Az erdő fogalmával függ össze a tövis szó is ; az alsó -fehér

megyei Tövis , az aradm. Tövisegyház, a nyitram . Tövisfalu , az aradm .

Töviskvár, a szilágym . Tövised s a békésm. László-tövise ide tartoz

nak. Az erdőnyílás neve szád ; a gömörm. Erdőszád és Bikkszád csak

ugyan e jelentésre utalnak. Megvan ez a szó a tornam . Szádelő és a

zemplénm . Szádvár összetételekben is . A halom szó is kedvencz hely

névjelzője népünknek ; Békésmegyében vannak Félhalom, Pohalom

és Szeghalom , Biharban Zöldhalom , Borsodban Szénhalom (ma

Szíhalomnak ejti a nép) s az egykori Zarándmegyében Koszorús- és

Tégláshalom . A kő helynévképző nemcsak a hegyes-völgyes vidékek

sajátja, hanem előfordul az alföldön is. Régen keve volt az alakja s

így is szerepel számos helynevünkben . Pl. a Jász -Nagy -Kún -Szolnok

megyében levő Turkeve 1261 -ben Keveghaz , 1326-ban már Kewe

alakot viselt . A délmagyarországi Keve vára, mely az eltünt régi Keve

vármegyének volt a székhelye , ma a temesmegyei Kubin községnek

felel meg ; e név hihetőleg a Kevin, Kovin alakokon át fejlődött

Kubinná. Fejérmegyében fekszik Kajászó -Szent-Péter falu ; a Kajászó

előrész tulajdonkép Keve-aszó, a minek értelme Kővölgy. Tudvalevő

leg e helynévből készítette a krónikások tudákossága a Keveháza

nevet s ide helyezte Keve hunn vezér sírját. Mint az előbbiekből kitet

szik , ez is csak afféle helynevekből csinált történet, minőt régi króni

kásainknál nem egyet találunk . Biharmegyében előfordul egy Kővág

nevű helynév, mely a mostani köbánya fogalmát adja vissza (a szláv

lomů) . A hegy szó rendkivüli változatosságban szerepel helyneveink

ben ; hozzá tartoznak a hegyalja és hegymeg szók, mely utóbbi a

hegyen túl levőt jelenti s Bereg- , Borsod- és Gömörmegyében fordul

elő mint helynév. A völgy a régi nyelvben aszó alakban is haszná

latos ; ez is sűrűn előjön helyneveinkben . E szerint a gömör- , kis

küküllő- , csík- és aradm . Hosszúaszó annyi mint Hosszúvölgy ; a

gömöri Szilakszó puszta hajdan Szilaszó volt s ugyane megyében

létezett egy Kabalaszó, a szláv kobola szóból , mi lovat jelent . Az

abaújm . Szikszó szíkes völgy, az aradm. Sáraszó sárvölgy jelentés

sel . bír .

A víz és vízhez tartozó dolgok a helynevek nagy bőségét adják

a magyarban is . A kút szó Hidegkút, Köbölkút, Kőkút, Sóskút, Veres

7
Borovszky : A honfoglalás története.
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kút stb . neveinkben található . Az eredeti magyar sár szót ma már a

szláv mocsár szó szorította ki ily jelentésében ; de helyneveinkben

megvan még eredeti jelentése s a Sárfő (Bihar- , Nyitra- és Pozsony

megyében) , Sárszeg (Bihar-, Jász -Nagy-Kun - Szolnok- és Zalamegyé

ben) és Sármellék (Zalamegyében) alakok mutatják képződményeit

is . Sár volt a Lajtának is régi magyar neve. Tó szónk is igen régi;

előfordul a Fehértó , Feketetó és Kerektó helynevekben . A folyóvízre

a magyarnak eredeti szói a -jó, -va és -ügy . Egyik sem önálló szó

ma már, csak összetételekben fordul elő . A jó szó a Sajó (eredetileg

Sav-jó , németül Salzbach , szlávúl Slana) , Héjő (eredetileg Hév-jó , a

szl . Toplicza) , Berettyó ( eredetileg Berek -jó, berek - folyó ), Küküllő

(eredetileg Kükül-jó , németül Dornbach, szl . Trnava, minélfogva a

régi magyar kükül szó annyi mint kökény , tüske) ; a -va , mely miként

a jó is , a rokon nyelvekben önálló jelentéssel bír, megvan a Boldva,

Lendva, Zagyva és Zsitva (hacsak ez utóbbi nem a szláv žitva, élővíz,

ellentétben a mrútva, holt víz szóval) folyónevekben . Végre az ügy

szó, mely csak egyik alakja a mai víz, tájejtéssel vid szónak, az Eger

ügy, Egregy és az erdélyi Fekete -ügy folyónevekben él (ez utóbbit a

németek Schwarz-Wassernek, a szlávok Csernavodának nevezik.) Eze

ket az őseredeti szókat ma már végleg kiszorította a szláv patak,

melyre régi nyelvünk még a már szintén elavult séd szót is használta.

A vízpart neve a régi nyelvben mart s ez különösen Veresmart össze

tételű helyneveket alkot. Ily helynevünk van mintegy tíz . A vízzel

körülvett földtér neve a magyar nyelvben sziget, melynek régi alakja

kétségtelenül szeget, a mint e szóalak még a bécsi codexben is előjön.

Ennélfogva e szónk a szeg tővel függ össze , mely helyneveinkben

szegletet, hajlatot jelent . E szerint Szeg, Kékszeg, Sárszeg, Tószeg és

Szegfalva helységeink vizek mellett feküsznek . A hevesm. Szeg pl.

1395-ben villa iuxta fluvium Tycie alakban említtetik . A csongrád

és szilágymegyei Usztató helynevek is víz melletti telepet jelentenek.

A gurges, örvény szó helyneveink tanusága szerint hajdan öremnek

is hangzott ; az oklevelek Győr-, Komárom- , Nyitra- és Pozsony

megyében említenek Eurem nevű halászóhelyeket . A hevesm . Tisza

Örvényt is régen Ewrem , az aradm . Csenkörvényét Chenkewreme

alakban írták. Számos helynév állott elő a homok szóból s a vízzel

függnek össze Agyagos helyneveink is (Sopron- és Zemplénmegyében ).

Végre itt foglalnak helyet a rét szóból alkotott nevek is ; Gömör

megyében fordulnak elő Hosszúrét, Kerekrét, Márkréte és Monyóréte.

Mind ezek a helynevek, ha szabad úgy szólanunk, nem föltéte
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leznek a szó szoros értelmében vett culturális ténykedést . Teljesen

maguktól kinálkozó szók ezek , melyek megvannak minden népnek

geographiai szótárában. Most azonban áttérünk azokra a helynevekre,

melyek a magyarság letelepüléséről beszélnek , s egyszersmind fogal

mat nyujtanak arról, hogy a művelődésnek mely mozzanatai foglal

koztatták a hajdani magyar társadalmat.

A legprimitívebb culturális helynév a magyarban a -háza. Ez

jelenti a nomád, sátoros életből állandó falak közé való letelepedést.

Eredeti magyar szó - e a ház, el nem dönthetjük ; a haza, hazunnan

alakok azt látszanak mutatni, hogy ősi szókincsünk hagyatéka. Nem

szabad azonban elhallgatnunk, hogy az olasz casa e a germán haus

veszedelmesen egyeznek a mi szónkkal ; kert szónk is alighanem a

germán gart. El sem lehetne számlálni , annyi sok helynevünknek

képezi a ház szó alkotó részét. Nagyon hihető, hogy azok a személy

nevek, melyek ma már mint helynevek egy magukban szerepelnek,

valamikor a -háza szóval voltak kapcsolatosak. Erre példáink is van

nak. Az ungmegyei Lakárd régen Lakárdháza volt , a zemplénm. Fülö

régen Fileháza, a mármarosi Bedő régen Bedőháza stb . A házzal egy

jelentésű a lak szó, mely inkább a Dunán túl volt kelendő ; Damalos

laka és Vinerlaka (Somogym .), Ipoltlaka és Sahamlaka (Baranyam . ).

De megtaláljuk e szót a Tiszán túl is . Ha egy ház mellett aztán két

vagy három, esetleg több ház épült , előállott a falu. Ez már ős eredeti

szó nyelvünkben. A falvak is rendszerint személynevekkel való viszo

nyukban tűnnek elő . Hogy helyneveink között mily rengeteg szám

mal fordulnak elő a -falva összetételű alakok is , arra csak a régi, ma

már nem létező Zarándmegyét hozzuk fel például , hol a XV. század

ban 435 helynév között 126 -falva végzetű helynévre találunk ;

tehát e névalakok a megye helységneveinek majdnem egyharmadát

teszik ki .

Az állandó letelepülésnek tanúi az -ülése szóval képzett hely

nevek is . Ezek a XV . században még széltire előfordulnak, de alig

hanem mint a régi idők maradványai. Pestmegyében jön elő Vadas

úlése, Tornamegyében Szájbűlése, Ungm. Simonűlése , Szabolcsban

Péterdeák -ülése, Biharban Gyarmanűlése és Harapsülése, Csanád

megyében Voffaúlése, Aradmegyében Pálűlése , melyből lett a mai

Paulis, Liptómegyében Vikarisúlése. Hihetőleg az ülés szó kezdetben

annyit jelentett, mint a szállás s ez amazt lassanként kiszorította a

használatból. Talán már kezdettől fogva csak terjedelembeli különb

ség volt a két szó között. Az ülés még egyszersmind nem rejti magá

7*
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ban a földmívelés fogalmát ; valószinüleg még csak a baromtenyésztés

és legeltetés központját jelöli. A föld értéke akkor mutatkozik leg

elsőbben , midőn a -földe végződésű helynevek megjelennek ; pl .

Bonczodfölde, Fintafölde, Gutorfölde, Ragályfölde, Rásfölde, Szada

földe stb . Ezek alatt még nagyobb kiterjedésű területeket kell érte

nünk, melyek nemcsak szántásvetésre alkalmas talajt foglalnakmaguk

ban , hanem a legelő barmoknak is szabad tért engednek. Mikor aztán

a -teleke végzetű helynév megjelenik , akkor már a földnek nagy becse

van ; ez már határozottan kisebb földrészt jelent s egyenesen a szántó

föld mívelésével függ össze . Felsorolunk itt néhány ily helynevet:

Ákostelke, Bodrogtelke , Csombortelek, Györteleke, Lukateleke, Sebe

teleke, Tibateleke stb . A mint látható , a birtokos neve szoros össze

függésben van a maga telkével . Majd mikor a síkság és a völgyek

benépesednek, s a földnek értéke mind inkább nő , hogy több tért .

nyerhessen , az ember az erdőt kezdi irtogatni; ekkor kerülnek fel

színre a -vágása végzetű helynevek. A legnagyobb munka természete.

sen a felvidéken indúl meg, hol az erdőrengetegek sok földet takarnak

el az ember elől . Hazánk művelődésének ezt a mozzanatát a hely

nevek igen szépen világítják meg. Vágás összetételű helynevet (ide

számítva a német hau végzetűeket is) találunk Abaujmegyében egyet,

Tornamegyében hármat, Gömörben négyet, Ungmegyében is ugyan

annyit, Szepesmegyében hetet, Zemplénmegyében 34- et, Sárosmegyé

ben 45 -öt. Ez utóbbi 45 helynévből leszámítva Fricshau , Herdegenshau

és Slenhau helységeket, a többi mind magyar ; hogy egyet -kettőt meg.

említsünk : Ajatvágása, Balázsvágása, Eberhardvágása, Gerlavágása

stb . Előhaladott települtségi állapotot jelentenek a -hida és -réve

végződésű helyneveink ; ezek a föld terményeinek értékesítésére nél

külözhetetlen közlekedési eszközök. Különösen akkor lett nagy a

jelentőségük , mikor birásukhoz a vámszedés joga fűződött. A Bod

hida, Bonczhida , Csekehida, Dershida, Dománhida, Jánoshida (ma.

Jánosda) , Kedhida (ma Kehida) , Pelbárthida stb . helységnevek eléggé .

mutatják e közlekedési tényező nagy jelentőségét. A mozgó hidak

(ladikok , kompok) elnevezésére a magyar a rév szót használja ; ide

vonatkozó helyneveink : Bánréve , Kőréve , Moholréve , Kárándréve

stb . Végre, természetesen századokkal a nemzet letelepedése után, a

bányászat meghonosodására mutatnak -akna és -bánya végzetű

helyneveink.

A keresztyénség behozatala megváltoztatta a helységek ábrá

zatát is . Egyházak és monostorok keletkeztek, melyek mind egy -egy
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nevezetes culturális központot képeztek. A XI. századtól kezdve elő

térbe lépnek az Egyházas- előnevű és -egyháza végzetű helynevek.

Az egyház oly nevezetes megkülönböztetője lesz a helyneveknek, hogy

az egyházas községtől sokszor külön jelzővel választják el azt a hely

séget , melynek nincsen egyháza. 1347 -ben Biharmegyében előfordul

Egyházas -Pércs is, meg Egyházatlan -Pércs is . A helységek, melyek

ben egyház épúl, rendszerint templomuk alakjától vagy külsejétől

nyerik nevöbet ; így nagyságukról Derékegyház, Szörnyőegyház és

Temérdekegyház, színökről Fehéregyház és Hímesegyház, helyzetök

ről Dombegyház, Kerekegyház és Nyíregyház. Vagy pedig építtetőik

nevét tüntetik elő : Csécsegyháza Zemplénben , Gellértegyháza Békés

ben és Zsomboregyháza Zarándban . Azonban leginkább annak a

szentnek a neve ragad a keresztyén korban épült új helységre, a

kinek a templom szentelve van ; mai helyneveink közt ötszáznál több

valamely szentnek a nevét viseli , nem is számítva ide a Mindszent

és Boldogasszony nevűeket, s a szentek nevei Szent Ábrahámtól

kezdve Szent Tamásig a legnagyobb változatosságban szerepelnek.

A kápolnáról nevezett helynevek , melyek szintén szép számmal elő

fordulnak az országban , kisebb templomok emlékét őrzik . Pap és

Papi nevű helységeinket ugyancsak a keresztyénség hozta létre , mely

a keresztről is tömérdek helynevet alkotott ; ezek legszokottabb alakjai

Kereszt , Keresztes és Keresztúr. Az egyházépület nevezetes része, a

torony is feltűnik helyneveink közt. A békésmegyei Szente-tornya , a

csanádm. Bák -tornya, Donát-tornya , Torony és Tornyos , az aradm.

Mátyustornya és Póka -tornya s a tolnam . Simontornya érdemelnek

itt említést . Ott, hol kezdetben torony nem volt , a harangot vagy

harangokat falábakra függesztették s ez is elég jellemző körülmény

volt arra , hogy helynévűl szolgáljon . A Harang és Harangod nevekre

egynél több példát találhatunk helyneveink közt. A tömérdek Püspöki

helynév a püspökök birtokaira utal ; ezek némelyike, mint a hunyad

megyei e nevű helység Piskire rövidült. A művelődésnek azonban a

leghathatósabb terjesztői a monostorok voltak , melyek hazánkban

mindjárt a keresztyénség megerősödése után nagy számmal keletkez

tek. Sok helységünk van olyan , melynek neve mellől a monostor szó

elenyészett s ma már csak a megmaradt személynév őrzi az emlékét a

monostor egykori alapítójának. A hajdani Adonymonostora Szabolcs

ban ma Adony, Gerlamonostora Békésmegyében ma Gerla, Sárvár

monostora ( eredetileg alighanem Saraward-monostora) Szatmárban

ma Sárvár, Szerepmonostora Biharmegyében ma Szerep stb . A monos
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torfőnök nevéről , az apátról vannak elnevezve Apáti nevű helységeink,

melyeknek száma mintegy harminczra rúg. Találunk végre Baráti és

Apácza helyneveket is , melyek a monostorok lakóitól vették eredetöket.

Egy más fajtáját helyneveinknek a nemzetiségekről vett elneve

zések szolgáltatják. Ezek között legrégibbek a Tóti nevek, melyek az

országnak leginkább keleti felén tűnnek elő . A tót név a magyar nyelv

ben a szlávokra minden valószinűség szerint a honfoglaláskor itt

talált s már erősen szlávosodó germánokról ragadt át , kik magukat

diot, thiot néven nevezték, mely szó az ófelnémetben egyszerűen népet

jelent. E szó a germánokkal érintkező (pl. litván és ó-porosz) nyelvek

ben tauta és tôta alakokban van meg s így nem lephet meg a magyar

változat sem. A szlávok a németeket a němec szóval nevezték, a mi

némát jelent. Ez a szó is átjött a magyarba s nemcsak mint nemzet

név él ma is , hanem Németi helyneveinkben is megtalálható. A len

gyel népnevezet, mely szintén alkot helyneveket hazánkban , az ószl.

lenchủ szó módosulata , mely a litvánban lenkas alakban van meg .

Az orosz szót őseink bizonyára magukkal hozták mai hazánkba ;

hihetőleg egyszerűen a szl . rust kölcsönvétele. Helyneveinkben Oroszi

alakban szerepel. A szász népnevezet a középnémet sasse alakot lát

szik visszatükröztetni s helyneveinkben szintén gyakori. Italia lakosait

a magyar olaszoknak mondja (helyneveinkben Olaszi) ; ez hihetőleg

az ófn . walasc szó utján került hozzánk. A horvát és cseh nevet a

magyar az illető népektől vette (hrvat és čech) . Helyneveinkben e

két népnevezet Horváti és Csehi alakban fordul elő . A honfoglalás

után kerülnek felszínre a bessenyő helynevek, melyek a magyarok

egykori nagy ellenségeinek bevándorlásáról tanuskodnak. A palócz

és kún név ugyanaz ; amazt a szlávok alkalmazták a kúnokra . Az

oláh név a délszláv vlâh (ószl . vlachů) névből került a magyarba.

Végre három Czigány és két Zsidó nevű helységünk is van.

Utoljára maradnak azok a helynevek, melyek a hétnek valamely

napját tüntetik elő , vagyis azt a napot, melyen az illető helységben

piacz vagy vásár tartatott. Ezek közt leggyakoribbak Szerdahely,

Csütörtökhely és Szombathely. Ide tartoznak az egyszerű Vásári és

Vásárhely, valamint a Martonvására és Pétervására alakok is , mely

utóbbiak azon szentnek a napját mutatják, melyen a vásárt tartották.

Vásárt jelent helyneveinkben a -soka szó is .



XVII. FEJEZET.

Anonymus. A nála szereplő fejedelmek, kikkel a honfoglaló magyarok meg.

küzdöttek . Scythia ; a hetumogerek elindulása . A véreskű.
A magya

rok Kiev alatt. Magyarország
a honfoglalás előtt. Az első hódítások .

Szalán, Mén-Marót, Gelu és Zobor. - Szalán legyőzetése. – A szeri törvény

hozás. Glad leveretése . A Dunán -túli rész meghódítása. Harcz és egyes

ség Mén -Maróttal. Árpád halála . Kún főnököknek
adott földbirtokok

.

Magyar főemberek szerzeményei. — E szerzeményekről vélemény.

Krónikásaink közül Anonymus az egyetlen , ki a honfoglalás

lefolyásáról részletes képet igyekszik adni. Élőadása során élesen kikel

ugyan a parasztok hiú meséi és a hegedősök csacska énekei ellen , de

azért ő maga is szívesen kohol meséket. Történeti könyvében, mely a

XII. század végénél semmi esetre sem régibb keletű , össze van ke

verve a nemzeti hagyomány az általa szerkesztett mesékkel, minél

fogva elbeszélésében ma már nehéz vagy épen lehetetlen a népies

mondai tartalmat a subjectiv költeményektől elválasztani. A mit Ano

nymus Álmosról, a Duna -vízről s alpári fűről, a székelyek szereplésé

ről vagy Botond konstantinápolyi kalandjáról regél, az , ha közbe nem

hivatkoznék is « a hegedősök csacska énekeire és a parasztság csalfa

meséire, kik a magyarok vitézi tetteit és hadait mind mai napig sem

eresztik feledségnek », minden történetíró szemében a nemzeti monda

követelésével lép föl. De játékos helynévmagyarázatai, mint pl. Mun

kács nevének a munkától, Szerencs nevének a szerelmu szótól, Szer

nevének az ország dolgainak szerbe vevésétől való származtatása,

első tekintetre láthatólag nem egyéb, mint tudákosságának fitogta

tása. Sokkal nagyobb baj, hogy Anonymus helynevekből historiai

személyeket költ s ezek köré csoportosítja aztán a honfoglalás ese

ményeit. A Szalánkemen helynévből, melyet ő Zoloncaman alakban

ismer, költi Szalán fejedelmet; a biharmegyei Marótlaka helynévből

Mén-Marót vezért állítja szemünk elés melléknevét soknejűségéből

magyarázza, nyilván Achtumra pillantva, kinek Szent Gellért legen

dája szerint hét felesége volt. Egyébiránt maga a Marót név valószi
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nűleg az ó -germán Marhold vagy Marolt alaknak egyszerű variánsa.

Loborczy ispán is a Laborcza folyó nevének köszöni szereplését , mint

Zobor nyitrai vezér is a Zobor hegyének. Legnagyobb jelentőségű

azonban Gelou oláh fejedelem életbe hivása ; ezta kolozsmegvei Gyalu

helynévből , mely a XIII. századi oklevelekben Gelou alakban fordul

elő , csinálja meg Anonymus s vele az oláhok kezébe , kik mint alább

látni fogjuk, a XIII. század jövevényei , bizonyítékot látszik adni arra

nézve, hogy ők régebbi lakosai Magyarországnak, mint a magyarok.

Mindezekről az állítólagos fejedelmekről sem a byzanczi, sem a né

met, sem a szláv egykorú történeti források nem tudnak absolute

semmit. Arról a szláv fejedelemről pedig (Szvatoplukról) , ki az összes

egykorú kútfők tanúsága szerint Magyarország északi részét bírta,

Anonymus nem tud semmit.

Jólehet Anonymus munkáját más történeti képtelenségek is,

mint az 1061 -ben legelőször feltűnő kúnoknak szerepeltetése a hon

foglalásban, nagyon megbizhatatlanná teszik , mindazáltal kötelessé

günk legalább fővonásokban megismertetni azt a képet, melyet ő , a

XII. századi magyar, a honfoglalásról alkotott magának, s egyszers

mind elősorolni azokat a foglalásokat, melyeket szerinte az ország

egyes vidékein az Árpáddal beköltözött főemberek tettek.

Mint a többi krónikások szerint, úgy Anonymus szerint is a ma

gyarok Scythiából jöttek ki ; ez igen nagy föld s Dentumogernek is

nevezik ; határa kelet felé az éjszaki résztől a Fekete -tengerig terjed,

mögötte pedig a Don nevezetű folyó van nagy ingoványokkal. Bőven

találkozik benne a nyuszt, úgy hogy nemcsak nemes és nem-nemes

abból ruházkodik , hanem a gulyás, kanász és juhász is azzal ékesíti

öltözetét . Lakosai nem mesterséggel készített házakban, hanem csak

nemezből készült sátrakban laknak, húst, halat , tejet és mézet esz

nek, sok barmot tartanak s vadak bőrével ruházkodnak . Scythia első

királya a bibliai Jáfet fia , Mágog volt ; ennek nemzetségéből szárma

zott Attila, ki 451-ben hatalmas erővel jöve Pannonia földére s «ki

rályi lakot alkota magának a Duna mellett, a hévvizek fölött, és min

den régi műveket, melyeket ott talált, megújíttata és körül igen erős

kőfallal megépíte , melyet magyar nyelven most Budavárnak, a néme

tek pedig Eczilburgnak neveznek » . Mágog nemzetségéből származott

Ugek, Álmos vezér apja is . Scythia idővel szűk levén a megszaporo

dott nemzetek táplálására és befogadására, a hét fejedelmi személy,

kiket hetumogernek neveztek , elhatározták, hogy kivándorolnak s új

lakóhelyet keresnek maguknak. Belátván pedig, hogy e nagy felada
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tot csak úgy hajthatják végre, ha vezér és parancsoló leend fölöttük,

fejedelmökké megválasztották Álmos vezért s véröket pogány szokás

szerint egy edénybe bocsátva, megerősítették az esküvést, hogy feje

delmöket követni fogják, a hova szerencséje vezetendi.

Az eskü pontjai ezek voltak : 1. Míg éltük tart, mind maguknak,

mind maradékaiknak is , vezérök mindig Álmos nemzetségéből legyen .

2. Ha valami jót munkájokkal szerezhetnek , senki közülök ki ne

legyen zárva belőle . 3. Azon fejedelmi személyek, kik Álmost szabad

akaratjukból választották urokká, se maguk, se fiaik soha a vezér

tanácsából s az ország tisztjéből egyáltalában ki ne rekesztessenek.

4. Ha valaki utódaik közül hűtlenné lenne a vezér személye ellen és

meghasonlást mívelne a vezér rokonai között, a vétkesnek vére on

tassék, miként az ő vérök omlott az esküben, melyet Álmos vezérnek

tettenek. 5. Ha valaki Álmos vezér és a többi fejedelmi személyek

utódaiból esküjöket meg akarná szegni , átok alá legyen vetve mind

örökre. A hét férfiú nevei ezek valának : Álmos , Eleud (Előd) , Kundu,

Ound , Tosu (Tas ) , Huba és Tuhutum .

A 884- ik esztendőben , « miként az esztendők szerénti krónikák

ban megvagyon » , megindultak nyugat felé. Az Etil (Volga) vizén po

gány szokás szerint tulboura (tömlőkre) ülve úsztattak át s ellenmon

dás nélkül megérkeztek Kiev városáig. A ruthének a kúnokkal szö

vetkezve , megtámadták a magyarokat, de ezek erősen megverték

őket ; « a kúnok tar fejeit Álmos vezér vitézei mint a nyers tököt úgy

aprítják vala » . Ekkor a ruthének és kúnok Kiev város falai mögé

menekültek , melyeket a magyarok víni kezdtek ; a magyarok «hág

csókat kezdvén a köfalhoz rakni», a ruthének és kúnokmegfélemede

nek és békét ajánlottak. Fiaikat tuszokúl adták Álmos vezérnek s

küldének velök tízezer márkát, ezer lovat, ruthén szokás szerint éke

sített nyereggel és fékkel, száz kún gyermeket, negyven teherhordó

tevét, menyét- és nyestbőrt száma nélkül. Egyszersmind kérték a

magyarokat, hogy Galicia földjét elhagyva, a Havas erdőn túl nyugat

felé Pannonia földjére szálljanak. Meghódoltak a kúnok is s hét vezé

rök : Ed, Edumen, Etu, Bunger, Ousad, Boyta és Ketel, látván Álmos

vezér kegyességét, lábaihoz borúltak s megesküdtek, hogy urokká

ismerik s oda követik , a hova szerencséje vezetendi . « A ruthének kö

zül is sokan Álmos vezérhez csatlakozva, vele Pannoniába jövének ,

kiknek maradéka mai napig különböző helyeken Magyarországban

lakik » .

Lodomér és Halics vezérei ellenállás nélkül meghódolván 8
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gazdag ajándékokat adván , Álmos a Havas-erdőn keresztül megindult

Pannoniába .

Az akkori Magyarországot így írja le Anonymus : « A földet pe

dig , mely a Duna és Tisza között fekszik, Keán Bolgárország nagy

vezére , Szalán vezér ősapja foglalta el a ruthének és lengyelek határ

széléig 8 oda szlávokat és bolgárokat telepített lakni . A földet pedig,

mely a Tisza és Igfon erdeje között van, mely erdő Erdeuelu (Erdély)

felé fekszik, a Maros folyótól a Szamos folyóig, Morout vezér foglalta

el magának, kinek unokáját a magyarok Menumoroutnak nevezték ,

mivel hogy több ágyast tart vala, s azon földön úgynevezett kozár

népek lakozának. Azon földet pedig, mely a Maros vizétől Orsova

váráig vagyon , bizonyos Glad nevű vezér foglalta el , ki Widdin várá

ból a kúnok segélyével kijött s kinek nemzetségéből származott

Ohtum» .

A magyarok a hungi (ungi) részekre megérkezvén, azon helyet,

melyet legelsőben elfoglaltak, Munkácsnak nevezték els negyven

napi pihenőt tartottak . A szlávok pedig, kik e földön laktak, önként

meghódoltak. Egyúttal elbeszélték , miként foglalta el Attila király

halála után a Bolgárországból kijött nagy Keán vezér, Szalán ősapja

a görög császár segélyével és tanácsából azon földet, miként hozták

magukat a szlávokat Bolgárország földjéről a ruthének határszélére s

miként bírja most vezérök Szalán őket. Hungvár parancsnoka Lo

borczy ispán volt, ki a magyarok elől menekülni akarván , a várból

megszökött s a magyarok kezébe esett. Ezt a Laborcza folyó mellett

felakasztották. Álmos Hung várába bevonálván, fiát, Árpádot tette

fejedelemmé ; « és Árpádot Hungvári vezérnek , és Hungtól minden

vitézeit hungváriaknak nevezték az idegenek nyelvén » .

Árpád mindenek előtt a Tisza és Bodrog között levő földet fog

lalta el Ugocsáig. Ekkor Szalán követeket küldött Árpádhoz, azzal az

üzenettel , hogy a Bodrog folyón át ne merjen lépni, mert a görögök

és bolgárok segítségével meg fogja őt fenyíteni . Árpád a maga barmai

részére a Sajó vizéig terjedő földet kérte s egyúttal két kulacs Duna

vizet és egy nyaláb füvet Alpár homokjáról, hogy lássa, ha édeseb

bek-e Alpár homokjának fűvei a scythiai fűveknél s ha a Duna vize

jobb- e a Don vizénél ? Elbocsátva Szalán követeit , Árpád külön kö

vetséggel tizenkét fehér lovat, tizenkét tevét, tizenkét kún gyermeket,

a fejedelemnének tizenkét igen okos ruthén leányt , tizenkét hölgy

menyét, tizenkét nyusztbőrt és tizenkét aranyos köntöst küldött Sza

lán udvarába. Egyszersmind megbízta embereit, hogy a földet kém
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leljék ki . Szalán kénytelen -kelletlen teljesíté Árpád kívánságát;

nemcsak a Dunavizet és alpári füvet küldé meg neki, hanem áten

gedte a Sajóig való földet is lakosaival együtt. Árpád ekkor a földet

birtokába veendő, Szerencsig haladt.

Azután a Bihar várában székelő Mén-Maróthoz küldött Árpád

követeket , kérvén tőle , hogy engedje át neki a földet a Szamos vizé

től a nyíri határszélig és a meszesi kapuig. De Mén-Marót hallani

sem akarván a követelt földterület átengedéséről, árpád Tas, Szabolcs

és Tuhutum vezérlete alatt sereget küldött ki , hogy a földet meghó

dítsa . Mén-Marótot ekkor oly félelem szállotta meg, hogy kezét sem

merte fölemelni; népei meghódoltak s a magyarok elfoglalták a Sza

mos vizéig való térséget. Szabolcs és Tas bevették Szatmár várát is ,

az őrséget bilincsekbe verték s a lakosok fiait kezesekül vették .

Tuhutum Árpád engedélyét kikérve, a Meszes kapun át beha

tolt Erdélybe, hol akkor bizonyos Gelou nevű blach uralkodott. Az

Almás folyó vizénél találkoztak egymással s Gelou csatát veszítvén ,

midőn a Szamos mellett épült vára felé sietett , Tuhutum vitézei utól

érték s a Kapos folyó mellett megölték. A föld lakói urok halálát lát

ván , azon helyen , melyet Esküllőnek neveznek, esküvel fogadtak hú

séget Tuhutumnak.

Árpád és nemesei azután tanácsot tartván, követeket küldöttek

Szalánhoz, kik ez újabb győzelmeket neki hírül vigyék s kérjék tőle a

Zagyva vizéig való földet. Szalán ijedtében teljesíté Árpád kívánságát

8 a kért földet átengedé. Árpád Szerencsről megindúlva s híveinek

földbirtokokat osztogatva, lejött a Zagyva vizéig s meghódoltatá a

föld minden lakosait a Köröstől a Szepeserdőig. Majd Zuardot, Ka

dusát és Hubát az ország észak-nyugati részének meghódításával

bízta meg ; ezek a Nyitráig elterülő földet birtokukba kerítvén , Zobor

nyitrai vezér hadait megverték s őt magát a Zobor hegyen felakasz

tották. Egymásután bevették aztán Sempte, Galgócz, Trencsén , Bo

londócz és Bán várakat, elszáguldoztak a Morva vízéig s «Magyar

ország határait torlaszokkal megerősítvén , Boronáig (Brünnig) és

Saruvárig tűzték ki » .

E közben Szalán , midőn a magyarok hatalmát és tetteit meg

értette , hogy őt is országából ki ne űzzék , követeket küldött a görö

gök császárjához és a bolgárok fejedelméhez, hogy adjanak neki se

gítséget a magyarok vezére , Árpád ellen való harczra. A görög császár

és a bolgár fejedelem nagy sereget küldöttek Szalánnak, ki Titelből

elbizakodva üzente meg Árpádnak, hogy hagyja el a földet s térjen
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« És azon

vissza szülőföldére. Árpád azt felelte Szalánnak, hogy a földet, mely

a Duna és Tisza közt fekszik, úgyszintén a Duna vizét, a tizenkét

fehér lovon megvette, maga Szalán földje jóságát dicsérve küldött

egy nyaláb füvet Alpár homokjáról s két kulacscsal a Duna vízéből.

Hagyja el tehát ő a földet s takarodjék gyors futással a bolgárok or

szágába, honnan ős apja kiszállott . Alpárnál találkozott egymással a

két ellenfél ; a két sereg egymáshoz közel éjtszakázott, egyik sem

mert egész éjjel aludni, hanem nyergelt lovaikat kézen tartva virrasz

tának. Reggel Árpád vitézeihez buzdító beszédet intézve , Lél,a Tas

fia kürtjébe fútt, Bulcsu pedig zászlót emelve, rá rohantak Szalán

táborára, melyet csakhamar szétszórtak. Szalán futásban keresett

menekulést s Bolgár- Fehérvárig (Belgrádig) meg sem állott. A mene

külő görögök és bolgárok a Tiszát kis folyónak gondolva, át akarták

úszni , de nagy részök a habokba veszett . « Honnan azon helyet, hol a

görögök elvesztek volt , az naptól fogva maig görög révnek nevezik » .

Árpád ekkor a Körtvélytó mocsár mellett táborozott s ott ma

radt vitézeivel a Gyümölcsény erdő mellett harmincz napig. «

helyen a vezér és nemesei megállapíták az ország minden szokásos

törvényeit és minden igazait, miként szolgáljanak a vezérnek és elő

kelőinek, vagy miként tegyenek törvényt minden elkövetett vétek

felett. És azon helyet, hol mind ezeket elrendelték vala, a magyarok

tulajdon nyelvökön Scerijnek nevezték , mivel hogy ott vették volt

szerbe az ország minden dolgát. » Majd a Duna-Tisza közét bejárván

Árpád, meghódoltatá s Bolgár - Fejérvár ellen is sereget küldött, mely

a bolgárok fejedelmét hódolásra kényszerítette s elfoglalta egész Rácz

és Horvátországot. Ugyanez a sereg visszatérőben bevette Zágráb,

Posega és Valkó várát.

Bodrog vára mellől Árpád a Csepel-szigetre vonált,hol fejedelmi

lakokat csináltata s lovászainak mesteréül egy Sepel nevű igen értel

mes kún embert rendelt , kiről a sziget is nevét nyerte . Árpád vezér

és nemesei itt időztek « április havától október haváig. » Innen küldött

Árpád egy sereget Glad vezér ellen, ki a Maros folyótól Horom váráig

uralkodott. A Temes vízénél várakozott Glad kún, bolgár és blach

hadaival. A magyarok vezérei Zuard, Kadusa és Boyta voltak , kik

nagy győzelmet arattak ; az ellenség úgy dölt előttük , mint a kévék az

aratók után . Glad Keve várába menekült, melyet aztán önként áta

dott a magyaroknak. Zuard és Kadusa arra is engedelmet nyertek ,

hogy Görögországban tegyenek hódításokat.

Csepel- szigetről Árpád, átkelvén a Dunán , Attila városába, Eczil
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burgba ment, hol a királyi palotákban nagyszerű lakomákat és ünnepé

lyeket tartott. Innen két sereget indíttatott útnak ; az egyiket Ete és

Boyta vezetése alatt Baranya vidéke ellen , a másikat Usubuu és Euse

vezérlete alatt Veszprém városa ellen . Ezek az egész vidéket meghó

dították s ekkor Árpád is megindult a sereg harmadik részével ; Szent

Márton hegye mellett ütött tábort s elfoglalta a földet a Mura-melléki

karantánok határszéléig.

Visszatérve a Csepel- szigetre , Mén-Marót bihari vezér ellen kül

dött Árpád sereget Usubuu és Velek vezérlete alatt. Ezek a Kórógy

vize mellett szállottak táborba. « És a székelyek , kik elébb Attila király

népei voltak , meghallván Usubuu hirét , mindnyájan békeségesen

elébe menének s fiaikat különféle ajándékokkal önként tuszokúl adák

s Usubuu serege előtt az első sorban kezdenek Mén-Marót ellen har

czolni .

Mén -Marót megijedt a magyarok közeledtének hirére, s vitézeit

Bihar várában hagyván, az Igfon erdőbe menekült. Usubuu és Velek

pedig tizenkét napi küzdelem után bevették Bihar várát ; Mén-Marót

békéért könyörgött, lemondott birtokáról s tulajdon leányát is fel

ajánlotta Árpád fiának , Zultának. A leányt nagy tisztességgel és öröm

mel vitték a magyar fejedelmi székhelyre, Mén -Marótot pedig meg

hagyták Bihar várában . Ekkor Árpád vezér fiát, Zultát, az ország

előkelőinek és vitézeinek esküjét vevén , nagy tisztességgel vezérré

emeltette . Mén -Marót ezután a második esztendőben fiú nélkül hal

ván el , országát vejének, Zultának hagyta. A 907. évben Árpád vezér

is elköltözött e világból, « ki is tisztességesen lőn eltemetve egy kis

patak forrása fölött, mely egy kőmederben folyik alá Attila király vá

rosába ; holott is a magyarok megtérése után egyház épült, melyet

Fejéregyháznak neveznek, boldog szűz Mária tiszteletére . »

Ime, rövidre összefogva , ilyennek képzeli Anonymus a honfog

lalás lefolyását.

Most lássuk, hova telepíti le egyenként a beköltöző nemzet főbb

embereit, mert erre nagy súlyt helyez Anonymus. Feltűnő, hogy pa

zar kézzel osztogat a kún főnököknek birtokokat; úgy látszik , maga

Anonymus is kún származású ember volt, kinek jól esett, ha fajának

érdemeit előtérbe helyezhette.

A kún főemberek ezeket a birtokokat nyerték Árpádtól :

Borsu Borsod várának ispánja lett s azon rész minden gondját

ő rá bízta Árpád. Ő építette Bars és Barsséd-Zólyom várakat.

Boyta nagy földet kapott a Tisza mellett, Torhus nevezetűt.
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A Sármelléken is kapott nagy birtokot számtalan néppel, melyet máig

is Boytának ( Vajta) neveznek.

Bunger nagy földet nyert a Tapolcza vizétől a Sajó folyóig, me

lyet Miskolcznak neveznek. Kapott egy várat is , melyet (Diós-) Győr

nek neveznek s ezen várat később fia, Borsu a maga várával, Borsod

dal egy vármegyévé tette .

Edu és Edumen a Takta vize mellett és a Mátra erdő alján

nyertek nagy szállásokat.

Hubot Dorogma vidékén szerzett nagy földet.

Ketel Sátorhalomtól a Tolcsva vizéig terjedő földet kapta min

den lakóival . Ennél nagyobb földet is ajándékozott neki Árpád a

Duna és Vág egybefolyásánál, hol azután fia, Oluptolma Komárom

várát építtette.

Ousadu a borsodmegyei Nyárád patak mellett azon helytől

fogva, melyet Kácsnak (Anonymusnál Kasu) neveznek, nagy földet

nyert ; e folyó fejénél később fia , Ursuur, várat épített, melyet Ursuur

várának neveztek .

Sepel kún vitézt Árpád lovászainak mesteréül tette s róla nevez

ték el a Csepel- szigetet.

Turzol Árpád vezér kegyelméből azon hegy tövében , hol a

Bodrog a Tiszába szakad, nagy földet szerze s azon helyen földvárat

építe , melyet Himesudvarnak neveztek.

A magyar főemberek közül a következők kaptak Árpádtól föld

adományokat :

Eleud kapta a Vértes-erdőt ; unokája, Csák ez erdő aljában, a

Fertő mocsár mellett , építtette sok idő múlva Csákvárt.

Eudu Szekcső várát építette s környékét nyerte adományúl.

Kulpun Árpád anyai nagybátyja s Botond atyja Bodrog vár

vidékén foglalt birtokokat.

Kundé lett az Ó -Budától Százhalomig és Diódig terjedő földrész ;

fia Kurzan egy várat építtetett a maga népének védelme végett, me

lyet aztán ő a maga nevére neveztetett.

Oundu Puszta-Szernek lett az ura s birtokai a Tiszától a Bótva

mocsárig s Körtvélytótól Alpár homokjáig terjedtek. Fia, Ete Alpár

vára és a böldi rév közt igen erős földvárat építtetett, melyet a szlá

vok saját nyelvükön Csongrádnak , azaz Fekete-várnak neveztek .

Tas a Szamos folyó mellett építette Tas-várát, melyet később

Sárvárnak neveztek. Árpád a bodrogi részeken is nagy földet adott

neki .
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Tuhutum és utódai kapták Erdélyt.

Usubuu Veszprém várát nyerte minden tartozandóságaival.

Veleket a zarándi ispánsággal jutalmazta Árpád.

Zobolsu a Tisza mellett Szabolcs várát építé .

Mi a valóság és mi a költemény e földszerzeményekben , azt ma

már nehéz kideríteni. Abban a korban, a mikor Anonymus élt, na

gyon sokat adtak arra , hogy az egyes családok a honfoglaló ősöktől

való leszármazásukat kimutassák . Nem lehetetlen, hogy egyik -másik

családdal Anonymusnak is voltak ilyenféle czéljai. Irott följegyzések

abból az időből nem maradtak ránk s épen azért az első foglalások ,

ha egyáltalában csakugyan voltak ilyenek, örökre homályban fognak

maradni.

És most hagyjuk a mesék világát, s tekintsük a magyarok le

telepedését olyan világításban , mintha Anonymus krónikája nem is

léteznék.



XVIII. FEJEZET.

-

A magyarok Pannoniában 895. A meghóditottak. A megszállás nem vég

leges. Baromlegeltetés. Halászat. Nemzetségek egymáshoz való viszo

Átkelés a folyamokon.nya .
A tiszai síkság elfoglalása. Erdő elve,

Erdély. – A székelyek. – Határőrt jelent- e a székely szó ? – A székely szó.

ősi alakja. – A magyarságra vonatkozó germán elnevezések. – Erdély északi

fele. Sóbányászat. Magyarország területe 950-ben . Nemzeti székhely

Székes-Fehérvár.

A magyarság 895-ben azon az úton, melyet hadai egy esz

tendővel előbb tettek meg, háznépével , szolgáival és barmaival meg.

érkezett a Dunához . Utját hihetőleg akadálytalanul tette meg, mert

ha egyik -másik zsupán a felvidéken ellenállani akart volna is , nem

volt hozzá elég ereje. Az egy számbavehető hatalom, mely a magya

rokat útjokban feltartóztathatta volna , a morva fejedelemség volt ; de

a harczias Szvatopluk már nem élt , fiai pedig egymással viszálkodva,

tétlenül nézték , hogyan foszlik szét apáik birodalma. Épen a magya

rok beköltözése évében szakadtak el Morvaországtól a csehek s esküd

tek hűséget a német birodalomnak (895. julius havában Regensburg

ban) . A magyarok tehát egyszerre csak Pannoniában termettek s Szé

kes-Fehérvár környékén ütve sátort, lassanként a Balaton partvidékein

levő legelőkön oszlottak széjjel. Lehettek vagy százezeren , többen

semmi esetre sem.

Pannonia szláv és germán lakosai meglepetve vették észre az

új vendégeket. Ez a pannóniai lakosság nem lehetett valami nagy,

de mégis falvakban letelepedve , földjeit művelgette s itt -ott , különö

sen a balatoni hegyek lejtőin, szőlőt is termelt. Pannonia parancsnoka

ekkor Arnulf rokona, Liutbold volt , ki a karinthiai és bajor részeken

is kormányzott, Ostmark élén pedig a vitéz Aribo állott; de ezek

egyike sem támadta meg a jövevény magyarokat. Valószínűleg, mert

a német birodalmi politika a morva fejedelemség gyengitését czélozta,

melyet hathatósan elősegíthetett az újonnan érkezett nép közelsége.

A magyarok nem bántották a teljesen elszegényedett lakosságot, mely
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bizonyára ha nem is készséggel, de kénytelen-kelletlen meghódolt

nekik . Nem zavarták ki lakóhelyeikről, ők maguk sátorokban élvén ,

megelégedtek azzal, ha a benszülöttek némi adófizetésre kötelezték

magukat. A magyarok egyáltalában nem telepedtek le falvakba vagy

városokba ; készen voltak arra , hogy ha a szükség parancsolja, föl

szedik sátraikat s tovább vándorolnak

Nagyon téves felfogás az , mintha Árpád és a magyar nemzet

azzal az eltökélt szándékkal lépte volna át Pannonia határait, hogy

itt állandó hazát biztosít magának. Ez aligha fordult meg a honfog

laláskori magyarok eszében. Nekik barmaik számára legelők kellettek

s alkalmas vizek , a hol halászhattak . Pannonia távol esett a besse

nyőktől is , meg a bolgároktól is , kik a magyarok legádázabb ellensé

gei voltak. Itt csak a morvák okozhattak volna nekik bajt, ha nem

lettek volna annyira gyengék, mint épen ez időben. A német császár

meg, nem bánta, ha a magyarok a morva fejedelemséget elnyomják s

azért tűrte , hogy Pannoniában foglaltak szállásokat.

Pannonia mezőin , hol akkor tájban meglehetős gyéren emel

kedtek a kalibákból álló szláv falvak és germán telepítvények, gazdag

legelők kinálkoztak a nomád nép ménesei és gulyái számára. A ma

gyar lovak , melyeket nem sokkal későbben szívesen vásároltak orosz

országi kereskedők is , külön fajt képeztek , melynek a gyors izmokon

kívül különösen a szívós kitartás szerzett becsületet. S minthogy a

beköltöző magyarságnak legfőbb élelme húsból és tejből állott, nagy

számú tehén- és ökörcsordának is kellett követnie a vándor nemzetet.

Mondják, hogy a nagy termetű, fehér, czímeres szarvú ökrök, melye

ket őseink kiválólag teherhordásra használtak , szintén specziális

magyar faj, mely másutt sehol sem található fel . Fontos szerepe volt

a juh tartásnak is ; a juhok gyapjából kallották a nemezt, beléből készí

tették az íjjhoz szükséges húrokat s bőrét felhasználták ruházatnak .

Nem is szólva arról , hogy húsa és teje szinte nélkülözhetetlen élelmi

szert képezett.

De az új föld, melyen sátort ütöttek , halakban gazdag vizeinél

fogva nagyon kedvezett a magyarok ősi foglalkozásának, a halászat

nak is . Sohasem volt a magyar halászat annyira virágzó, mint a hon

foglalást közvetlenül követő századokban . Kétszáz esztendő múlva a

honfoglalás után II. Béla király megerősíti, illetőleg bővíti a dömösi

monostor jogait és kiváltságait; elrendeli , hogy a helembai halászok

minden szerdán , pénteken és szombaton 30—30, tehát egy héten át

összesen 90, a nagybőjt idején pedig minden nap 30, tehát összesen

8
Borovszky : A honfoglalás története .
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1200 halat tartoznak a monostornak beszolgáltatni. Ez évenként

ötezer halnál többet tett ki . S a mi szintén érdekes , a halaknak négy

arasznyi nagyságúaknak kellett lenni ; úgy hogy ha egy -egy darabot

csak két fontjával számítunk is , a monostor konyhájára a helembai

halászok több mint száz mázsa halat tartoztak egy esztendőben szál

lítani. Ez csak egy példa ; de bizonyítja nemcsak a haltenyésztés

roppant mértékét, hanem a nagy fogyasztást is.

Az egyes nemzetségek külön szakadva ugyan , de egymással

folytonos érintkezésben legeltették nyájaikat. A mint valamely vidé

ken elfogyott a legelő , fölszedték sátraikat s odább vonultak, a hol

gazdagabb fűtermésre találtak . Valószínűleg a melegebb évszakban a

hegyek és erdők csendjét verték föl, a hideg beálltával pedig inkább

a völgyekben vonták meg magukat. Természetesen lenni kellett már

ekkor közöttük előkelő osztálynak is , mely nem volt rá szorúlva arra ,

hogy legeltetéssel és halászattal keresse élelmét ; de annál is bizonyo

sabb, hogy a nemzet főbbjei, kiknek vállain nyugodtak a hadakozás

terhei és az igazgatás gondjai, tömérdek pásztorembert és halászt

foglalkoztattak. Ezeket a mint szét voltak oszolva nagy területen , ne

taláni veszedelem esetén védelmezni kellett , s erre szolgált az a kifej

lett kémrendszer, melyről a görög császári kútfők is megemlékeznek.

« Örseiket – úgymond Leó császár – távolban , de egymáshoz közel

állítják ki , hogy könnyen meg ne lepethessenek . Ezek segélyével

értesült egyik nemzetség a másiknak veszedelméről , s ha szükség volt

rá, rögtön mellette termett. Különösen éber lehetett az örködés azo

kon a pontokon , a hol a magyar nemzetségek tanyái a német és

morva határokkal érintkeztek . Árpád, ki Székes - Fehérvár vidékén

sátorozott , rögtön tudósítást kapott minden oldalról s egyszersmind a

lehető legrövidebb idő alatt fegyverre szólíthatta az egész nemzetet.

Eleinte szó sem lehetett arról, hogy a nemzetségek maguknak

külön területeket lefoglaljanak s ott állandóan tanyázzanak. A nomád

élet természete ezt mintegy kizárta . Magát azt a térséget , melyre a

magyarság leereszkedett, nem lehetett végleg elfoglalt területnek

tekinteni ; bele telt legalább száz esztendő , míg az egyes nemzetségek

külön-külön vidékeken megülepedtek . Minthogy a legnagyobb köny .

nyűséggel keltek át a legnagyobb folyamokon , a Duna és a Tisza

épen nem képeztek akadályt a terjeszkedésre. Ugy látszik, az átkelés

nemcsak ökörbőrből készült tömlőkön történt , hanem tutajokon

(talpakon) is. A tutajokhoz szükséges fát rendesen a helyszínén vették

s gúzszsal foglalták egybe. Pannoniában már hajókat is találtak s az
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itt lakott mesterembereket csakhamar rászorították, hogy számukra

ilyeneket készítsenek.

Mikor a Dunán túli rész szűk lett a nemzetnek, s ez a nagy

kiterjedésű földeket követelő legelők miatt egy -két év alatt bekövet

kezett , a terjeszkedés innen éjszaki és keleti irányt vett. Éjszakon

Morvaországot kellett előbb megtörni; ez , mint láttuk, legkésőbb 905

vagy 906-ban ment végbe. A Duna balpartja s itteni mellékfolyóinak

vidéke, egészen addig, a hol a rengetegek kezdődtek, szintén alkalmas

legelőül kinálkozott s az állandó letelepedésnek is nagyon korán fel

tűnnek itten a nyomai. Kelet felé a Duna-Tisza-köz homokbuczkái nem

voltak ugyan arravaló legelőterületek s a sivány homokvidék kezdetben

teljesen lakatlan része volt az országnak, de a Tisza partjain és mel

lékfolyói közelében már a honfoglalás első éveiben megjelentek a

magyarság sátortelepei. Ez kitűnik Regino prúmi apát krónikájából

is , mely szerint a magyarok eleinte a pannonok és az avarok puszta

ságait barangolták be ; az avarok pusztái alatt pedig , mint tudjuk, az

alföldet kell értenünk . A Tisza is halakban gazdag folyó levén , a

magyar halászok korán birtokukba vették . Későbbi okleveleink szerint

nevezetes halásztanyák voltak Ungmegyében Csap helység határában ,

Szabolcsban Kenéz, Rakamaz , Timár és Vencsellő községek mellett,

mely utóbbi helyen a szászd-monostori apátság 1067 -ik évi alapító

levele egyszerre öt halásztanyát sorol elő : Vencsellő tava , Proluca,

Hamuser, Tehna, Ebes. Borsodmegyében Ároktő és Dorogma, Heves

ben Poroszló és Magyarád voltak nevezetes halászó helyek. A jász

nagy -kún- szolnokmegyei csereközi pusztán három nagy halas volt,

azután jeles halászat folyt Tisza-Abád, Tisza-Püspöki községek mel

lett és a sági szigeten . Pestmegyében Kis-Alpár halászó helyről maradt

fenn emlékezet ; annál több tanyát ismerünk Csongrádmegyében, hol

Csány, Körtvélyes -puszta, Pusztaszer, Szeged és Tápé voltak neve

zetes telepek . Végre Torontálban Csóka, Bácsmegyében pedig Zenta

és Titel dicsekedtek kiváló halászattal.

A Tiszán túli hatalmas árterek , melyek a mellékfolyók vidékén

a régi korban bizonyára jóval negyobbak voltak, mint napjainkban ,

legeltetésre szintén kitünő talajjal szolgáltak. A mint ezekről a tavaszi

árvizek eltakarodtak , itt a legbujább fű nőtt s a későbbi , letelepült

időben a szántóvető is gazdag termésre számíthatott. A mint a talaj

keletnek a tenger színe felett mind inkább emelkedik , azon arányban

nőtt itt az emberek lakta telepeknek a száma. Tudjuk, hogy a szlávok

e térségeken a mocsarak és nádasok közepében elrejtett földváraikban

8*
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vonták meg magukat, ellenben a gepida -maradékok valószínűleg ren

des falvakban laktak. A köztük elszórtan élő avarok pedig alighanem

már ekkor erősen el voltak szlávosodva s bizonyára baromtenyésztés

ből éltek . Leginkább lakott terület volt a Körös folyók melléke , hol a

magyarság letelepedése után is a legtöbb falvak keletkeztek . De vol

tak itt óriási kiterjedésű földek is , melyeken csak nagy elvétve lehetett

embert találni; a magyar nemzetségek aztán lassanként benépesítet

ték a kevésbbé lakott részeket is s idővel egyes nemzetségfők rengeteg

területű földeken terjesztették ki hatalmukat. Ugyszólván egész tarto

mányoknak voltak az urais szinte függetlenül uralkodtak. Ilyen nem

zetségfő volt István korában Achtum is , ki székhelyét a ma már nem

létező Maros városában (in urbe Morisena) tartotta . Istvánnak egész

hadsereget kellett ellene kiállítania , hogy hatalmát megtörje.

A legeltető magyarság sátorozásának az alföldet kelet felől kör

nyező erdő képezte a határát, melyen túl már az erdő - elvi föld fekü

dött. A birtokviszonyt kifejező erdő elve vagy a helyet határozó

erdő -elv, erdő - el alakok az eredeti idomai Erdély nevünknek , mely e

szerint teljesen megfelel az okleveleinkben előbb ultra silvam, később

trans silvam kifejezéseknek, melyekből lett a Transsilvania tartomány

név. Jó sok időnek, talán több évtizednek kellett abba eltelni , míg a

Maros folyó völgyén az erdélyi fensíkra behatoltak. Hihetőleg vissza

tartotta őket az a körülmény, hogy Erdély kelet felől legmegátal

kodottabb ellenségüknek , a bessenyőknek földével közvetlenül érint

kezett. Mikor a bessenyők hatalma gyengülni kezdett, (különösen

1036 óta, a mikor az orosz Jaroszláv megsemmisítette őket), Erdély is

népesedett magyarsággal. A magyarság első csapatai kétségtelenül a

Maros mentén jutottak be Erdélybe s a mai Hunyadmegye földje

látta őket legelébb . Az ezen területen fenmaradt sok germán helynév.

minők Alun , Baczallár, Boholt, Gyalár, Hátszeg, Hosdát stb. azt

bizonyítja, hogy a gepidák itt éltek a legnagyobb számban. A hunnok

emléke náluk még igen élénken megvolt, hiszen valamikor Attila

seregében ők játszották a legfőbb szerepet. Bizonyosan hunnoknak

nézték eleinte a beköltöző magyarokat is, kik szintoly lóra termett,

harczedzett alakok voltak , mint egykor Attila emberei. A Hunyad név ,

mely az erdélyi magyarság egyik legősibb telepének látszik , alighanem

e képzelt rokonság gepida eredetű emléke. A mint az első csapatok

megjelentek, csakhamar következtek utánok a többiek is . A Maros

mentén feküdt egy , római omladékok helyén emelkedő, szláv tanya ,

Belgrád ; Apulum köveiből ütötték össze a szlávok e grádjukat, mely
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nek régi szláv nevét az oláhok tartották fenn s a magyarok egyszerűen

a maguk nyelvére fordították : Fehérvár. Hogy pedig megkülönböz

tessék a Dunán túl eső Fehérvártól, melynek később székes előneve

támadt, elnevezték Gyula-Fehérvárnak , talán azért,mert Erdély leg

régibb kormányzói a gyulák voltak. Ez lett később Szent László ide

jétől kezdve az erdélyi püspökségnek is székhelye . A Maros vidékétől

északra az Aranyos folyó partjain jelentkeznek legelébb magyar tele

pek ; maga e folyónév egy 1075 -iki oklevélben jön elő : « qui dicitur

hungarice Aranyas, latine autem aureus ) . E vidéken különösen a

tordai sóaknák, melyek már a rómaiak idejében nagy virágzásnak

örvendettek , voltak gazdasági tekintetben nagyfontosságúak s ezek ,

úgy látszik , már Szent István korában is művelés alatt állottak, mert

Achtum a Maroson leszállított királyi só után vámot szedetett. Még

jobban keletnek a magyarság a két Küküllő partjait érte el s maguk

nak e folyóknak is magyar nevet adott. A Maros és Küküllő forrásai

az Olt folyó kútfejéhez juttatták a vándorló magyarokat sidemár nem

messze esik kelet felé a Feketeügy, e szintén magyar nevet viselő

folyó, melynek vidékén a mai székelyeket találjuk .

Vajon királyi telepítvényesek, határőrök -e a székelyek, mint

ezt újabb történetirásunk hirdeti ? Bajosan . A királyi oklevelek, me

lyek a szász telepesek kiváltságainak elősorolása alkalmával mindig

hivatkoznak más vendégnépekkel bíró városok szabadalmaira, soha

sem szólnak kiváltságokról, midőn a székelyeket érintik. Mert ha a

székelyek kiváltságait tartalmazó iratok egytől-egyig elvesztek volna

is , nem természetes- e annak követelése , hogy e székely kiváltságok

emlékének, legalább analogiák alakjában, fenn kellett volna maradni,

ha csakugyan léteztek valamikor ? De a székelyek földje soha sem

tekintetett királyi földnek ; hűtlenség vagy kihalás esetében a birtok

másutt mindenütt a király szabad rendelkezése alá esett, de itt nem.

A hűtlenné vált vagy magvaszakadt székelynek birtoka egyenesen roko

naira szállott vissza , minden királyi beleegyezés vagy adomány nél

kül . Királyi adományból a székely földön soha senki egy talpalatnyi

földet sem bírt, de még csak székelynek sem tehetett senkit a király.

Ezek oly rendkívül fontos okok, melyek teljesen kizárják annak

lehetőségét, hogy a székelyek királyi telepítvényesek , vagy épen

határőrök lettek volna, mint a milyenek voltak pl . a barczasági

szászok .

Nagyon mesterséges a székely szónak is olyféle etymologiája,

mely szerint az , mint Erdély erdő-el , a szék és elv szók összetételéből
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állana (szék -el) , s « valóságos jelentése a belsőnek külseje, az , mit a

középkori latin nyelv marchiának nevezett » . Nem hihető , hogy a

határőr fogalmára a magyar ily homályos képzésű szót alkalmazott

volna , mikor már 1093 -ban világosan így írtak : « custodes confinio

rum , qui vulgo Ewrii vocantur ) . A határőröket tehát ős időktől egy

szerűen csak őröknek mondták. Ha székelyeknek hívták volna , akkor

az oklevélnek ez a mondata okvetetlenül így hangzott volna : « custo

des confiniorum , qui vulgo Siculi vocantur » . 1246 -ban is « custodes

exercituum , qui vulgo Eur dicuntur ) , 1272 -ben « terra speculatorum

vulgariter ewr dictorum » stb . A székely szót maguk a székelyek

széköly, székő alakban is ejtik, holott erdő - el mindig erdel- , erdély

nek hangzott, de , a mit pedig a könnyebb kiejtés is indokolttá tenne ,

sohasem Erdőlynek . Különben is a székely szó még Kézainál zaculi

alakban szerepel s Székelyhíd neve is régente Zakulhidnak iratott.

És e mélyhangú tőben találjuk meg a székely szó ős eredeti

alakját, mely nem más , mint a góth sakula szó . Ez verekedőt , har

czost jelent vagyis ugyanazt, a mit a német streitsüchtig szó . De hon

nan e kiválólag magyar néptörzs góth neve ? Mindjárt megértjük, ha

kissé utána gondolunk. A gepidák , mint azt Jordanis világosan hir

deti , kétségtelen góth nép (saját szavai : Gepidae sine dubio ex Go

thorum prosapia ducunt originem) s ők nevezték el az erdélyi magya

rokat sakuláknak vagyis verekedőknek . Vajon az egész magyar nem

zetet illették- e a gepidák e névvel vagy csak egyik hadakozó részét ,

azt ma már nem tudjuk megmondani. Ha figyelembe vesszük azt,

hogy a székelyek közt már a legrégibb időben gyökeret vert a hunn

származás mondája, egyáltalában nincs mit csodálkoznunk ez idegen

ből került néven , föltéve természetesen , hogy szónyomozásunk meg.

állja helyét , mert hiszen a gepidák a legjobban megőrizhették a hun

nokra vonatkozó traditiókat s leginkább elhitethették a vitéz és har

czias székelyekkel , hogy ők egyenesen Attila utódai. A székelylyé vált

magyar törzs vagy talán néposztály könnyen elhitte e mesét s idők

mulván féltékenyen őrizte azt, míg nem aztán teljesen megvesztegette

nemzeti tudatát.

Egyszerre világos lesz előttünk , honnan vették a székelyek régi

irásukat, melyet már Kézaitól kezdve krónikáink oly nagy jelentőség

gel emlegetnek. Hasonlítsa össze bárki gondosan a nagy - szent-miklósi

edényeken , melyeket régészeink gepida emlékeknek tartanak, lévő

rúnákat az ősi székely betűkkel , s meglepő hasonlatosságot fog közöt

tök találni . Már maga az is feltünő egyezés , hogy a nagy -szent-miklósi



119

rúnák is, meg a székely irás is jobb kézről kezdik a sort s bal felé

haladnak . Az egyes betűk között is nagy a hasonlóság. A legfeltünőbb

egyezés azonban a sz . f és g . v , melyek hangzásra azonosok s mind a

két ábéczében egyformák. Minthogy pedig jóval több hangja van a

magyar nyelvnek, mint a germánnak, természetesen a hiányzó betű

ket önkényesen választott jegyekkel kellett pótolniok a székelyeknek

(pl. a cs, gy , ly stb . betűket ) .

A székelyek góth eredetű neve csak azt lepheti meg, a ki nem

hallott soha arról, hogy a magyarokat már Lebediában Konstantin

császár világos bizonysága szerint Eaßaprolloyako . néven nevezték ;

ez a savartoias- phaloi kifejezés pedig a germán nyelvben fekete fálok

vagyis fekete kúnok jelentésnek felel meg. (A góth swarts t. i . annyi

mint fekete, a phal annyi mint a szláv pol, polovecz, kún). Ilyen ger

mán elnevezés a török jászoknak a XIII. századból eredő philisteus

neve is az ófn . phil, fil, ijj szóból (mintha a jász népnév a magyar

újjász szóval egyeznék ).

A magyarság Erdélybe vonulásának második fő útja a Szamos

partján vezetett a Sajó és Besztercze patakok völgyeibe. És miként a

tordai sóbányák terményeit a Maroson, azonképen szállították az

Erdély északi hegyeiben található sót a Szamoson és Tiszán az alföldre .

Alighanem a sószállítással függött össze a hajdani Szolnokvármegye

alakulása is ; ennek a roppant vármegyének székhelye a középső Tisza

mellett fekvő Szolnok város volt, részei pedig hosszan nyúltak a

Tiszától Erdély északi sarkáiglan . Maga a Szolnok név is azt jelenti,

ki a sóval bánik ; szl. solnik, sótiszt. Épúgy mint korotnok , teknő

csináló, pesznök (III. András 1293 -iki oklevelében), kutyákat tartó .

Szolnokvármegye aztán később három részre szakadt : Belső- , Közép

és Külső -Szolnokvármegyére ; az első bent feküdt az erdélyi hegyek

közt, a második Erdély északnyugati csúcsán , a harmadik pedig kint

az alföldön . Az erdélyi vajdák rendesen szolnoki ispánok is voltak s

ők tették meg ezt a felosztást. Az ő tisztük lehetett a sószállításra

való felügyelet s a sólerakodók a Tisza-parti Szolnokon voltak, hon

nan kocsikkal szállították tovább a Dunán - túlra és a felvidékre .

Az a körülmény, hogy Tordán 1075-ben már sóbányászat folyt

s vidékén az Aranyos folyónév tűnik elő , kétségtelenné teszi , hogy a

magyarság már Szent István kora előtt betette lábát Erdélybe.

Általában 950 körül , mikor a Biborban született Konstantin

császár munkáját irta, őseink már mai hazánknak teljesen birtokában

voltak. Sőt elmondhatjuk, hogy Magyarország akkor jóval nagyobb
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területű volt , mint napjainkban. Nyugat felé egészen az Enns folyóig

terjedt s a Duna és Száva közti részt is magába foglalta. A görög csá

szár szerint Turkia (vagyis Magyarország) kezdődött Traján császár

hídjánál, más szóval a mai Orsovánál, s a Temes, Béga (nála elfer

dítve Tutész) , Maros, Körös és Tisza mellékein terült el . De legfőbb

részét Nagy -Morávia képezte , melynek népét a magyarok « teljesség

gel kiirtották ( ?) és elfoglalták országukat, melyben ma is lakoznak » .

Tehát egy rövid félszázad alatt a magyarság el van oszolva, de

még koránt sem letelepedve , későbbi hazája területén s a fejedelmi

család, melynek főhatósága az egész nemzetre kiterjed, Székes-Fehér

vár vidékén sátoroz .



XIX. FEJEZET.

A rabló hadjáratok jellemzése. A rablás mint büntett. A rabló hadjá

ratok krónikája. Párhuzam a magyar és normann hadjáratok között.

A magyarok szent-galleni tanyázása 926. Milyeneknek festik a külföldi kró

nikák a magyarokat ? – A magyarok régi nevei. – Keresztyénség a honfog

lalást követő időszakban. Bulcsú és Gyula előkelő magyarok megkeresztel

kedése Konstantinápolyban 949 .

A magyar nemzet a honfoglalást követő félszázadban Európa

réme lett. Szakadatlan rabló hadjáratokat intézett a déli és nyugati

országok ellen , melyekben , tagadhatatlan , a civilisatio nagy kárára,

borzasztó pusztításokat vitt véghez. Feldúlta a városokat , kirabolta a

templomokat , lángba borította a monostorokat, elhurczolta a védte

len lakosokat és gyilkolta rakásra azokat, kik ellenszegűlni mertek :

mind ezt az elfogulatlan történetiró elismerni kénytelen. Egyet azon

ban nem szabad felednünk s ez az , hogy a kezdetleges népek, minő

volt a magyar is a tizedik században , a rablást épen nem azzal a

szemmel tekintették, melylyel mi tekintjük. A rablást, mely nyilt és

bátor föllépést követelt, fenmaradt legrégibb törvényeink egyáltalán

nem üldözik ; ellenben annál erősebb büntetéseket szabnak az alatto

mosságot és gonosz szándékot magában rejtő tolvajlásra. A tolvajok

ellen hozott intézkedésekkel tele vannak Árpád -kori törvényeink, de

a rablást, melyet , minthogy nem alattomban történt és magát ellene

ki-ki védelmezhette , sehol egy szóval sem említik meg. Mennyivel

inkább szabad foglalkozásnak tekinthették azt a magyarok , midőn a

keresztyénség magasztos tanaival még meg nem ismerkedtek.

A rabló hadjáratok, melyeket Olaszország, a német birodalom

és a keleti császárság ellen intéztek, alig mutatnak valami nagyon

eltérő változatosságot; rablás , gyújtogatás, zsákmányolás és öldöklés :

ezekkel a szókkal lehet azokat jellemezni. Néha vereséget szenved

nek, de ezt föl sem veszik , már a következő évben megerősödve tér

nek vissza. Máskor tőrbe csalják őket, mint a bajorok 904-ben ; azon

szín alatt, hogy velök egyezkedni kivánnak, meghívják őket lakomára,
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s midőn a bor mámora erőt vesz rajtok, mind egy lábig lemészárolják

őket. Végre, mikor hadakozásuk módját a nyugatiak kitanulják s

ellenökbe erős hadsereget állítanak, roppant vereségek árán lassan

ként arra a meggyőződésre jutnak, hogy a rablás egymaga nem képez

heti a nemzet életfentartó elemét ; abba hagyják a szakadatlan hada

kozást , s midőn nevőket már elég rettegetté tették a külföld előtt,

békés úton iparkodnak a hazát biztosítani, melyet immár végleges

lakásokúl rendelt a gondviselés. De ekkor már a keresztyénség nagy

átalakító hatása jelentkezik.

Mégis, hogy fogalmunk legyen arról az erőkifejtésről, melyre

a X. századi magyarság képesnek mutatkozott, rövid szavakba össze

fogva közöljük itt a rabló hadjáratok lehetőleg teljes krónikáját:

899. nyarán Velenczét pusztítják s szept. 24-ikén a Brenta folyó

mellett erősen megverik Berengár olasz királyt ; azután

egész télen Felső -Olaszországot dúlják.

900. nyarán Bajorországot pusztítják.

901. tavaszán Karinthiát dúlják.

902. a morvák ellen hadakoznak.

903. a bajor földön kemény csatákat vívnak.

904. a bajorok csellel lemészárolják hadseregüket.

905. vagy 906. Morvaországot döntik meg.

906. nyarán Szászországot rabolják.

907. aug. 9- én Pozsony mellett Lajos német király hadait teszik

tönkre s e győzelem után tömérdek bajor kolostort ham

vasztanak el .

908. Thüringiát és Szászországot pusztítják.

909. Az alemann és frank földet száguldozzák be.

910. Az augsburgi Lech mezőn Lajos királyt megverik .

912. A frank földet és Thüringiát dúlják ; áthatolnak a Rajnán .

913. tavaszán Bajorországban rabolnak.

915. Thüringiát és Szászországot rohanják meg.

916. és 917. Elzászt és Lotharingiát fosztogatják.

919. Bajorországon át a szász földre ütnek.

921-922 . elébb Felső- , azután Alsó -Olaszországban rabolnak.

924. Pávia városát égetik fel. Egy másik magyar sereg Thürin

giát és Szászországot sanyargatja.

926. tavaszán a sváb földön hadakoznak. A szent-galleni mo

nostor mellett tanyáznak ; azután Elzászt és Lotharingiát

dúlják fel, sőt Belgiumot is bekalandozzák.
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927. Bolgárországban hadakoznak .

932. öszén Szászországot rabolják.

933. márcz. 15- én Merseburgnál iszonyú vereséget szenvednek

Henrik német királytól .

934. április havában Konstantinápolyig száguldoznak.

936. év végén a sváb és frank földre ütnek ; e hadjárat alatt

937. jan. 14 - én az oberkircheni kolostor személyzetét fegyverre

hányják ; Fuldát és Sz . -Gallent porrá égetik, Elzászt és

Lotharingiát harmadszor pusztítják. Ugyanekkor feldúlják.

a francziaországi Reims vidékét s elözönlik Champagne -t ;

Aquitanián keresztül egész az óczeánig száguldoznak.

Visszamenet elpusztítják Savoyát és Felső -Olaszországot,

sőt berohannak déli Olaszországba is .

938. Bajorországon át Thüringiába és Szászországba ütnek , hol

nagy vereségeket szenvednek (Wolfenbüttel vidékén ).

940. április havában Olaszországban hadakoznak.

943. Thraciát borítják el .

344. Bajorországot rohanják meg s aug. 11 - ikén Wels mellett

nagy vereséget szenvednek.

947. Olaszországban zsákmányolnak.

948. A keleti birodalomba csapnak be.

950. Határszéli harczokban a bajoroktól szenvednek vereséget.

951. A Rhône mellékén és Aquitániában dúlnak egészen az

óczeánig.

954. tavaszán Bajorországba törnek be ; azután beszáguldozzák

Lotharingiát, Belgiumot, Francziaországot és Burgundiát.

955. aug. 9 -én Augsburg mellett irtózatos vereséget szenvednek.

958. április havában Thraciát borítják el s egész Konstantiná

polyig kalandoznak, de megveretnek.

961. Ismét betörnek Thraciába , de újra megveretnek.

966. táján megint Thraciát pusztítják.

970. Az oroszokkal és bessenyőkkel szövetségben harczolnak

Thraciában .

984. Piligrin passaui püspök jószágait dúlják.

E hadjáratokkal csak a IX. századi normann becsapások hason

líthatók össze , melyek szakasztott olyan természetűek voltak , mint a

magyarok pusztításai. S ha elgondoljuk, hogy a dán normannok a

művelődési hajlandóságáról sokat magasztalt germán népcsaládnak
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voltak a tagjai , felesleges az államélet legkezdetlegesebb fokán élt

Őseink védelmére egyetlen szót is vesztegetnünk. E tekintetben az

egyes népfajok közt különbség nincsen , s ha a magyarok kegyetlen

rablásai nem kimélték a civilisatio legdicsőbb vívmányait sem, viszont

a normannok dúlásai is vérbe, lángba fulasztottak mindent, mi az

emberiségnek legbecsesebb tulajdonát képezte . A magyarok is , a nor

mannok is körülbelől egyforma hosszú ideig voltak a világ ostorai s

hadjárataik nemcsak egészben hasonlítanak egymáshoz , hanem rész

leteikben is sok egyező vonást mutatnak. Nem fog ártani egy kis

összehasonlítás.

Csak 57 esztendő esik a következő két esemény között, melye

ket két különböző történetiró beszél el :

850. A normannok elham 907. A magyarok az Ennsen

vasztják Gent városát és benne átusztatva, legelsőben is Sz. Fló

Szent Bavo gazdag monostorát ; rián kolostorát égeték föl . Azután

azután kétszázharminczhat napig Mattighofent a királyi palotával

dúlnak a Szajna partjain. « A Szaj 8 a mattseei monostort , a mai

na környéke mutatja - mond egy Mondseet, tevék hamuvá Salz

szemtanú – hogy mióta népek burg közelében. Majd a Salza

élnek , soha e vidék ily romlást folyón átkelve , öttingent dúlák

nem láta . Oly dolgokat miveltek , föl , királyi palotájával s monosto

melyeket a történetiró le se tud rával együtt. Hasonló sors érte a

irni » . A Szajna partjain itt- ott a chimseei monostort a Salza és Inn

rakásra ölt keresztyén foglyok között , valamint Tegernseet az

csontjai fehérlettek . A fontanel Inn vizén túl . Ekkor döltek romba

le - i monostort tökéletesen kifosz a schlierseei , schäftlarni, benedikt

tották s a földdel egyenlővé tet beureni, kochelseei stb . monosto

ték. Azután a keletre fekvő tájé rok . EgEgész déli Bajorország a

kokat száguldozták be ; föléget Lech határfolyóig romokkal borí

ték Beauvais városát s benne el tott kietlen pusztához hasonlított.

hamvasztották a püspöki palotát,

valamint Szent Geremar monos

torát.

Az egyháziak iránt való kegyetlenkedés itt is , ott is egyforma:

843. A rabló normannok 926. A magyarok sz. Magnus

Nantes városában , melyet telje- templomára törnek s Wiborada

sen kifosztanak, bezúzzák a Péter zárdáját meg akarják gyújtani, de
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1

és Pál tiszteletére szentelt székes a láng csodálatosan elalszik . Ke

egyház elreteszelt ajtait, a soka resik a zárda bejárását, de nem

ság élén imádkozó Gunbard püs- találják ; ekkor ketten a tetőre

pök csapásaik alatt véresen és
hágnak, a cserepet leverik , a pad

élettelenül esik össze az oltár lást áttörve lebocsátkoznak, s a

előtt, midőn épen a mise mon szent szűzet az oltár előtt imád

dása közben e szavakhoz ér : sur kozva találják , ruháját letépik s

sum corda ; vad vérengzés tölti fején szekerczével három vágást

be az egész templomot. tevén , félholtan ott hagyják. Más

nap hala meg sebeiben .

Síme a legkisebb részletekben is mennyi egyezés :

845. Midőn szent Germanus pá 926. Kettő közülök fölmegy a

risi monostorába betörnek , sokan toronyba, melynek hegyében a ka

végzik nyomorúltan életöket ; né kast aranynak vélték , azt hiven ,

melyek , a kik a tetőzet fenyő- hogy a hely istene, mint nevezék ,

gerendáit, melyeket hajóépítésre csak drága érczből lehet öntve ; s

alkalmasaknak néztek , le akarták midőn az egyik , hogy ezt lándsá

hozni , a templom boltozatáról le- jával lefeszítse , erősen kinyúlt , a

zuhantak és szörnyet haltak . magasból a tornáczra esik s ott

összetöri magát.

Még a csodák is hihetetlen egyformaságukkal
ellene vannak a

rablóknak :

845. A normannokra, midőn

Páris büntetlen kirablása után

visszatérőben vannak, sz . Germa

nus ragadós nyavalyákat bocsát s

visszavonulásuk alkalmával beteg

ségek tizedelik őket.

916. Midőn a magyarok Bréma

városát rabolják, hirtelen nagy

szélvész támad s az egyházak fé

lig égett tetőiről az égő zsindelyt

szemeik közé csapkodja ; futással

igyekeznek menekülni s hanyatt

homlok a folyóba rohannak vagy

a polgárok kezébe jutnak.

Végre a papi történetírók Jeremiással keseregnek , midőn a rabló

hadjáratok iszonyúságaira gondolnak :

888. Hat évvel a normannok 899. Liutprand is népét Je

882-diki rajnai rablásai után , a remiás próféta fenyegetéseivel

mainzi zsinat Jeremiás prófétával ijeszti : « Ime én hozok reád

kiált fel: Óh ha valaki a mi fe messze földről való pogányt, ke
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jünket vizekké változtathatná és gyetlen nemzetséget, mely meg .

a mi szemünket könyhullatások- eszi veteményeidet és kenyeredet,

nak kútfejévé, hogy éjjel-nappal melyet a te fiaid és leányaid ettek

siratnók a mi népünk leányainak volna meg s nagy erős városaidat,

megöletetteit !» melyekben bizol vala , fegyverrel

összetöri » .*

Azonban míg észak zord fiaiban semmiféle nemes vonást nem

találtak az egykorú irók, s átok nélkül nem is tudnak rájok gondolni,

a magyar hadjáratokban oly idylli képek is tárulnak elénk, melyek a

szenvedélyes harczosokat a maguk nyerseségében ugyan, de egyszers

mind emberies mivoltukban mutatják . 926-ban a szent-galleni mo

nostor előtt teremnek a magyarok ; a szerzetesek egy közeli kastélyba,

melyet az apát egy szűk szoros által védett hegy ormára építtetett,

menekülnek s csak az igen együgyű, hóbortos Heribald nevű barát

marad a monostorban , nyugodtan bevárva a magyarokat. Ezek meg.

érkeznek ; nem bántják a szegény barátot, sőt együgyűségén jóizűeket

nevetnek. « A magyarok folytatja a krónikás — portyázókat kül

döznek szét, kik az erdőket és rejtekhelyeket a legszorgosabban fel

kutassák, s gondosan figyelnek, nem hoznak - e ezek valami ujságot.

Végre a folyosókon és a mezőn bőséges lakomára széledeznek. Szent

Othmár ezüst kelyhéről is, melyet a hirtelen meglepett barátok el

nem vihettek, lefosztják az ezüstöt . Az előkelők a monostor terét

elfoglalva, dúsan lakmároznak. Heribald is ezek előtt, mint később

maga beszélé, úgy jól lakott , hogy jobban soha sem. S a mint azok

szokásuk szerint szék nélkül a zöld gyepre heveredtek ebédelni, ő

magának és egy fogoly papnak széket raka. S azok, miután a barmok

czombjait és más részeit félnyersen, kés nélkül , fogaikkal tépve meg

ették , a lerágott csontokat enyelegve egymásra hajigálták. A bor is

kupákkal állott a középen 8 ki-ki különbség nélkül annyit ivott, a

mennyit tetszett. S miután a bortól neki hevűltek, mindnyájan iszo

nyúan kiabálának isteneikhez s à papot és bolondot is kiabálni

kényszeríték. A pap , ki nyelvöket jól értette, miért is tartották őt

meg életben , hatalmasan kiabála velök , s miután nyelvökön eleget

ostobáskodott, a szent kereszt föltalálásának ünnepe különben is más

* A normannokra vonatkozó részleteket 1. Dümmler E. Geschichte des

Ostfränkischen Reichs I. 191 , 270, 335. II. 162. A magyar részletekre nézve

Szabó K. A magyar vezérek kora 121 , 152, 166, 182, 184. 1.
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napra következvén, ennek antiphonéját, a « Sanctifica nos » -t kezdé

könyezve énekelni, melyet Heribald is, ámbár rekedt hangon , együtt

énekelt vele . Mindnyájan összejönnek , kik itt valának, a foglyok szo

katlan énekére s kitörő kedvvel tánczolnak és dalolnak főnökeik

előtt. Némelyek fegyverrel is összecsapva mutogaták, mennyit érte

pek a hadi gyakorlathoz. Ez alatt a pap ily jó kedv közben elérkezett

nek vélvén az időt , hogy szabadulásáért könyörögjön, a szent kereszt

segélyéhez folyamodván, keservesen könyezve a főnökök lába elébe

omlik ; de azok vad haragjokban , akaratjokat füttyökkel és iszonyú

morgással adják tudtul legényeiknek. Azok rögtön ott teremnek ; az

embert egyszerre megragadják, késeiket kirántják, hogy mielőtt fejét

vennék, tonsurájából csufságra pilist metéljenek. Míg azonban ehhez

készültek, kémeik a kastély felé terjedő erdőből kürtriadással és kia

bálva elősietnek s jelentik, hogy közelökben egy fegyveres csapatokkal

megrakott kastély van ; mire papot és barátot ott hagyva, mindnyájan

gyorsan kisietének, s mint szokásuk vala, hihetetlen hamar csata

rendbe állának. Hallván azonban a kastély mivoltát, hogy azt vívni

nem lehet, mert a hosszú keskeny szorulatban fekvő helyhez a vivók

csak igen nagy kárral és bizonyos veszedelemmel közeledhetnének , s

a védők, csak élelmök legyen , az ő nagy számuknak soha sem fognak

engedni , a monostort, mivel annak istene Gál a tűzzel is bír , oda

hagyván, hogy láthassanak, mivel éjjeledni kezdett, a falu nehány

házát felgyújtják, s a kürtöket és minden szót betiltva, a Konstáncz

felé vezető uton eltávoznak. »

Azok az irok , kik látták a magyarokat vagy épen érintkeztek

velök, nem is festik őket oly szörnyetegeknek , mint azok, a kik csak

hallomásból ismerték őket. Ezek aztán mindenféle rémületes dolgo

kat rájok fogtak. Úgy tüntették fel őket, mint a kik nem is valóságos

emberek, hanem szörnyek ; borzalommal szóltak rút arczvonásaikról,

mélyen fekvő szemükről és nyírott fejükről. Addig nem látott fegy

vereik és sátraik épen úgy visszatetszettek nekik , mint rettenetes huj,

huj csatakiáltásuk. Azt a mesét is költötték rólok , hogy a csatában

elesettek vérét isszák s foglyaik szívét darabokra vágva orvosság

gyanánt eszik meg. Az ismeretlen scytháktól származtatták s Gog és

Mágog nemzetének tartották őket, kiket a végitélet napjának elő

estéjén az Isten azért küldött, hogy romlást és halált hozzanak az

emberiségre. Hunger nevük megfejtésére is találtak magyarázatot;

azt beszélték , hogy a Maeotis mocsárai közül nagy éhinség (ezt jelenti

németül a hunger szó) kényszerítette őket a kivándorlásra .
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Itt van helyén , hogy azokról a nevezetekről is megemlékezzünk,

melyekkel a régiek a magyarokat illették . Láttuk , hogy a görög irók

rendszerint turkoknak , törököknek mondták őket. A szlávok általában

ugri néven nevezték őket ; e név szerepel Nestornál is . A cseheknél

ez a név uhry, a lengyeleknél węgry alakot vett föl s ez ment át az

újabb orosz nyelvbe is wengri formában. A szláv ugri nevet vették

át a nyugati nemzetek is ungri, ungari formában s ebből aztán téve

sen csinálták a hungari alakot.

Nincsen reá semmi nyomunk , hogy a külföldi hadjáratok idején

volt-e valami hatással a keresztyénség a magyarokra . Hihetőleg a sok

hadi fogoly, kiket a keresztyén országokból hazájokba elhurczoltak,

lassan terjeszteni kezdte az új tan elemeit, s ha a nemzet hadakozó

része maga nem volt is fogékony az új eszmék iránt, nagyon való

színű , hogy a nők már igen jókor megismerkedtek a keresztyénség

alapnézeteivel . De legnagyobb hatással mégis a honfoglaláskor itt

talált szlávok voltak a pogány nemzetre, melynek szolgái, föld- és

kézmívesei leginkább belőlük teltek ki. A hadi mesterségnek élő

magyarság mindaddig, míg érdekeit nem sértette , egy cseppet sem

törődött az alattvalók vallásával; nincs sehol semmi nyoma, hogy a

keresztyéneket meggyőződésükért üldözték volna. Mert hogy a tem

plomokat fölégették s a papokat leöldösték, azt épen nem a keresz

tyénség elleni gyűlölet okozta, hanem egyszerűen a kincsszomj,

melynek első sorban a papok állottak útjában. A monostorok rend

szerint úgy voltak építve, hogy azok egyszersmind menedékhelyűl is

szolgáltak a környéknek s a bennök felhalmozott kincseknél fogva

legjobban ingerelték a magyarok rablásvágyát.

950. körül két magyar főúr járt Konstantinápolyban, Bulcsu és

Gyula, kik itt fölvették a keresztséget. Konstantin császár mindkettőt

patriciusi méltóságra emelte s kincsekkel elhalmozva bocsátotta haza.

Bulcsu később megint pogány lett ; Gyula pedig egy Hierotheus nevű

szerzetest hozott magával , kit Theophylactus patriárcha Magyar

ország püspökévé szentelt föl. Mily eredménynyel terjesztette a

keresztyénséget ez a görög pap , írva nem maradt fenn. Gyula állan

dóan megmaradt a keresztyén hitben ; gondját viselte a keresztyén

foglyoknak s a hol csak szerét ejthette, kiszabadította őket. Mikor

pedig ipja lett Gejza nagyfejedelemnek s mint fő tanácsadó befolyást

gyakorolt a nemzet ügyeinek intézésére , bizonyára nagy része volt

abban , hogy a magyarság a keresztyén eszmék felé kezdett hajlani.



XX . FEJEZET.

Az előljáró főnök neve. Árpád. Árpád családja és genealogiája . — A feje

delmek hatásköre. – A fejedelmek telepítései. A gyula és hatalma.

Karkhász, a tulajdonképeni biró. – A bíró és törvény szók . – Fegyelem .

Nemzetségek szervezete. — Jobbágy és balog. — A beköltöző magyarság száma.

Hogyan nevezték magukat a fejedelmek, biztos tudomásunk

nincs róla. Konstantin nagy -fejedelemnek, a nyugati írók királynak,

a hazai krónikák vezérnek írják a magyarok előljáró főnökét. Elég

különös , de való, hogy királyaink oklevelei, melyek oly rengeteg

számban maradtak fenn korunkra, soha egyetlen szóval sem emlé

keznek meg a Szent István elődeiről. A mi különben abban találja

magyarázatát, hogy az ország közigazgatásának és birtokviszonyainak

rendezése Sz . Istvánnal veszi kezdetét.

Általában a fejedelmekről egykorú hiteles tudósításunk nagyon

kevés van . Hazai krónikáink századokkal későbbi keletűek 8 na

gyobbára már csak a mondákból merítik tudományukat. Ennélfogva

a fejedelmek életéről, hatásköréről és jelleméről sem szolgáltatnak

megbízható adatokat.

Árpádot Konstantin császárúgy tünteti fel, mint tekintélyes, tehát

vagyoni és szellemi javakkal megáldott férfiút; dicséri eszét és okos

ságát s kiemeli nagy vitézségét. Valóban kiváló embernek kellett

lennie ; mert nem mindennapi képesség kivántatott ahhoz, hogy a

bessenyők és bolgárok egyesült hadai által tökéletesen szétvert ma

gyarságot egyesítse, a szétfoszlástól megmentse s rövid idő alatt oly

erősen szervezett hadsereggé tegye, mely Európa bármely nemzeté

nek seregével szembe szállhasson . Éles politikai belátás kellett ahhoz

is, hogy a nemzetet a Dunán túl összpontosította s a maga székhelyét

is , ellentétben a hunnokkal és avarokkal, kik a tiszai síkságon székel

tek, szintén oda helyezte. Igaz, hogy erre a kényszerűség is nagy

befolyással volt ; de az is bizonyos, hogy a magyarságnak ez a geogra

phiai helyzete okozta leginkább azt, hogy a nyugati társadalom esz

méit szítta magába s nem csatlakozott a keleti birodalomhoz, mely a

9
Borovszky : A honfoglalás története.
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fejlődésre kevésbbé alkalmas orthodox hitet terjesztette a maga kö

rében .

Árpád családjáról is csak Konstantin császár iratában találunk

rövid följegyzéseket. Ezek szerint öt fia volt, u. m. Liuntisz , Tarkat

zusz , Jelech , Jutotzasz és Zaltasz . Tarkatzusz fia volt Tebelész, Jeleché

Ezelech , Jutotzaszé Falitzisz vagy Falész , Zaltaszé Takszisz. E nevek

nek körülbelől a következő kiejtés felelhet meg : Levente (? ), Tarkacs,

Jelech , Jutocs, Zalta ; Tevel (?) , Ezelech , Falics, Taks. A Tarkacs,

Jutocs és Falics nevekben érdekes a -cs képző, mely úgy látszik a

török -acsi névképzővel azonos. A Jelech és Ezelech nevekben ugyanaz

az erős gutturális ch van meg, mely a Halotti Beszéd korában is

divatozott még, pl. choltat (e helyett holtát) , mulchotja (e h. múl

hatja ).

E szerint a fejedelmek genealogiája ilyenforma lánczolatot

mutat :

Liuntisz. Tarkatzusz.

Tebelész.

Árpád.

Jelech.

Ezelech.

Jutotzasz.

Falitzisz.

(Falész .)

Zaltasz,

Takszisz.

Mihály. Gejza.

István

Árpád után a nemzet fejedelme Zaltasz lett, vagy a mint hazai

krónikáink írják, Zoltán , ez után rövid ideig Falitzisz , az után meg

Zaltasz fia, Takszisz vagy hazai krónikáink szerint Taksony, utána fia

Gejza s ez után ennek fia István .

Nyilvánvaló tehát, hogy a fejedelemség az Árpád családjában

örökös volt s firól- fira szállott . Falitzisz, kiről hazai kútfőink semmit

sem tudnak, hihetőleg Taksony kiskorúsága alatt tartotta a kormányt.

Kétségtelenül a fejedelmek voltak a hadakban a nemzet vezérei

is . Ők vezették a seregeket külföldi hadjáratokra, mint pl. Taksony

947 -ben Olaszországba. Természetesen ők döntöttek háború és béke

fölött ; mindazonáltal ezt csak a nemzetgyűlések kikérdezése után

tették, melyek mindenkor vallásos szertartásokkal kapcsolatban tar

tattak. A nemzetségek egymás közti pereiben is minden valószínűség

szerint az ő itéletük határozott. Különösen az egyes területek birtoka

fölött keletkezett perekben érvényesítették legfőbb szavazatukat s ha

valaki a fejedelemhez hűtlen lett vagy rendeleteinek nem engedel

meskedett, joguk volt az illetőt vagyonától és életétől megfosztani.

A külföldön szerzett zsákmányból őket illette az oroszlánrész s fel
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ügyeltek arra , hogy a többiek is arányos osztalékban részesüljenek.

A meghódítottakra adót vetettek ki s azokat a szláv zsupánokkal haj

tatták be . Végre a vallásos szertartások intézésében is főfő szerep

jutott számukra.

A nemzettől benépesített egész terület rendelkezésöket uralta .

Ök gondoskodtak azután a lakatlan részek benépesítéséről is . Így

Anonymus Taksonyról írja, hogy Bular földről (mely alatt a volgai

Nagy -Bolgárországot kell értenünk) nagy sokaságú izmaelitákat (azaz

mohamedánokat) telepített le Magyarország különböző helyein s nekik

adta Pest városát is . Hasonlókép említi, hogy e fejedelem idejében

bessenyők is költözködtek be az országba s ezek is kaptak lakóföl

deket.

A fejedelem után következő főtisztviselő volt a gyula . E nevet

Konstantin gülasz, Ibn Dasta dsila alakban írja. Csakhogy míg

mondja róla , hogy a hadak vezére , a görög császár világosan azt

állítja , hogy bírói tisztet visel. A látszólagos ellenmondást úgy egyez

tethetjük össze, ha elfogadjuk, hogy a gyula vezér is volt, meg bíró is.

Hatalma minden esetre nagy lehetett , mert az arab író szerint min

den magyar engedelmeskedett nekie . Tisztét később , a királyság meg

alapítása után , a nádor vette át s a pogány gyula nevet ezentúl

teljesen kiszorította a szláv nádor szó , mely legrégibb formájában

náder- vagy nádor -ispánnak hangzott s hihetőleg az ó - szláv jadro

szóval azonos délszláv nadro szót tünteti elő ; ez eredetileg azt jelenti,

hogy kebel (sinus) , de jelöli egyszersmind a hajó kormányát is (gu

bernaculum) s e szerint a nádorispán annyit jelenthetett, mint kor

mányzó ispán . Tudvalevőleg a nádor hatásköre leginkább abban

állott , hogy a kiskorú király idején az országot ő kormányozta, főve

zére volt a haderőnek s mint legfőbb bíró elnökölt az ország első

törvényszékének élén . Hihetőleg ezek voltak hajdan a gyula functiói

is . Minthogy a tisztségek a kezdetleges, különösen pedig a keleti

népeknél általában örökösek voltak, s őseinknél a nagy - fejedelmi és

karkhászi méltóság is firól- fira szállott, nagyon kézen fekvőnek ajánl

kozik az a föltevés, hogy a gyula tiszte is egy családnak volt a ki

váltsága.

A tulajdonképeni bíró , forrásaink szerint, a karkhász volt.

A bíborbanszületett császár Bulcsu karkhászt, ki mint említettük,

Konstantinápolyban is megfordult s ott megkeresztelkedett, Kalész

fiának mondja, a ki szintén karkhász volt. Szent László törvényéből

tudjuk, hogy a karkhász tulajdonjogi ügyekben biráskodott. Utódja

9*
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lett az országbíró, ki méltóságára nézve mindjárt a nádor után kö

vetkezett s ezt , bírói tevékenységén kívül, működésében helyette

sítette.

A magyarban a bíró szó megfelel a possessornak, birtokosnak .

Ebből az következik, hogy kezdetben a ki birtokos volt, egyszersmind

itélt is azok felett, a kik birtokain laktak . E szerint az egyes nemzet

ségek körében valószínűleg a nemzetségfő mint első birtokos döntött

a nemzetség tagjainak pereiben. Meg volt határozva, hogy mely

ügyekre terjedett ki a nemzetségfő hatásköre ; a rabszolgák felett pl.

bizonyosan élet - halál ura volt a nemzetség elöljárója. Irott törvények,

melyekhez a bíró a maga itéletét szabhatta volna, a régi korban ba

josan voltak ; e tekintetben a szokáshoz tartották magukat. A magyar

törvény szó (régente tervin ), melyet a szlávoktól vettünk , sem mutat

arra , hogy a keresztyénség előtt írott törvényeink voltak volna ; a

szl . trêbê azt teszi , a minek meg kell lenni (opus est), ebből való a

trêbinŭ képzés, melyből lett a * terebin , * terevin, tervin alakokon át

a mai törvény szó . E fogalom tehát azt jelentette hajdan , a minek

meg kellett lenni , a mit meg kellett tartani.

Bölcs Leó császár mondja egy helyen a magyarokról : «È nép,

mely egy fejedelem alatt van , s melynek vétkeseit főnökeik kegyetlen

és súlyos büntetésekkel lakoltatják, nem szeretet, hanem félelem által

van összetartva , a bajt és fáradságot nemesen tűri, hideget, meleget

kiáll s a szükségletbeli fogyatkozást mint pusztai nép föl sem veszi.

Olvasva ez érdekes tudósítást, első tekintetre az ötlik szemünkbe,

hogy a fejedelmek alatti magyarság a legridegebb fegyelem korlátai

között élt . Ennek lehet tulajdonítani, hogy hadserege edzettebb és

kitartóbb volt , mint Európa akkori bármely hadserege . Ha támadó

hadjáratra kellett indúlni, a legrövidebb idő alatt fegyverben állott

annyi nép, a mennyit a vezér összehíni akart. S a fejedelmek korá

ban nem is lehet egyébről szó , mint támadó hadjáratokról. Nemze

tünk történetének első századában nem volt rá eset , hogy az ország

szívébe Európa valamely hadserege behatolt volna. De nem is tehette

volna azt oly nomád néppel szemben , mint a milyen akkor még a

magyar volt ; nyugat-európai értelemben vett erődített hely akkor

mennél kevesebb volt ez országban s az apró csatározásban rendkívül

ügyes magyarság bizonyára rútul megverte volna azt , a ki ily kísér

letre vállalkozott volna . A határszéleken gyakoriak voltak ugyan a

kisebb csetepaték, de ezek is leginkább csak a magyarság terjeszke

désének eredménye gyanánt tekinthetők.
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Érdekes volna tudnunk, milyen volt a nemzetségek szervezete

a fejedelmek korában . Sajnos erre nézve kútfőink a legkisebb vonat

kozást sem teszik . Nem tudjuk, milyen viszonyban állottak a központi

hatalommal s milyen volt a saját maguk hatásköre. Annyit azonban

föltétlenül el kell fogadnunk, hogy közigazgatási, igazságszolgáltatási

és különösen hadügyi tekintetben meglehetős széleskörű független

séggel, ha úgy tetszik autonomiával, rendelkeztek. Csak is így ért

hető, hogy Gejza és Szent István miért siettek megsemmisíteni a

nemzetségek hatalmát akkor, midőn a központi hatalmat óhajtották

erősíteni.

A nemzetségfők és családjaik voltak minden bizonynyal a nem

zet jobbjai. Ezért mondták őket eleinte jobbaknak, a mi tökéletesen

megfelel a latin optimates fogalomnak. Egy régi nyelvemlékünkben

(a debreczeni codexben) olvassuk : « én nem csak hogy nömös vagyok,

de még annak fölötte jobágy úr leánya vagyok. » Világos ebből, hogy

a jobbágy szó hajdan a nemzet legelőkelőbb osztályát jelentette .

Hogy lett a jobbak alakból jobbágy ? Hihetőleg a latin jobagio ré

vén. Szent László törvénye a nemzet fő embereit optimateseknek

nevezi ; de a veszprémi püspökség számára kiadott 1082-diki oklevele

már jobagioneseket említ. A jobb szónak ellentéte a bal szó ( eredeti

leg rossz jelentéssel is) ; nem egyéb ugyan puszta gyanításnál, de

önként kinálkozik az a föltevés, hogy a nemzet másik felét, a szegény

és alattvaló osztályt, mielőtt az idegen paraszt és pór szók közkele

tűek lettek, balok névvel illették. Ebből lehetett a balog szó , ép úgy

mint a jobbak szóból a jobag( io ). Így inkább érthető lesz a népünknél

oly szerfölött elterjedt Balog vezetéknév is, mintha e szó alatt bal

kezűt értünk . Maga a népköltészet is a balog embert ágról szakadt

szegény embernek ismeri. A csavargó betyárok az erdőben egy em

berre találnak, kit ekként szólítanak meg :

« Hocczi' Balog pé’zödet,

Mer' elvöszszük éltödet ! »

« Nincs én nekom ögyebem :

Csak szalonnám , kinyerem ,

Borom is van , igyátok,

Életömet hagygyátok ! » *

Sokszor sokféleképen becsülték már meg a beköltözködő ma

gyarság számát. Leghelyesebb az a számítás, mely az Ibn Dasta adata

* Kálmány Lajos, Szeged népe III. 204.
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alapján , ki a magyar lovasság számát 20,000 főre becsüli, százezerre

teszi honfoglaló őseinket. Valóban alig lehet kinálkozóbb alapot föl

vennünk, mint azt, hogy minden ötödik ember fegyverforgató volt a

régi magyaroknál; általában ilyen az arány minden nomád népnél s

a meglehetős primitiv életet élő pusztai kozákok katonasága is egé

szen így viszonylik az összes népességhez . Hazai krónikáink szörnyen

túlozzák beköltöző őseink számát s csak hadseregüket 200,000 em .

berre teszik . Jól mondja Salamon Ferencz, hogy ily óriási lovasság

megszállotta volna nemcsak Magyar-, hanem Németországot is s

Attila pogány birodalma ismét könnyű szerrel megújult volna.



XXI. FEJEZET.

A merseburgi és augsburgi vereségek hatása . Gejza fejedelem jelleme és

politikája. – A keresztyénség terjedése. – Az első hittérítők. — István király.

A magyar keresztyén terminologia. Egyházi szervezet. Nemzeti fölkelé

sek. Idegen fegyveresek István udvarában . István politikájának jellem

zése. A legelső magyar falvak . A pécsváradi monostor falvainak határa .

István király korában keletkezett monostorok.

A merseburgi csatavesztés 933-ban s az augsburgi szörnyű vere

ség 955-ben meggyőzte a magyarokat arról, hogy a rabló kalandok

csak addig kecsegtetnek sikerrel, míg ügyetlen vezérek alatt begyakor

latlan seregek állanak velök szemben ; mihelyt erélyes kéz jól szerve

zett hadsereget állít ellenökbe , a legcsúfosabb tönkremenés veszélye

fenyegetheti az egész nemzetet. I. Henrik és I. Ottó alatt Németország

nagy mértékben erősödött s tartani lehetett attól, hogy ha a magya

rok rabló becsapásaikkal fel nem hagynak, a németek bosszút szom

jazó fegyvere fölkeresi őket szállásaikban s ép oly dicstelenül semmivé

teheti őket, mint másfél száz évvel előbb Nagy Károly az avarokat.

Az augsburgi gyászos ütközet után, hol a magyar hadak úgyszólván

egy szálig elvesztek , fel is hagytak a magyarok a rabló hadjáratokkal

$ Németországot nem háborgatták többé.Úgy látszik, az egész nem

zet, mintegy varázsütésre , ekkor ébredt valójában annak a tudatára ,

hogy az a föld, mely eddig neki és barmainak pusztán csak táplálé

kot szolgáltatott, többet jelent egyszerű legelőnél s halat- vadat szol

gáltató területnél. Kezdette belátni, hogy ha e földet elveszti , hazája

megyen veszendőbe. Nyugaton a hatalmasodni kezdő Németország,

északon a harczias kievi fejedelmek, keleten a vért szomjúhozó besse

nyők s délen a bolgárok imént megalapított czársága, teljesen kizár

ták a lehetőségét annak, hogy a magyar nép -- tanyáiból kiűzetve

bármerre is elvonulhasson s magának új földterületet szerezhessen.

A nemzet vezető férfiaiban kezdett meggyökeredzeni az a meggyőző

dés, hogy csak letelepült élet tarthatja fenn a nemzetet. Ez az ely

korán jelentkezett a nemzet kormányában, hiszen a bolgár és bes
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senyő telepítések már erre mutatnak ; de legfőbb képviselője mégis

Gejza fejedelem volt .

Gejza fiatal ember volt még, midőn a fejedelmi széket elfoglalta .

Kemény és hajthatatlan természete hathatós ellenszenvet ébresztett a

nemzetben, mely gyakran lázongott ő alatta. Erőszakos, nyers jelleme

eleinte a keresztyén vallást sem fogadta be . Felesége a szép Sarolta,

Gyula erdélyi vajda leánya, jellemére nézve egészen hasonló volt

hozzá ; merőben férfias természet, ki úgyszólván uralkodott férje fe

lett. «Gejza - úgymond Szent István nagyobb legendája - jóllehet

még pogány szertartásokba vala merülve , mindazáltal valamennyi

köröskörűl fekvő tartományokbeli szomszédaival gondosan kezde ér

tekezni a béke iránt, melynek az előtt soha nem volt kedvelője.» 973

tavaszán Quedlinburgban békét kötött a német császárral s ezzel egy

szersmind megengedte a keresztyén hittérítőknek, hogy országába be

jöhessenek s itt a hit igéit hirdethessék. « Azt is parancsolatba tette ,

folytatja említett kútfőnk — hogy minden keresztyént, ki tartomá

nyába akar költözni, vendégszeretettel és biztosítással fogadjanak ; a

papoknak és barátoknak engedelmet ada, hogy eléje járulhassanak,

kikre önként és örömest hallgatván, gyönyörködik vala , hogy a keble

kertjébe elvetett igaz hit magva csirába ereszkedett. » Ugy látszik , ez

a csira 974 körül kezdett benne életre kelni s háza népével együtt

megkeresztelkedett. Ugyanekkor megfogadta, hogy országa valamennyi

alattvalóját a keresztyén hitre téritendi. Egész buzgalommal fogta fel

feladatát; a történeti források általánosságban csak annyit monda

nak, hogy a lázadókat leverte , a szentségtelen szertartásokat eltörölte

és a szentegyház előmenetelére püspökségeket állitott. Hogy mely

püspökségek voltak azok, melyeket Gejza állitott, nincs reá semmi

némű biztos adatunk ; a későbbi kútfők mind fiának, Istvánnak tulaj

donítják a püspökségek szervezését.

Egyébiránt a Gejza fejedelem korabeli keresztyénség természet

szerüleg a nyugat-európai embert nem elégithette ki. Az egykorú

Bruno, ki maga is megfordult Magyarországon, Gejza idejében a

keresztyénségnek csak árnyékát látta s megjegyezte, hogy « a vallásba

pogánysággal fertőzött hit vegyülvén, rosszabb kezdett lenni a barbár

ságnál a lágymeleg és ingadozó keresztyénség.» Mindenesetre időnek

kellett abba eltelni, míg a keresztyénség a pogányságot háttérbe szo

ríthatta s kellett hozzá mindenek felett oly erélyes férfiú, mint István

király, ki a nemzetinek rovására is erőssé tette a keresztyénséget.

A legelső térítők a már említett Hierotheus görög szerzetesen
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kivűl a következők voltak : 972-ben a német Wolfgang szerzetes , ké

sőbb regensburgi püspök, kinek működése azonban nem sok vagy tán

semmi nyomot sem hagyott Magyarországon ; egy évvel később Pili

grin passaui püspök buzgólkodott a magyarok térítésében s fennen di

csekedett vele a pápának, hogy a magyarok előkelői közül mintegy

ötezret nyert meg a keresztyénségnek. De a legtöbb eredményt érte

el a cseh Vojtech, prágai püspök, kit évkönyveink német Adalbert

nevén ismernek. Ő keresztelte meg Gejza fiát, Vajkot is , ki a kereszt

ségben István nevet kapott .

István felesége IV . Henrik bajor herczeg leánya , Gizela , kinek

bátyja Brunó pap , nénje Brigitta pedig regensburgi apácza volt, hat

hatósan elősegítette férjét a térítés munkájában . István , ki 1001 -ben

királylyá koronáztatta magát, nemcsak egyházilag, hanem politikailag

is szervezte az országot. S a mi e szervezésnek kiváló jelentőséget ad,

az az , hogy ha nagyjából külföldi minták lebegtek is szeme előtt, a

részletekben teljesen önállóan és a politikai szükség követelményei

nek megfelelően rendezte be István az országot. Igy egyházi tekintet

ben is teljesen függetlenné tudta tenni Magyarországot a német egy

ház befolyása alól, mely pedig mindent elkövetett , hogy a fiatal ke

resztyénséget a maga hatósága alá hajtsa. Ezt félig-meddig annak is

lehet tulajdonitani, hogy nem a németek voltak a magyarság megté

ritői, – bár nagyon kérkedtek vele — hanem nagyobb részt cseh és

szlovén papok. Ezt bizonyítja az egész magyar keresztyén termi

nologia .

A kereszt szó az ószláv kristă szóból való , mely e nyelvben a

Krisztust is meg a keresztet is jelenti. A keresztyént az ószl. kristi

janú - nak monda s e szónak *krsztyan -féle formája képez átmenetelt

a magyar keresztyén szóhoz , melyet régi irodalmunk mindig ebben az

alakban használt s csak újabban kapták fel a hibás keresztény alakot.

A bérmálás, mely eredetileg a latin firmálás szónak felel meg, az

ószl . bêrmati igével tökéletesen egyezik. Szent szavunk az ószl . sanită ,

santă , szóból való, mely eredetileg a latin sanctus-ból alakúlt. Az esti

isteni tisztelet neve a magyarban vecsernye a szl. večerănja ; a reggeli

isteni tiszteleté pedig, mely szót még Pázmány Péter is megkülönböz

tetőleg használt, veternye a szl . utrīnja. A malaszt, mely a Halotti

Beszédben még miloszt alakban van meg, az ószl . milosti szónak felel

meg, mely ismét a milŭ kedves, kegyes melléknév származéka . A hála

szó úgy lett a szl . hvala szóból , mint haraszt a hurastă -ból. A pap szó

ép oly szláv eredetű, mint a barát (ószl. brată, a Halotti Beszédben
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még brat). A püspök szó megfelel az ószl . piskupů szónak, mely a

magyarban eleinte hihetőleg * pisköpnek is hangzott. A dusnok szó azt

a szabadon bocsátott szolgát jelentette, ki ura lelki üdvösségeért éven

ként köteles volt misét mondatni, halotti tort rendezni ; ószl. duša,

lélek szóból dušiniků.

A hét napjai közül csak a hétfő és kedd genuin magyar elneve

zések. A szerda az ószl. sreda, középsőt jelentő szónak felel meg,' ,

mely ismét egyszerűen csak fordítása a német mittwochnak. A csü

törtök az ószl . četvrůtīků (szó szerint negyedik, četyre négy ). A péntek

az ószl . petūků (peti öt) ; szombat oszl . sambota (az ófn . sambaztag-gal

melyből lett a mai samstag, függ össze) . A karácson szó sem egyéb,

mint az ószl . kračunŭ s a pünköst szó az az ószl. penītikostijnak

megfelelő újszl. binkošti alakban találja mását.

S maguk azok a kifejezések is , melyek eredeti szóknak látsza

nak a magyar keresztyén liturgiában , többnyire nem egyebek, mint a.

hasonló szláv szólások egyszerű fordításai. Igy a húshagyó teljesen

ugyanaz, a mi az ószl . męsopustū ; ellentéte a húsvét, mely hihetőleg a

*męsovazam alakú szláv szó mintájára készült. A vizkereszt sem egyéb ,

mint az ószl. vodokristů s a képmutató szó teljesen megfelel az ószl .

licemêrŭ szónak.

István is , mint a bolgár Boris 870 körül Bulgáriában, tíz püs

pökséget alapított az országban . Az volt akkor a fölfogás, különösen

mióta az ál Izidor - féle gyűjteményt megszerkesztették, hogy a meg

tért pogány népeknél 10–12 püspökségnek kellett lenni, melyek

legalább is egy érseknek voltak alá rendelve .

A lakosságra tizedet vetett ki s behajtását szigorú törvényekkel

biztosította. Ennélfogva természetesen ellenszenvet keltett maga és a

keresztyénség iránt, mely többször nyilt lázadássá fokozódott. Növelte

az elégületlenséget az is , hogy István a szeretet vallásából követ

kezőleg a rabszolgák felszabadítását is czéljául tűzte ki s meg

engedte , hogy a nemzetségekhez szegődött szolgák magukat megvált

hassák.

A lázadást a somogyi Kupan vagy Kopány kezdette , de István ,

megtörte a hatalmát s birtokait az egyháznak ajándékozta. A csanádi

Achtum, ki a görögök szertartása szerint Widdin városában keresz

telkedett meg, úgy látszik , inkább politikai tekintetben akarta magát

Istvántól függetleníteni, de a király öt is leverte s birtokait, melyek

« a Körös folyótól az erdőelvi részekig , s Widdinig és Szörényig » ter

jedtek, elfoglalta. A legendák még arról is tudnak, hogy István saját
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nagybátyját, Gyulát is haddal megtámadni kényszerült s elvette tőle

Erdélyt, melyet addig kormányzott.

István e győzelmeket leginkább annak köszönhette , hogy udva

rát idegen fegyveresekkel vette körül. A keresztyénséggel együtt nagy

számú német lovagok jöttek be az országba, kiket a király hatalma

és fénye növelésére használt föl. Ekkor tájban jöttek be Németország

ból : Tibold, tannenbergi gróf, kitől a kihalt Babocsayak származtak ;

Hunt és Pázmán a Sváb földről, kik a szent földre indultak , de Gejza

rábeszélésére itt maradtak s István seregében és udvarában fényes

állásra emelkedtek ; tőlük származnak a Batthyányi, Forgách , Kubi

nyi és Ujhelyi családok . Wasserburgi Wenzelin , ki a lázadó Kupánt

leverte, a régi Ják nemzetség őse , melyből a Niczkyek és Sztárayak

erednek ; Wolfger és Hedrich testvérek, kik háromszáz pánczélos

vitézzel jöttek be Gejza udvarába s Német- Ujvárt és Hédervárt épi

tették s ősapjaik lettek a Pálffy és Héderváry családoknak ; végre

Gizelával költözött be a nürnbergi Herman , ki a hagyomány szerint

Szeben városát (Hermannstadt) építette .

Istvánt a történetírás méltán nevezi a magyar állam megalko

tójának. Neki köszönheti a magyar nemzet, hogy e földön a jól meg

rakott alapon , ezer esztendős birodalmat tudott fentartani. Bár

tagadhatatlan, hogy István czéljának elérésében ellenmondást nem

tűrő határozottsággal lépett föl mindenütt, a hol tervei akadályokba

ütköztek. Ugy látszik , sokat örökölt apja erőszakos természetéből , s

szerencsének lehet mondani a nemzetre nézve, hogy trónján nem

következett oly hatalmas utód , mint ő volt , mert a magyarság köny

nyen elvesztette volna nemzeti charakterét s valószinűleg, mint az

ugor eredetű bolgárok Boris és Symeon vas keze alatt, elszlávosodott

volna. Igy is a magyar nyelv nagyon megérezte , hogy István , kinek

műveltsége latin , környezete német vala, nem sokat törődött fajának

ethnikus sajátságaival s a keresztyénség megerősítése kedvéért kiírtott

mindent, a mi népe egyéniségének legbecsesebb emlékeit képezte.

Nyelvünk közel ezer szót tartalmaz , melyet a szláv nyelvtől kölcsön

zött, s ha a nemzetben az erőszakos reformok ellen nincs meg az a

kitartó visszahatás , mely a keresztyén vallás és idegen befolyás ellen

oly merészen nyilvánult, s melyről krónikáink előadásából csak hal

vány képzetünk lehet, bizonyárs ma egészen mást mutatna ethno

graphiánk .

Érdemül szokták felróni a nagy királynak, hogy a több nyelvű

országot erosebbnek és állandóbbnak hirdette, mint az olyat, mely
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ben csak egy nyelv az uralkodó . «Gyenge és törékeny az az ország,

melyben csak egy nyelv és egy erkölcs található » — így szólt fiához

írt Intelmeiben . Ez elvnek István korában minden esetre megvolt a

maga gyakorlati értéke, midőn az ország gyér lakosságát idegenekkel

szaporítani kellett s a bárdolatlan népnek művelődésre volt szüksége.

Királyságunk e vezéreszméjének lehet köszönni, hogy az idegenek

nagy számban és szívesen keresték fel hazánkat. De viszont ez volt

az oka, hogy legnemzetibb uralkodóink soha semmit sem vagy lega

lább nagyon keveset tettek a nemzeti nyelvért és a nemzeti iroda

lomért , - nem is szólva arról, hogy a magyar nyelv terjesztésére,

jóformán ezer esztendő alatt, királyaink közül egyetlen egy sem gon

dolt. A tömérdek oklevél közt, melyeket a mohácsi vészig királyaink

kibocsátottak , egyetlen egy sincs , mely magyar nyelven szólana ! Ha

tudjuk, hogy egyes királyaink a latinon kivűl görög, német és olasz

nyelven állítottak ki leveleket , e kifakadásunk nem fog tulságosnak

látszhatni. Maga a legnemzetibb uralkodó, Hunyadi Mátyás sem tőn

soha áldozatot a magyar irodalomnak ; nem írt magyarúl, «mert a

magyar nyelv nem könnyen irható, mivelhogy a pontozásnak leg

kisebb változtatása és különbsége megváltoztatja a kifejzés értel

mét» úgymond elég ügyetlenül a király udvarában tartózkodó

olasz Galeotti.

István törvénye elrendelte , hogy tíz-tíz falunak egy egyházat kel

lett építeni s azt két lakóházzal, két szolgával, két lóval, hat ökörrel, két

tehénnel és harmincz aprómarhával ellátni. Ez intézkedés volt a

letelepedésre az első biztos lépés, s a szent király korában már elég

számos falura találunk, a mennyiben abból a néhány oklevélből ,

melyet István kiadott s a véletlen korunk számára megmentett, az

egész országra következtetést vonhatunk . De e falvak határleirásai

mutatják, hogy az agriculturális tevékenység nemzetünk körében

nagyon lassan indult meg ; mindenütt leginkább csak fák, árkok ,

vizek és völgyek szerepelnek határjelek gyanánt s a legritkábban

fordulnak elő mívelés alatt álló telkek , tanyák vagy más, a földmive

lésről bizonyságot tevő telepek .

Magyarország egyik legnépesebb és leglakottabb területe lehe

tett István király korában Pécs város vidéke , melynek közelében

sok falu állott , s hihetőleg itt az élet a rómaiak kora óta soha sem is

szakadt meg. Itt alapította István a 998. vagy 999. évben a pécsváradi

monostort , melynek 41 falut ajándékozott. A hiteles oklevél fen

maradt napjainkig s szám szerint elősorolja, hány hadi jobbágyot,
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földmívest és mesterembert rendelt a király a monostor szolgálatára.

Ezek a szolgák telkeket kaptak s ezámuk 1117-re ment, úgy hogy átlag

24—25 telek esett egy -egy falura . A legérdekesebbek azonban ez okle

vélben azok a falvak, melyeknek határát is leírja e nagy régiségű

okirat. S nemcsak az teszi végtelen becsessé ez ős magyar határjel

zéseket, hogy nyelvünknek ezek a legislegrégibb irásban fenmaradt

szavai (épen ezer évesek !) , hanem a mi szempontunkból különösen

az is , hogy az ezer év előtti letelepültségnek legbiztosabb fokmérői.

Nem sorolhatjuk elő az összes falvakat, melyek e terjedelmes oklevél

ben előfordulnak ; leginkább csak azokra szorítkozunk, melyek

nek határa adva van . Természetesen a mai irásmód szerint írjuk a

szókat s az elferdítetteket is , a mennyire lehet, igyekszünk helyre

állítani,

A 2. falú az oklevélben Csomor ; határai : északon megye, délen

árok , keleten bálványos, nyugaton nagyúthalom .

A 3. falú Zomba ; határai : é . nagyút, d . ravaszlyuk, k . nagyárok ,

ny. Odány-aszója.

A 6. falu Bátatöve ; batárai: é . füzes, d . aszúfő, k. Duna, ny. út.

A 7. falu Kölked ; határai: é . kőbálvány, d . szilfa , k. Dunavíz,

ny. kökényberek.

A 9. falu Darázs; határai : é. árok a Dunavízig, d . árok, k.

Duna, ny. szilfa .

A 10. falu Velente ; határai : d. sédfő és tölgyfa, d . hamuhalom ,

k . árok , ny. tölgyfa.

A 14. falu Nadajka ; határai : d . szurdok és tölgyfa, k . séd és

szilfa, ny. völgy.

A 15. falu Diós ; határai : é . séd , d . szilfa, k . haraszt, ny. Gwggy

(hihetőleg falu ).

A 16. falu Nógrád ; határai : k. Sély és Dobrocha, kőbánya,

nagyút a Mitár- sédig.

A 17. falu Gurumbona ; határai: d. szilfa és nagy nyár, k. Hetes

(falu ), bükk és tölgyfa, ny. körtvélyfa, ravaszlyuk.

A 22. falu Somlyó ; határai : k. három körtvély, nyír, három

tölgyfa és ravaszlyuk.

A 29. falu Kövesd ; batárai: é . tó , k . apát ligete, ny. verem,

vadvíz és ágyfej a nagyútig.

A 30. falu Belyz ; határai : d . árok és ó-út, ezen túl kőris , tölgyfa,

nyír és ismét tölgyfa, sédágyfej, saroktölgyfa, egészen a vadak legelő

jéig ; k. Dédteleke, árok , ó-út, hársfa és körtvélyfa.
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A 32. falu Hird ; határai : é. hódos , d . sédfő, k. Sozlogys (valami

elferdített falunév), ny . nagyút és körtvélyfa.

A 33. falu Kovács -séde ; határai: é . Medvés és Csaba-akola , ny,

Apátikuta.

A 40. falu Hagymáskér ; határai : é . Körös-aszó , árok és Győr

uta, d. bálványos, borz-uta és árok, k. árok és út Velperét-részéig,

ny . almás és árok .

A falvaknak ez a sorozata tehát világosan mutatja, hogy nem

zetünk történetének első századában a földet még nem igen haso

gatta a földmíves ekéje, legalább az a körülmény, hogy határjelzőkül

leginkább csak természeti tárgyak szerepelnek , ezt látszik bizonyítani.

A tizenhat falu határában mindössze legfeljebb az Odány -aszója, Kő

bánya, Dédteleke , Csaba-akola, Apáti-kuta és Velperét-része czéloz

nak culturális mozzanatra.

A letelepedés munkáját nagyban elősegítették a monostorok ,

melyek István idejétől kezdve, a királyok és magánosok gazdag

adományaiból, csakhamar nagyon megszaporodtak. A pécsváradin

kivül egyik legrégibb monostor volt a szent -mártoni, melyet állítólag

már Gejza fejedelem kezdett építeni. Veszprém mellett görög apáczák

számára is emelt monostort a kegyes király s öt helységgel aján

dékozta meg. Neki köszöni keletkezését a vadon rengeteg közepén

állított bakony-béli monostor is, s gazdag adományokkal halmozta el

István a Nyitra melletti Zobor hegyen alapított apátságot. Mikor

pedig a makacs Achtumot leverte, Oroszlányoson építtetett monos

tort. Tatán meg egy Tata nevű főúr tett gazdag alapítványt.

A szerzetesek, mint tudva van, nemcsak szellemi gyönyörűséget

kerestek a monostorok falai közt , hanem mezei munkát is végeztek ,

a hol szükség volt rá, szántottak - vetettek és erdőket irtottak . Példá

jokkal sokat tettek arra nézve , hogy a magyarság a földmívelésre

adja magát.



XXII. FEJEZET.

Jövevény népek honfoglalása. — Bessenyők. Bolgárok. -- Kúnok. — Jászok.

Tatárok. Olaszok. Szászok . Erdélyi szászok kiváltságai. Szepesi szá

szok szabadalmai. Oláhok . Ruthének . Tótok . – Lengyelek. Szer

bek . – Zsidók. – Örmények. Czigányok.

A 895 -ben beköltözött, mintegy százezer főnyi magyarokon

kívül, történeti forrásokból kimutathatólag , soha többé e földre ma

gyarság nem vándorolt be . Pedig a honfoglalás idején keleten , Persia

határai felé laktak még magyarok, kiket, Konstantin császár tanúsága

szerint, a X. század közepén régi nevökön fekete fáloknak (sawartias

fali) neveztek . Ezek , mint említettük , akkor szakadtak el az anya

nemzettől , mikor a kazaroktól megvert bessenyők kiszorították a ma

gyarokat Lebediából. A Duna-Tisza partjain szállásokat foglalt ma

gyarság nem feledkezett el a keletre szakadt rokonokról; még a görög

császár napjaiban is fentartotta velök az érintkezést. Hírvivőket

küldözgettek hozzájok , meg -meglátogatták őket s egy szóval üzenete

ket váltottak egymással. Mi lett később ebből a töredék-magyarságból ,

nem tudhatni; beköltöztek-e rokonaik ösztönzésére a későbbi Magyar

országba, vagy beleolvadtak - e idővel a kúnok nemzetébe ? Mind ezek

ma már el nem dönthető kérdések.

De ha magyar népelem későbbi bevándorlására nincsen is ada

tunk, annál bizonyosabb , hogy nem sokkal őseink beköltözése után

török fajú népek erősen szaporították a mai Magyarország területén

elhelyezkedett magyarságot. Ezek közt legelsők voltak

a bessenyők, kiknek egy csapatát, ha e részben Béla király név

telen jegyzőjének hihetünk, már Zoltán fejedelem telepítette le az

ország nyugati részén , a Fertő tava körül , Mosonymegyében . Ezekről

gyakran megemlékeznek a XIII. századi oklevelek, melyekben e vidéki

Bessenyő , Bessenyőföld, Bessenyőhegy és Bessenyősziget helynevek

fordulnak elő. Ugyancsak a névtelen jegyző beszéli , hogy Taksony

idejében a bessenyők földjéről egy fejedelmi származású vitéz jött be ,
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Thonuzoba, ki a kemeji részeken , Tisza-Abád vidéken kapott szállást.

Hihetőleg az a földterület volt az , a hol a mai hevesmegyei Bessenyő

helység áll; a szászdi monostort megalapító 1067-ik évi oklevél is e

vidéken említi a bessenyők kuta , bessenyők temetője határrészeket s

emlit ezenkívül bessenyő lovasokat is . Szent István korában a besse

nyők közül hatvanan, « minden vagyonukkal, t. i . sok aranyukkal,

ezüstjökkel s mindenféle ékszereikkel, rakott társzekereikkel » érkeztek

az országba. Hol nyertek ezek a bessenyők szállást, nem mondja meg

forrásunk. Az országban később számos bessenyő -telepeket említenek

az oklevelek ; így 1075 -ben a komárommegyei Udvard községben lak

nak bessenyők, 1193-ban Somogymegyében is előfordulnak telepeik.

1196-ban Imre király elrendeli, hogy az izmaeliták akár bessenyők,

akár más állapotú emberek legyenek , az eszéki piaczon és minden

réven, melyek a tolnamegyei chikadori apátsághoz tartoznak, minden

egyes alkalommal vámot fizessenek . 1222-ben a sopronmegyei Árpás

községbeli bessenyőkről van szó , kiknek az oklevél azt a kiváltságot

adja, hogy ispánjokat három évenként a nádor nevezi ki, s ez csak

egyszer szállhat meg nálok ; pereik elintézése végett azonban a kine

vezett biró évenként többször is meglátogathatta őket. Két részre

oszlottak : voltak hadakozó (székely ?) és nem hadakozó hessenyők ;

amazok két ló után hat-hat, emezek minden ló után hat pénzt tar

toztak fizetni. 1230-ban a baranyamegyei Nyárád helységben is elő

tűnnek s külön szabadságaikról is emlékezés történik. 1251 -től kezdve

a győrmegyei Téten említtetnek bessenyők. 1265-ben a pozsonymegyei

Padány községbeli bessenyők nemességet nyernek. 1269 -ben pedig

Fejérvármegyében Bessenyő , Egres, Hatvan, Ladány, Töbörzsök ,

Fancs, Fecse , Ság stb . községekben szerepelnek, hol úgy látszik,

nagyobb tömegben történt letelepítésük. 1369-ben a torontálmegyei

Bessenyő helység bessenyő nemesei kapnak királyi adományokat.

Ezek még 1405-ben is mint bessenyő nemesek szerepelnek ( fideles

nostri Besseni Nobiles de Nagh Bessenew) , de 1495 -ben már csak

egyszerűen nagy -bessenyői nemesek (nobiles de Nagh Bessenew ).

Általában Magyarországon nagy számmal fordulnak elő Bes

senyő nevű helységek ; mind ezekben bessenyők laktak - e vagy sem,

ki tudná azt ma már megmondani? Egy bizonyos : hogy a bessenyők

jelentékenyen szaporították a magyarság számát s idővel elfelejtvén

saját nyelvöket , ízről-ízre megmagyarosodtak.

A bolgárok is korai jövevények Magyarország területén . A név

telen jegyző szerint Taksony idejében « Bular földről jövének némely
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nagynemes urak az izmaeliták nagy sokaságával, kiknek nevei valá

nak Billa és Boksu, kiknek a vezér Magyarország különböző helyein

adott földeket, s azonkívül azon várat, melyet Pestnek neveznek,

örökre átengedé. Ugyanazon időben, ugyanazon tartományból jöve

egy nagynemes vitéz , Heten nevezetű , kinek is a vezér nem csekély

földeket és más birtokokat ajándékoza. Bular föld alatt csak Nagy

Bolgárországot lehet értenünk , melynek lakosait a franczia Beauvais

Vincze is Byler néven nevezi. Ibn Dasta iratából tudjuk, hogy a bol

gárok nagy része izmaelita volt s királyuk, almus szintén ezt a hitet

vallotta . E szerint azok az izmaeliták, kik hazai törvényeinkben és

okleveleinkben a XI. század óta oly sokszor szerepelnek , nem egyebek,

mint bolgárok. A dunai Bolgárországban is voltak régente mohame

dánok s ezek a bolgárok hihetőleg a Volga mellékéről hozták be e

vallást magukkal ; 866-ban Miklós pápa elrendeli, hogy a bolgárok

égessék el a birtokukban lévő saracén könyveket. Az orosz évköny

vekben a muzulman név beszermenné alakult, s a magyarok is közön

ségesen hihetőleg a böszörmény nevet alkalmazták az izmaelitákra,

mely nevezet Böszörmény helynevünkben maradt fenn . A zsidókkal

együtt ők voltak az Árpád -korban a kereskedés közvetítői s ennél

fogva szét voltak szórva az országban ; de laktak egész külön falvak

ban is s némely részök földmívelést is űzött .

A tatárjárás után nincs többé róluk említés ; hihetőleg lassan

ként áttértek a keresztyén vallásra s teljesen beleolvadtak a magyar

ságba.

A kúnok a bessenyőkkel egynyelvűek, tehát török nemzetiségűek.

voltak (Komnen Anna szerint ouardóttol) s az orosz iróknál polovecz

(a pole, mező , síkság szóból) néven szerepelnek . A német krónikák

rendesen Valui , Falones néven említik őket s ez a polovecz szóval,

melynek tökéletesen megfelel a magyar palócz név is , egy tőre vezet

hető vissza. Európában először 1061 -ben tünnek fel s ettől kezdve

sok bajt okoznak az orosz nagyfejedelmeknek. Magyarországba

1070-ben törtek be Osul vezérlete alatt, de a 18 éves Salamon király

erősen megverte őket ; a magyarok a krónikás szavai szerint úgy

vagdalták a kúnok nyírott fejeit, mint a nyers tököt. 1084-ben a

trónját vesztett Salamon hozzájok menekülni kényszerül s khánjok

nak, Kutesknek Erdélyt igéri jutalmúl, ha trónjára visszasegíti. A kú

nok be is törnek Magyarországba, de irtózatos vereséget szenvednek .

1089 -ben újra pusztítják az országot egész Békésig és Tokajig ; László

király ellenök siet, s elébb a Temesnél, azután még egyszer a Dunánál

Borovszky : A honfoglalás története.
10
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hatalmasan megveri őket. 1125-ben egy Tatár nevű kún főnök mene

kült II. István király oltalma alá , ki a kúnokat szivesen fogadta s

alighanem a Mátra hegység aljára telepítette őket, hol ezek palócz

nevöket mai napig megtartották. S bár királyaink nagy kedvezések

ben részesítették őket s viseletüket a magyar főurak is utánozták, a

mátraalji kúnok lassanként teljesen levetkezték nemzetiségüket s

beleolvadtak a magyarságba. Azután egy egész századon át mit sem

hallunk a kúnokról. 1238 -ban a tatárok elől menekülő kúnok hét

nemzetsége , 40,000 ember, Kuthen khán vezetése alatt IV . Béla

királytól kért Magyarországon szállásokat, azzal az igérettel , hogy

áttér a keresztyén vallásra . Mikor a tatárok az országba betörtek,

Kuthen, ártatlanul, abba a gyanúba keveredett , hogy a tatárokat ő

hozta be, s ennélfogva meggyilkolták. Ekkor népének egy része a

mongolokhoz csatlakozott a fejedelmét megboszulandó, kegyetlenül

dühöngött. Mikor a tatárok elvonultak, IV. Béla a megmaradt kúno

kat az ú. n . Nagy- és Kis-Kúnságban telepítette le . Későbbi ország

gyűlések a nádor hatósága alá helyezték őket s egyszersmind szabá

lyozták jogaikat és kötelességeiket.

Nagy Lajos király alatt tértek csak át a keresztyén vallásra s

lassanként ők is teljesen elmagyarosodtak.

A jászok szintén török eredetűek voltak s hihetőleg a kúnokkal

együtt telepítették le őket királyaink az ú. n. Jászságba. A jászok az

úz népnek maradványai, kiket törökül gázoknak vagy giázoknak

neveztek . A Káspi-tenger északi vidékén feküdt hajdan az úzok

hazája, Gázia. Valamikor azt hitték , hogy a jászok neve magyar s az

ijjász szóból rövidült ; pedig a magyar nyilas , íjjas sohasem volt nyi

lász , íjjász. Nevöket félreértve, csinálták a németek is a philistaeus

szót (öfn . fil, íjj). A Jászság, melynek nagyobb része Fénszarutól,

kelet-dél felé folyó Zagyva bal partján, kisebb része pedig jobb part

ján feküdt, fővárosa Jász-Berény volt , mely egyszersmind a Kúnság

nak is székhelye vala. Maguk a törvények is egynek tartották a

jászokat és kúnokat s ez utóbbiakat is gyakran illették a philistaeus

névvel.

A jászok is teljesen megváltak régi nyelvöktől és beleolvadtak

a magyarságba.

Tatárok is telepedtek le Magyarországon . Kún-Szent-Miklós

neve hajdan Tatár- Szent -Miklós volt. Először 1301 -ben említtetnek,

midőn « a kúnokkal együtt a tatárok sokasága » Venczel király párt

jára áll . 1356 -ban Nagy Lajos olaszországi seregében kúnok, németek

a
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és tatárok harczolnak. A Budán is megfordult Ali török iró 1588 -ban

azt írja, hogy Buda vidékén elszórt falvakban laknak tatárok, kik

nek egy része még a tatár nyelvet is beszéli.

Ezeket is teljesen magába olvasztotta a magyarság.

Az olaszok szintén nagyon korai beköltözők. A keresztyénség

hozta be őket s már Szent István udvarában szívesen látott vendégek

voltak . Maga Gellért is, az első magyarországi püspökök egyike, velen

czei olasz volt. Székes -Fehérvárott és Esztergomban még a tatárjárás

idején is ők képezték a várőrséget, sőt ez utóbbi helyen egész város

részt töltöttek be . A pécsváradi monostor népességét is , úgy látszik ,

olaszokkal szaporította a szent király. A nagyváradi olaszok emlékét

nemcsak a szomszédos Olaszi és Velencze helységek tartották fenn

hanem a Pádua és Bolonya városrészek nevei is . A szepes- és liptó

megyei Olaszi neve a régi korban Villa Latina volt. Szent László

király az olyan olaszokat (italusokat), kik a nagy böjt alatt, hétfőn és

kedden nem akartak tartózkodni a húsételtől, törvényben volt kény

telen sújtani. Az olaszoknak nemzetünk történetében az a nagy

érdemök van , hogy ők tanították meg a magyart az írás mester

ségére . Az olaszok is egészen felszívódtek a magyar nemzetben.

Ez a hatféle névű népelem tehát nemcsak szám szerint szaporí

totta a magyarságot, hanem ethnikai mivoltát is erősítette azzal, hogy

tökéletesen felolvadt benne. Azon jövevény népek közt, melyek rész

ben mai napig is megőrizték magukkal hozott nemzetiségüket, idő

rend szerint is elsők

a szász vendégek (hospesek) . Ezek részint kis csapatokban tele

pedtek le egyes városainkban, a hol a magyarság még inkább absor

beálta őket ; részint nagy tömegekben jöttek be az országba, mint a

szepesi és erdélyi szászok , kik hegyeik közt elszigetelten lakván, meg

tudták őrizni nyelvöket és nemzetiségöket. A városokba letelepült

szászok közt legrégibbek voltak a szatmári vendégek, kiket Szent

István felesége, Gizela hozott magával Bajorországból. Szabadságu

kat II. Endre király szabályozta 1230-ban s erről ünnepélyes levelet

állított ki számukra. Minthogy ebben a vendégnépek kiváltságai,

melyeket királyaink a szász beköltözőknek adományoztak, fel van

nak sorolva, közöljük ez oklevelet egész terjedelmében , régies magyar

fordításban .

« A Szentháromságnak és oszthatatlan egy Istenségnek nevében .

Endre Isten kegyelméből Magyar-, Dalmát- , Horvátország, Ráma,

Szerbia , Galiczia és Lodoméria örökös királya.

(

10 *
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A királyi fényességnek kegyelmét leginkább illeti, mivel a tiszta

ságnak kútfejéből ered, hogy minden vendéget, ki kegyelmének kebe

léhez, mint a megmaradás révpartjához járul, összegyűjtsön ; de az

okosságnak rendje is kivánja, hogy azokat készségesebben védelmezze

és táplálja, kiket a maguk tehetsége szerint az országnak hasznára és

a koronának méltóságára látott jó kimenetellel iparkodni. Azért e

jelenvaló kornak és jövendő ivadékoknak tudtával akarjuk világossá

tenni , hogy mi a mi legkedvesebb első -szülöttünknek, Béla királynak

és a fő zászlós uraknak vezéreltetvén tanácsával, a mi kedves és hű

vendégeinknek, a Szamos vize mellett lakó szatmári németeknek, kik

magukat Keysla királyné asszony biztatására Magyarországba jöttek

nek vallják, adtunk, ajándékoztunk és engedtünk ilyen szabadságot :

hogy a szászoknak szokásához képest az ő falunagyjok fegyveresen

négy nyilas személylyel tartozik velünk hadakozni. Kivettük őket

minden biráknak hatalma alól, egészen a magunk és időszerinti tár

nokmesterünk birósága alá helyezvén őket. Különösen hozzá tevén

azt, hogy senkinek s nem másnak, hanem csak a mi királyi felségünk

nek tartozzanak szolgálni. Megengedtük azt is , hogy akárkit akarnak,

a feljebbvalók és a község egyenlő reá állásával, a mi engedelmünk

ből és jóakaratunkból falunagyot maguknak választani szabad ha

talmuk legyen , a ki az ő helységökben a lopásban , tolvajkodásban ,

gyilkosságban vagy más vétkes cselekedetben találtakat vagy vádolta

kat, vétkeik mivoltához képest, büntetésre itélje. Azonkívül az emlí

tett folyón minden vámfizetéstől szabad révet engedtünk nekik, úgy

hogy sem a szatmári várnak ispánja, sem kamaránk grófja, sem senki

más az említett rév vámjában őket valamiképen meg ne háborgat

hassa . Megengedtük nékiek azt is , hogy az időnként rendelendő tized

nek minden egyes kalangyájától 12 folyópénzt fizethessenek . Azon

kívül papot, a micsodást akarnak, az ő szentegyházukban tarthassa

nak, a ki a sassvári esperesnek minden hatalmától, a tizednek

negyedrészével együtt, ki legyen véve s az ő állapotjoknak és szabad

ságuknak nagyobb óvására tisztelendő Rajnald atya, erdélyi püspök

is reá állott s jóváhagyta a mi rendeléseinket , és mi is annak helyre

hozására az említett püspöknek adományunk által királyi bőkezűsé

günket mutattuk. Azt sem kell hallgatással elmellőznünk , hogy ha

mi az ő helységökbe jövéndünk, ebédet és vacsorát adjanak királyi

fényességünknek az ő helységök bővelkedéséhez képest. Azonkívűl.

bizonyos s velök határos földet, mely hajdanában Dénese , Simon fiáé

vala, nékiek és ivadékaiknak adtuk örökös jussal birandót, annak
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birtokába őket hívünk , Chudnik pristaldus által beigtatván . Hogy

tehát az általunk ily adakozással adatott szabadságok, mind pedig a

nevezett földnek adománya mindenkor épségben és sérthetetlenül

maradjanak, e levelet titkos aranypecsétünkkel megerősíteni ren

deltük.

Kelt Ugrin kalocsai érseknek s királyi udvari cancellárunknak

keze által, Urunk megtestesülésének 1230. esztendejében . Tisztelendő

Róbert esztergomi érsek, Gergely győri, Klétus egri, Sándor váradi,

Bulcsu csanádi, Rajnald erdélyi , Benedek váczi, István zágrábi, Ber

talan pécsi , más Bertalan veszprémi püspökök lévén s más egyebek

az Istennek szentegyházait szerencsésen kormányozván. Moys nádor

ispán, László főudvarnok és bácsi főispán, Péter Marcellnek testvére ,

a királyné főudvarmestere és újvári főispán, Dénes Dénesnek fia tár

nokmester és szolnoki főispán, Demeter főasztalnok, Lukács főpohár

nok és barsi főispán , Miklós főlovászmester és soproni főispán és

mások többen , a kik vármegyei tisztséget és hivatalt viselnek. Ország

lásunknak 25 -ik esztendejében. »

Egyébiránt az Árpád-házi királyok mind nagyban buzgólkodtak

azon , hogy minél több szász vendéget telepíthessenek le az ország

ban. Alig van valamire való városunk , melyben német bevándorlók

ne telepedtek volna le . Buda és Pest, Szeged, Debreczen , Kassa, Sáros

Patak, Valkó, Beregszász, Zólyom stb . mind úgy izmosodtak meg,

hogy falaik közé szászok költöztek be , kik ide a külföldi művelődést,

ipart és kényelmet hozták magukkal. De legjelentékenyebb telepek

mégis azok voltak, melyeket II. Gejza király a XII. század közepén a

Szepességbe és Erdélybe hívott be . Ez a királyunk értesülvén az

észak - rajnai flandriaiak azonkori nagymérvű kivándorlásáról, úgy

látszik felhivást intézett hozzájok , hogy Magyarország néptelen vidé

keire költözzenek be. Valószínű, hogy a korona és e bevándorlók közt

mindjárt kezdetben szerződésszerű megegyezés jött létre , melyet ké

sőbbi királyaink szabadalomleveleiben találunk kifejezve. Az erdélyi

szászok, kiknek egyik legelső telepe a Cibin vagy Szibin patak partján

épült Szeben vára volt (németül Sibinbürge , mely nevet aztán a né

metek — Sibenbürgen formában - egész Erdélyországra alkalmaz

tak ), 1224-ben II. Endrétől nyerték első kiváltságlevelöket. Szabadsá

gaik a következő pontokba foglalhatók össze :

1. Az összes nép Szászvárostól Drassóig egy népet képez s egy

biró hatósága alatt áll. A király e területen nemesi birtokot nem ado

mányozhat.
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2. A király a szászok legfőbb birája ; helyetteséül ő nevezi ki

grófjukat.

3. A gróf senkit birónak ki nem nevezhet, a ki nem közülök

való s a kit a nép meg nem választ. Ez a szászok szokásjoga szerint

itél . Egy szászt sem szabad a király elé idézni, kivéve ha a per a szász

biró előtt be nem végződhetik .

4. Senkinek sem (tehát királyi tisztviselőnek sem) szabad köz

tük az új pénzt beváltani .

5. Papjaikat szabadon választják, fizetik nekik a tizedet s egy

házi törvénykezés tekintetében csakis nekik vannak alávetve.

6. Közösen használhatják az oláhok és bessenyők erdejét az

azokban levő vizekkel együtt. Évenként háromszor nyolcz napon át

ingyen kapnak apró sót . Kereskedőik az országban vámmentesek.

7. Külön pecsétet használhatnak.

Kötelességeik voltak :

1. Évenként 500 ezüst márkát tartoznak adó fejében fizetni a

királyi kincstárnak .

2. Ha az országban háború van , 500 katonát adnak ; ha a há

ború az ország határán kívül folyik s a sereget maga a király vezeti ,

100-at, ha nem maga , 50-et.

3. Ha a király közéjök jön , három ízben kötelesek őt megven

dégelni ; ha a király szolgálatában a vajda jelenik meg náluk, kétszer

tartoznak a vajdát megvendégelni, először mikor megérkezik s másod

szor, midőn távozik .

A szepesi szászok kiváltságait 1271 -ben V. István király erősí

tette meg. Ezek évenként Szent-Márton napján 300 ezüst márkát

tartoznak fizetni (budai súlyban) , minek fejében aztán minden más

adótól mentesek . A király zászlaja alá 50 fegyverest küldenek s ha a

király a Szepességen látogatást tesz , kötelesek őt kiséretével együtt

megvendégelni.

Minthogy véröket gyakran ontották a királyért, joguk van

saját grófot választaniok , ki a szász jog értelmében jár el . Szaba

don választják papjaikat, kiknek tizedet fizetnek . Semmiféle rendű és

rangú ember nem idézheti őket területökön kivül eső , idegen törvény

szék elé, hanem mivel « együgyű , földmíveléssel és kézi munkával

foglalatoskodó emberek , és a nemesek törvénykezésében járatlanok ,

saját törvényeik szerint itéltessenek » . Azonkívül szabadon vadászhat

nak és halászhatnak. Erdőket irthatnak és a vágásokat felszánthatják.

Végre az a jog is biztosíttatik részökre, hogy a hegyeken érczeket ke
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Úgy

reshessenek s azokat a királyi legfőbb tulajdonjog sérelme nélkül fel

használhassák .

Az erdélyi szászok pecsétjökre az ad retinendam coronam kör

iratot vésették. Nem lehet mondani, hogy a középkorban nem voltak

a királyságnak támaszai ; mívelés alá vették Magyarországnak olyan

területét, mely azelőtt jóformán egészen kopár és puszta volt , s ha

kellett, véröket is ontották a koronáért. Iparukkal és kereskedésökkel

nagy vagyoni jólétre emelkedtek s ekként közvetve hasznára voltak a

hazának is . Vajha érzületükre nézve is oly hazafiak lettek volna,

mint rokonaik, a szepesi szászok, kik a magyar művelődésnek annyi

jeles bajnokot neveltek .

az erdélyi , mint a szepesi szászok különben a századok

folyamán híven megőrizték régi hagyományaikat és ethnikus saját

ságaikat.

Az oláhok vagy mint ők magukat nevezik , a rumunok a XII. és

XIII. század jövevényei. A vlachů szó az ó- szláv nyelvben jelent római

eredetű embert is , meg pásztort is ; ebből való a magyar oláh név.

E nép bölcsője a Balkán - félsziget, s ősei azok az elrómaiasodott thrák

illyr népelemek , melyek mint pásztor nép a X. század végén (976 - ban)

jelennek meg először minden kétséget kizárólag a történelem szín

terén . Okleveleinkben legelőször a XIII. század elején, II. Endre

király korában kezdenek szerepelni , az erdélyi szászok és székelyek

tőszomszédságában. Az 1222 -iki királyi oklevélben, mely először

említi a blacus nevet ( terra blacorum alakban ), prodnikoknak is nevez

tetnek ; ez az ószl . brodniků szó , mely ide-oda járó, nomád jelentés

nek felel meg. E szerint az oláhok akkor még nem voltak letelepedve .

Első telepeik Erdélyben Fogaras vár környékén tünedeznek elő, de

a tatárjárás alkalmával még sehol sincsen róluk szó . Rogerius , ki a

magyar- és erdélyországi viszonyokról a tatárjárás korában részlete

sen tudósít, sem mint harczosokat, sem mint menekülőket nem említ

oláhokat. A tatárjárás alatt Erdély egészen elnéptelenedett ; számos

oklevél ad arról hírt, hogy egyes vidékek teljesen lakosok nélkül

maradtak s IV. Béla legfőbb gondja volt, hogy e helyekre új lakoso

kat telepítsen . Ezért adta a Szörénységet az Olt folyóig s Kúnorszá

got (Cumaniát) az Olt folyótól és a havasoktól kezdve , a johannita

lovagoknak betelepítés végett. Ekkor tünnek fel először mi nálunk

az oláh kenézek, kik népöknek vajdái és birai voltak s egyszersmind

közvetítették a telepítést. Ök folytatták a magyar királyokkal, később

a magyar földesurakkal az alkudozásokat s vezették a pásztor oláhokat
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a részökre kirendelt területekre, illetőleg helységekbe. Pásztor nép

lévén az oláh, adója is e szerint volt kiszabva ; a földesúri jog elisme

rése fejében sertéseitől tizedet , juhaitól pedig ötvenedet fizetett.

A török előnyomulása a Balkán - félszigeten mind több és több oláh

kenézt hozott Magyarországba. A XIV. században már Biharmegyében

is voltak oláh települők, kiket a váradi püspökök szívesen láttak s

Belényes vidékén adtak nekik lakóhelyeket. Egyúttal szabályozták

viszonyaikat is ; Vitéz János váradi püspök elrendelte, hogy a kenézek

közül válaszszanak ki tizenkettőt , kik esküt tegyenek s a vajda vagy

alvajda elnöklete alatt az oláhok minden perében törvényt lássanak .

A ki az itélettel nem elégszik meg, felebbezhet a váradi püspök

udvarára, de onnan nincs felebbvitel. Ellenben a belényesi várnagy

nak mindig meg kell elégednie annyi bírsággal , a mennyit a kenézek

törvényszéke vagy a püspöki udvar megitél. Ha pedig a vajda vagy

a kerület feje, kit krajniknak hívnak, 15 nap alatt sem hajtja be a

birságot, akkor a várnagy megzálogolhatja nem az elmarasztaltat,

hanem a hanyag vajdát vagy krajnikot. A kinek a bírsága a vagyoná

ból kitelik, az fogságra nem vethető ; fogság csak nagy bűnökért jár ,

milyenek utonállás , pénzhamisítás, emberölés, házasságtörés a több

effélék . A törvényszéki tagok nagyon vének, nyomorékok vagy 25

évnél fiatalabbak nem lehettek s megbizatásuk félévre szólt. Szolgála

tuk idejére fel voltak mentve minden földesúri tartozástól. Felruházta

őket a püspök végrendelkezési joggal is ; vagyonukat szabadon hagy

hatták rokonaikra vagy ezek nem-létében szétoszthatták lelkök üd

vösségére.

Látni való ebből is, hogy a jövevény oláhok egészen más elbá

násban részesültek, mint az ország lakosai. Szó sem volt velök szem

ben hadi kötelezettségről ; erre, midőn szolgálataik jutalmáúla magyar

nemesek sorába fölvétettek , csak kenézeik voltak kötelezve . Innen

van , hogy az erdélyi három nemzet közt az oláhok nem szerepelnek ;

minthogy a honvédelem csak a magyarokra, székelyekre és szászokra

nehezedett, az oláh nép 1848 -ig nem élvezett politikai jogokat.

A magyar szent korona tagjává csak úgy válhatott az oláh , ha a

nemesek rendjébe fölvétetett. S a XIV . századtól kezdve ez nagyon

gyakori eset ; a kenézek ez úton bensőbben egyesültek az új hazával

s magyarokká lettek. Elég e részben csak oly kiváló családokra hivat

koznunk, mint a Hunyadiak és Majláthok.

Egyházi tekintetben az oláhok megmaradtak azon kötelékben ,

melyben a Balkán-félszigeten voltak. A görög-keleti egyháznak az az
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előnye volt a katholikus felett, hogy híveitől nem kivánt tizedet s

ezért a váradi püspökök minden kisérlete, hogy az oláhokat a katho

likus egyháznak megnyerjék , hajótörést szenvedett. Ez magyarázza

meg egyúttal, miért maradt fenn az oláhok közt az oszláv nyelv

és irodalom szinte a XVII. század közepéig. Az Új testamentomot

1648 -ban az erdélyi fejedelmek (Bethlen Gábor és I. Rákóczy György)

fordíttatták le oláh nyelvre s ettől veszi kezdetét az oláh irodalom .

Az oláhok oly vidékeken , hol a magyarság van többségben, mint

pl . Békésmegyében, elmagyarosodtak ; ellenben a hol fajunk kisebb

ségben van (pl . Hunyadmegyében ), ott összeházasodás révén a magyar

ságot könnyen magukba olvasztják.

A ruthének nagyobb tömegben Magyarország északkeleti részén

laknak. Honfoglalásuk e hazában meglehetős kései ; 1354 -ben Nagy

Lajos uralkodása alatt jött be az országba a litván Koriatovics Tódor

herczeg, kinek a király a munkácsi herczegi czímet és uradalmat ado

mányozta. Ez hozta be Ugocsa- , Ung-, Mármaros- és Beregmegyékbe

az oroszországi ruthéneket s részökre a Munkács melletti Csernek

hegyen bazilita -rendű monostort alapított. Úgy látszik, a ruthének

leginkább azokra a helyekre telepedtek , melyeket 1367 -ben Dragos

vajda oláhjai, kik inkább kiköltöztek , mint sem a katholikus vallást

elfogadják, üresen hagytak. De még kétszáz esztendő múlva is ( 1567)

törvényes úton kell őket arra kényszeríteni, hogy miután nem állandó

házakban, hanem sátrakban és gúnyhókban tanyáznak, de sok mar

hával bírnak, az adónak legalább felét fizessék . A ruthének legnagyobb

részt a görög katholikus egyház hívei .

Nemzetiségöket mai napig megőrizték, sőt a tót, oláh és magyar

lakosság rovására szaporodtak is. A török pusztítás idején, a Rákó

czyak korában Beregmegyébe menekült magyar családokat eloroszo

sították .

A tótok , vagy a maguk nyelvén szlovákok, nagyobb tömegben a

felvidéket lakják s a cseh -morva dialectust beszélik. Épen nem mara

dékai a Szvatopluk morváinak, kik a szlovén nyelvet beszélték , hanem

a huszita háborúkban a XV. század közepén költözködtek be Cseh

és Morvaországból.

A régi szlovének teljesen eltűntek Magyarország területéről ;

egy részök ( a Dunán túl) elmagyarosodott, másik részök (a felvidéken )

elcsehesedett.

A tótok a felvidéken különösen a német elemből olvasztottak

sokat magukba, de hódítottak a magyarságban is . Sárosmegye å régi
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helynevek tanúsága szerint valamikor majdnem tiszta magyar volt ;

most nagy részében tót..

A lengyelek elszórtan már a legrégibb időben költöztek be

Magyarországba ; erre mutatnak régi Lengyel helyneveink. A nógrád

megyei Nagy -Oroszi lakosait Kálmán király hívta be Galicziából s

kir. udvari ajtónállókká tette őket . De leginkább a Szepességre köl

töztek be lengyelek, midőn a tizenhat szepesi város lengyel főhatóság

alatt állott.

A ráczok vagy szerbek különösen a török foglalás idején mene

kültek Magyarországba. Eleinte a Dráva -Száva közét lepték el s az

itteni régi magyar helyneveket jóformán egytől- egyig szláv hangzásúvá

változtatták . Mikor a török itt is szorította őket, a Duna mentén föl

felé költözködtek. Egyik legelső telepök volt a Csepel-szigeten Rácz

Keve. Brankovics György szerb despotával is nagyon sok szerb jött

be Magyarországba 1427 -ben ; Kinisy Pál pedig 1481 -ben 50,000 lel

ket telepített le Dél -Magyarországon . Mátyás király eleinte fölmen

tette őket a tizedfizetés alól is , « hogy annál többen meneküljenek ide

a török birodalomból» . A szerbek kevés kivétellel mindnyájan görög

keleti vallásúak ; egyházi szervezetet 1691 -ben Leopold király adott

nekik.

A Duna-melléki szerbek nagy része teljesen elmagyarosodott

(Komárom , Buda, Duna-Földvár, Kecskemét stb .) ; ellenben Bács

megyében és a Bánságban még tartják magokat, s ha a többi nem

zetiségekkel nem képesek versenyezni, inkább Horvátországba és

Szerbiába költöznek ki .

A zsidók a legújabb időig nem élveztek Magyarországon politikai

jogokat s nem is képeztek tulajdonképen külön nemzetiséget. Úgy

látszik , nem sokkal a honfoglalás után már lakták e hazát ; a cordovai

Chászdái, midőn 955. körül a felett tünődik, hogy küldje el levelét

József kazar királyhoz, «megérkeznek a Giblim (Horvátország ?) kirá

lyának követei s velük két izraelita férfiú : az egyiknek neve Már Saul ,

a másiknak Már József. Ezek szorultságom hallatára vígasztaltak ,

mondván : add ide nekünk leveledet, mi átadjuk a Giblim királyának

s ő azt a kedvedért el fogja küldeni azokhoz az izraelitákhoz, kik a

Hungrin országában (Magyarországban) laknak, ezek aztán tovább

fogják küldeni Ruszba, s onnét Bulgárba, mígnem leveled óhajtásod

szerint oda érkezik, a hova szántad » . 1070. körűl a magyar királyné

egyes zsidók számára ezüst filléreket veretett s ugyanez idő tájban

már a magyarországi zsidók Mainz- czal élénk kereskedést folytat
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tak. Magyarországon általában mindig a zsidók kezében volt a keres

kedés.

A zsidók II. József császár ideje óta el voltak németesedve ;

újabban azonban országszerte szépen magyarosodnak .

Az örmények jó kései jövevények ; 1668-ban érkeztek Erdélybe,

hol eleinte szétszórva laktak s kereskedéssel foglalkoztak. Leginkább

Szamos-Ujvártt és Erzsébetvárosban laknak , melyek 1791. óta kivált

ságos városok.

Az örmények is erősen magyarosodnak s ma vagy holnap telje

sen eltűnnek a magyarságban .

A czigányok a XV. században tünnek fel először hazánkban s

jóllehet félezer éve laknak már itt, egy részök még most is kóbor

életet folytat. A milyen nemzetiség közé veti őket a sors , annak a

nyelvét tanúlják el . De a maguk zárkozottságában nem felejtették el

a szanszkrittal rokon eredeti nyelvöket sem, melyet a tudósok kiváló

érdekkel vizsgálnak. A magyar nemzet azért is hálás lehet irántok ,

mert nemzeti zenéjének ők a letéteményesei .

Ime, ezek a néprétegek rakodtak le a magyar nemzettestre ezer

esztendő alatt. Mindegyiknek külön-külön megvan az érdekes törté

nete, melyről köteteket lehetne írni. De mindegyik egyszersmind élő

bizonyság arra, hogy a magyar erőszakkal nem nyomta el egyik jöve

vény népnek nyelvét sem s az assimilatio folyamata azoknál, melyek

magyarokká váltak, a lehető legsimább, minden forradalom nélkül

való volt.

E békés államalakuláshoz hasonló évezredes történelmi fejlő

dést hiába keresünk az egész földkerekségen.



XXIII. FEJEZET.

A magyar állam függetlensége. Mely részről fenyegette azt veszedelem ?

A nemzeti művelődés kezdetei . A papság. A főúri udvarházak . A vá

rosok. Befejezés.

A magyar állam függetlenségét az első századokban sem kelet

röl , sem északról nem fenyegette veszedelem. Keleten a bessenyők

1185 -ben tűnnek el végképen s bár Bolgárországot és a görög csá

szárságot minduntalan remegésben tartják, Magyarország ellen –

egy -két kisérletöket leszámítva — nem igen lépnek föl ellenségesen.

A bessenyőket felváltják a kúnok, kiket 1237 -ben vernek ki hazájok

ból , Kumaniából, a tatárok s ettől fogva oláhok telepednek le orszá

gukban ; 1330 -ban tűnik fel az egykori kún területen az első oláh

vajda, Bazarád. Északon előbh a kievi , majd a moszkvai nagyfejedel

mek erősítették meg hatalmukat, mígnem Batu kán vad hordái tönkre

tették az alakuló orosz társadalmat. Rurik és utódai Konstantinápoly

elfoglalását tűzték ki czélúl ; de Magyarországot, melynek királyai

többször győzelmes csatákat vívtak velök , soha sem támadták meg.

Nyugatról és délről történtek az első kisérletek Magyarország

államiságának megdöntésére. Dél felől a görög császárok avatkoztak

be a magyar királyság ügyeibe , de ez hatalmukat vissza tudta szorí

tani. Nagyobb volt a veszedelem nyugat felől, honnan III. és IV . Hen

rik császár fenyegették az ország önállóságát. Azonban úgy III. Hen

rik badai, mint IV . Henrik beavatkozásai kudarczot vallottak s nem

tudták Magyarországot a német birodalom hűbéres államává tenni.

A magyar királyság a viszonyok kedvező alakulása mellett már

kezdetben megerősödött. Ezt nemcsak jeles királyainak köszönhette,

hanem főként annak is , hogy az aránylag rövid idő alatt megtelepült

nemzet a művelődés tápláló erejét magába fogadta. A nemzeti műve

lődés legelső bajnokai a keresztyén papok voltak. Ezek eleinte ugyan

teljesen idegenek voltak s csak tolmácsok segítségével értethették
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meg magukat a néppel ; de az egyház később a nemzet fiaiból tobor

zotta a maga szolgáit. Szent Gellért életiratában olvassuk, hogy egy

ízben harmincz új keresztyén férfi érkezett a püspökhöz, kérve őt,

hogy vegye föl gyermekeiket 8 a tudományokban megoktatván, tegye

papokká. «Ki is befogadván, Valther mester keze alá adá őket, egy

arra alkalmas házat adván nekik , hogy oktassa őket a grammatika

és zene tudományaiban. Kik is rövid idő alatt ezen tudományokban

nem csekély előmenetelt tőnek. Mit látván a nemesek és ország

nagyok, fiaikat tanításra az említett Valtherhez adják vala , hogy a

tisztességes tudományok gyümölcséhez jussanak. Ezek lőnek a leg

első kanonokok, kiket a püspök a legnagyobb szorgalommal nevel

vala, minthogy nem idegenek, hanem hazafiak voltak » . A nemzeti

művelődésnek voltak a melegágyai a főúri udvarházak is, hol a köl

tészet és művészet ép oly pártolásra talált, mint a monostorokban .

Csakhogy míg itt a dolog természete szerint elsőbbsége volt az idegen

nek és a külföldinek , addig a főúri körökben kerestek és találtak

menedéket a vándor dalnokok és regélők. Ily vándor dalnokok emlé

kezetének nemcsak egy nyoma maradt fenn, s ha műveikből egyetlen

kis töredék sem jutott el korunkig, kétségtelenül nekik nagy érdemük

lehetett abban, hogy a nemzeti nyelv és költészet végromlásra nem

jutott. A XIII. századtól kezdve aztán a művelődés vezérszerepét a

városok ragadják kezökbe ; a polgárság, bár nagyrészt idegen, jólétre

tesz szert s a fényűzés is nagy lendületet vesz . E városokban virágzó

iskolák keletkeznek, mind megannyi fészkei a szellemi haladásnak .

Némely helyen, mint Szatmártt, Sárospatakon, Debreczenben és Sze

geden a beköltözött szász vendégek elmagyarosodnak ; másutt, mint

pl. a felvidéken , megőrzik ugyan magukkal hozott nyelvöket, de az

ipar és művészet terén itt is hathatós szolgálatára vannak a nemzeti

művelődésnek .

Magyarország eredményekben gazdag ezer éves története tulaj

donképen nem egyéb, mint szakadatlan honfoglalás s a magyar faj

nak a haza biztosítása érdekében kifejtett küzdelme. Ezer évvel ez

előtt az ország határai nagyjából már meg voltak állapítva s területé

ből azóta alig vesztett , de alig is nyert hozzá valamit. A honfoglaló

magyar nem irtotta ki az itt talált lakosságot, sőt ellenkezőleg, össze

olvadt vele . Átvette tőle azt, a mi hasznára vált ; a letelepült élet

összes vívmányait szivesen elfogadta s mintegy viszonzásul harcz

edzett karjait adta cserébe , melyekkel a hazát ezer esztendőn át jó

és bal szerencse közt meg tudta védeni. A jövevény népekkel is min
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den rázkódtatás nélkül egyesült, kiváltságokkal látta el őket s a mi

szintén nemes jelleméről tesz tanúságot mindenha, soha sem üldözte

nyelvöket, nemzetiségöket.

Valóban a magyar büszke lehet arra az ezer esztendőre, melyet

e földön átélt, s méltó a második ezerre, melynek küszöbét 1895-ben

lépi át.
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Hosdát 90. 116.

Hosszúaszó 97.

Hosszúmező 96.

Hosszú - Pályi, földvár 56.

Hradek, Hradistye, Hradiszkó 81 .

Huba 105, 107 .

Huhot kún ember 110.

Hungari név 128.

Hunger név magyarázata 127.

Hungvár 106.

Hunn monda 44 , 118.

Hunnok 50, 57, 116.

Hunt és Pázmán lovagok 139.

Hunyad név 116.

22 ;

н

Hab-Nela kazar város 14.

Hadak útja 35.

Hadakozás 28.

Hadakozási mód hasonló a bolgároké

hoz 19.

Hadi kötelezettség 24 ; — mesterség 5.

Hadszervezet 19.

Hajók, IX . századi 48.

Halászat 113.

Halásztanyák 115.

Halics 105.

Harang helynevek 101 .

Harapsülése 99.

Hátszeg 90, 116.

Havas erdő 105, 106.

Házasság 32.

I

Ibn Dasta tudósítása a bolgárokról 12 ;

a kazarokról 14 ; a magya

rokról 18, 22, 131 , 133.



165

József kazar király 960, 12 .

Jugoria 4, 9 .

Jugur avar főtiszt 44.

I.Justinián császár aranya 527—563.51.

I. Justinus aranyérme (518–527) 51 .

Jutotzász, Arpád fia 130.

к

Ifjuság edzettsége 28.

Ijj 19.

Iker szó 16.

Iktár ( Teinesm .), földvár 54 .

Ilosva 76 ; (Beregm. ) , földvár 53.

Imámok 14.

India árúczikkei 7.

Ingul, Ingulecz folyó 18.

Ipar 30.

Ipoltlaka 99.

Ipoly folyó neve 84.

Irkánia 9.

Irtis 8, 9 ; partvidéke 3 ; ugor

neve, Togata 4.

Iša a kazarok királya 14.

Ismael tartomány 13.

Ispán (gaugraf) 45.

Ispánmező 96.

Isten szó 7 .

Istenasszony 36.

Istenmezeje 96.

István király politikája 139.

Istvánháza (Alsó -Fehérm .), sánczma

radványok 56 .

Itil folyó (Volga) 12.

Izlam a bolgároknál 922, 12.

Jaik folyam ( Júzak) 13.

Járek 71 .

Jaszena, Jaszenova, Jászó 74.

Jászok beköltözése 146.

Jazarecz, Jazarne 70.

Jelech, Árpád fia 130.

Jellemvonások 32.

Jelsava, Jelsovik , Jelsőcz 76.

Jeszen, Jeszenicze, Jeszenő 74.

Jobbágy szó 133 .

Jofamező 96.

Johara városa népmeséinkben 4 .

Jolsva 76.

Jordanis 83, 85.

Joria krónikáinkban 4 ; -beliek or

szága 8 .

Kabalaszó 97.

Kabarok, kazar törzs 16 ; nemzet

sége 23 .

Kabold 90.

Kács 110.

Kadusa 107 , 108.

Kahlenberg népessége 45 .

Kajászó -Szent -Péter 97 .

Kalandok 10.

Kalész karkhász 131 .

Káma folyó 5, 8 .

Kamenecz, Kamenicza, Kamjonka, Ká

mony, Kámonya 79.

Kanizsa 81 .

Kányavár 95.

Karas folyó 54,

Kárász (Szabolcsm. ) , földvár 53 .

Karatna 71 .

Karavánok 7 .

Kard 11 , 19 ; alakja 29.

Karé, Kari nemzetség 23 .

Karinthiából szedett szláv gyarmatok

45.

Karkhász 24 ; biró 22, 131 .

Karlman 59, 61 .

Kárpátokon a magyarok átkelése 895. 27 .

Kaspi-tenger 12 , 16 .

Kassa 90.

Kaszé, Kazi nemzetség 23.

Katonaság az egész nemzet 28 .

Kaukázusi hegyek 14 .

Kaza 78 .

Kazar előkelő nő Lebediasz vajda fele
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sége 21 ; khágán viszonya a ma

gyarokhoz 21 ; - nyelvet eltanulják

a magyarok 16 ; szövetség 16.

Kazár helynév 78.

Kazaria 60.

Kazarok 25 ; - művelt nemzet 16 ;

sánczai a magyarok ellen 19.

Kazarország 12, 21 ; lakosai 13 .

Kázsmárk 91 .

Keán 106.

Kékmező 96.

Kékszeg 98.

Kelemen bolgárországi veliczai püspök

60, 61 .

Kelenföld 90.

Kelta városok 64.

Kémek 12, 29, 113.

Kemencze, Kemenes, Kemény 79 .

Kenese, Kenéz 81 .

Kenéz ( Szabolcsm .), halászóhely 115 .

Kengyel 29, 51 .

Kenyér (úań) szó az ugor nyelvekben 7 .

Kerch város 19.

Kerecset madarak, vadászsólymo
k

9 .

Kereki 91 .

Kerektó 98.

Keremetek a mordváknál 41 .

Kereskedés a középdunai tartományok

ban a IX. században 48.

Keresztyén terminologiánk 137 .

Keresztyénség 128 ; 974. körül 136.

Kerson városa (régen Kerch ) 20.

Késmárk 91 .

Keszthely 82.

Kesztölcz 91 .

Ketel kún vezér 105, 110.

Keve vára 108.

Kézai Simon 118 ; az őshazáról 8, 9 .

Kézmívesség 48.

Khagan a kazarok főuralkodója 14 ;

az avaroknál 44.

Khidmász, máskép Khingülosz folyó 17 .

Kiev 105.

Kievi szlávok 14.

Kimisz, lótejből készült ital 11 .

Kincs szó 7 .

Kinizs 81 .

Királymezeje 96.

Kisebb isteni lények 40 .

Kis -Alpár, halászat 115.

Kis -Gút (Beregm. ) , földvár 53.

Kismarja, földvár 56.

Knéz, régi sánczok és földműmaradvá

nyok 54.

Knyazsa 81 .

Koo Privina fia 59, 60.

Kokad, várfok nevű határrész 56 .

Koledálás 40 .

Kolozsvár 91 .

Kóly, Zólyom vára 56.

Komarócz, Komárnik , Komárno, Ko

márváros, Komorócz 79.

Komárom 91 , 110.

Konstantin császár 17, 18, 120, 131 , 143.

Konstantin (Kyrillosz ), szláv apostol 60.

Konstantinápoly 25 ; a magyar vi

selet divata 31 .

Konstantinápo
lyi-

( Fekete-) tenger 13.

Kóny, Konyár, Kónyi, Konyus 78 .

Kopja 11 , 19 ; – formája 28.

Koritna, Koritnicza, Korotnok 71 , 119 .

Kostély, Kosztelecz, Kosztolány, Kosz

tolna 82.

Koszorúshalom 97 .

Kovácsmesterség 30.

Kovár, Kovárcz 82.

Köbölkút, Kőkút 97.

Kölpény (Maros-Tordam .), földvár 56.

Köpeny 29 .

Körmöcske, Körmöczbánya, Körmöczke

79 .

Körös folyó 55 ; neve 85 .

Körös helynév 82.

Körtvélyes 96.
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Körtvélytó 108, 110.

Kőszeg 91 .

Kővág 97 .

Központi hatalom létesítése 21 .

Kraszna 69 .

Kremsmünsteri apátság 45.

Kriva, Krivadia, Kriván, Krive, Krí

vina, Krivostyán 69.

Krizsány, Krizse, Krizsovecz 82.

Kubin 97.

Kubu folyó (Berg) 23.

Kudu ( Szolnok -Dobokam .), földvár 56 .

Kulpun magyar főúr 110.

Kunágota ( Csanádm .), avar sírlelet 51 .

Kundu 105, 110 ; a magyar fejede

lem neve 18.

Kúnok 105 ; beköltözései 145.

Kupan lázadása 138.

Kurszan magyar vezér 25.

Kurtics, földvár 55.

Kurtügermatosz, Kurti-Gyermat nem.

zetség 23.

Kustély 82.

Kuti, Kutina 74.

Kutnyák 73.

Kükemező 96.

Küküllő 98.

Külföldi krónikások a magyarokról 127 .

Külső ábrázat 31 .

Kyrill- írás 60 .

Lédecz, Ledény, Lednicze 72.

Legeltetés 19.

Lehota, Lehotka 81 .

Leibnitz folyó 47.

Lél, Tas fia 108.

Lendva 98.

Lengyel jövevények 154 ; népneve.

zet 102.

Leó császár tudósitása a magyarokról

19, 28 .

Les, Lesalja, Lesnek, Lesnik , Leszna

73.

Leszkó, Leszkovecz, Leszkovicza 75 .

Levegőisten 39.

Ligok 83.

Lipárt, Lipcse, Lipnicza, Lipnik, Li

pold , Lipova, Lipovnok, Liptó 74 .

Lissó 73 .

Liszka, Liszkófalva 76.

Lisznyó, Liszó 73 .

Liuntisz ( Levente ?) , Árpád fia 26, 130.

Liupram salzburgi érsek 850. 48.

Liutbold, Pannonia parancsnoka 112.

Liutprand olasz krónikás 30.

Ló a magyaroknál 28 ; használata

10.

Lobogó 28.

Loborczy ispán 104, 106.

Lodomér 105.

Lóhátról nyilazás 29.

Lok (Biharm.) , vár 55.

Lomnia, Lomnicz 81 .

Longobárdok 84.

Longodár 92.

Lonka 70.

Lópánczél 19.

Lorch (Laureacum ) főváros 45 ;

piacza 49.

Lovasság 28 ; száma 18.

Lovász 78.

Lozsárd 92.

Lucza napja 36 .

L

Lajos német király 58, 60.

Lakárd 99 .

Lanka 70.

Lappok 5.

Lask, Laskafalu , Laskó, Laszkár 75.

Lavant patak völgyében szőlők 888. 48.

Láz, Lazán , Lázi, Lazony 76.

Lebedia 17 , 18, 21 ; szó jelentése 18.

Lebediasz vajda 17, 21 ; - házassága 21 .
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Ludas 96.

Lunka 70.

M

Macedonia 25.

Mácsa, Macskócz, Macskovecs, Macsó

78 .

Mágor, Magura 73.

Magyar név jelentése 8.

Magyarád (Hevesm .), halászat 115 .

Magyarok istene 35.

Magyar-Pécska (Aradm. ), régi sánczok

54.

Majtény 92.

Mákfa, Makó, Makovistye 76.

Makra 69.

Mangyelosz (hajdan Nagy -Olasz) 45 .

Markomannok 83.

Maros folyó 54 .

Marót név 103.

Marsonia római telep 65.

Martonvására 102.

Marus, Morva folyó 58.

Mátra hegység 110 ; neve 86 .

Mecsetek 14.

Medve, Medved, Medvedze, Medve

gyócz 77.

Megeré, Megyeri nemzetség 23.

Ménes 95.

Mén -Marót 103, 106, 109.

Mériek 5.

Merseburgi csatavesztés 933. 135.

Meszes kapu 107 .

Metanasta jazygok városai 65.

Methód, a morvák apostola 60–61.

III. Mihály görög császár 860. 16, 60.

Mihályfalv
a (Nagy -Küküllőm .), po

gányvár 56 .

Miliare folyó 83, 85.

Miskolcz 110.

Mocsár, Mocsáris, Mocsármány, Mo

csolád, Mocsolya, Mocsonok 70.

Modor, Modra, Modró 69 .

Moesia 25.

Mohamedánok 12, 13, 14.

Mojmir morva fejedelem 58.

II . Mojmir, Szvatopluk fia 62, 63 .

Mokra, Mokrágy, Mokrin 69 .

Molna szó, Molnos, M.-Ábrány, M.

Petri 81 .

Mondseei apátság 45.

Mónos-Petri, három régi vár 55.

Monostor (Temesm. ) , földvár 54.

Monostor végződésü helynevek 101 .

Monostorok, az elsők 142.

Monyóréte 98.

Monyorós 96.

Morácz, Moraván, Moravicza 76.

Mordvák, mordvinok õ.

Morócz 76 .

Morotva, holt viz 71 , 98.

Morovnó 76 .

Morva érsekség 62 ; név 58.

Morva folyó neve 84.

Morvák 58–63 ; adófizetők 58.

Morvaország határai 58 ; vége 905

-

vagy 906. 63.

Mosaburg város (a mai Zalavár) 850 .

48 , 59 .

Mostenecz, Mosztyistye 72.

Motesicz, Moticskó, Motovilecz, Mottó

falu 70.

Munár, régi védművek 54.

Mundraga, bolgárországi vár 26.

Munkács 92, 103.

Mursella (Marczal) 65.

Musztyesd 72 .

Mutné , Mutnik 70.

Mutos 70.

Müedzinek 14.

Művelődés kezdetei 156 .
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N

Nyil 11 ; szerkezete 29.

Nyílvessző alakja 29.

Nyiratkozás 31 .

Nyírfa -kisasszony 40 .

Nyitra folyó 58 .

Nyitra (Nitrava 838) 66, 107 ; - ke

resztyén templom 830. 59 ; vára

58 .

0

Nádas, Nádasd 96.

Nádor 24 ; szó 131 .

Nádorispánság 22.

Nagy -Bolgárország 12 .

Nagy Károly 44 , 45, 48, 135.

Nagy-Léta, Leányvár 56 .

Nagy -Morávia 58.

Nagy -Szombat szláv neve 72 .

Namény 93.

Napisten 37.

Naptár 43.

Neké, Nyéki nemzetség 23.

Nem a család neve 32.

Német lovagok bejövetele 139 ; — nép

nevezet 102 ; szó idegent jelen

tett 33 .

Német Lajos vámrendelete 906. 49.

Nemezgyártás 30.

Nemzeti isten 35 ; – tanács vagy köz

gyűlés 24 .

Nemzetségek 23 ; – függetlensége 24.

Nemzetségfők 24 .

Nestor 4.

Nikephorosz Phokász görög hadvezér 26.

Nikétasz Szklerosz görög hadvezér 25.

Nógrád 68.

Nomád élet 8 ; – foglalkozások 11 ;

lószeretete 28 ; népek élete

10, 11 .

Noricum 63.

Normann rablóhadjáratok 124—126 .

Normannok 62.

Nova, Novaj, Novák 68.

Női istenség Kisasszony, Boldogasz

szony 36 ;
viselet 31 .

Nők foglalkozása 28.

Nürnbergi Herman 139.

Nyájak jövedelme 25.

Nyárád patak 110.

Nyelvkincsünk ugor 6.

Ob folyam partvidéke 3.

Obad, földvár 54.

Ócsa 78 .

Odoma, Ofen (Buda) 93.

Oláh népnevezet 102.

Oláhok beköltözése 151 .

Olaszok beköltözése 147.

Olcsva 76.

Olt folyó 56, 117 .

Oluptolma 110.

Omuntesberg, pannóniai helység 890.

62 .

Oraszeli, Oravicza, Oravnicza, Oreho,

Orehova, Orehovicza, Oresácz 75.

Oresáczi kerek magaslat 54.

Oreszka, Orócz, Oroklán , Oros, Orosi,

Oroszka, Oroszló 75.

Orlaj, Orlát, Orlich , Orló , Orlovát, Or

love 77 .

Orosz népnevezet 102.

Oroszok 12, 13.

Oroszország 49 ; ötvösipar rokon

sága a magyarországival 31 .

Orosztony, Orsova 75.

Országbiró 24.

Ostmark bánság 45.

Osztjákok 3, 5 .

Osztró, Osztroluka, Osztropataka, Osz

trov, Osztrozsnicza 72.

Ótomány 93.

I. Ottó 135.
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Ound 105.

Ousad bún f6ember 105, 110.

Ovcsa, Ovcsarszko 78.

Ozor, Ozora 70.

Ozora ( Tolnamegye ), avar sírlelet 51 .

Ökör szó 16.

Ökörd 95.

Ökörmező 95, 96.

Öltözet 29.

Ölyves 95.

Öreg isten 34.

Örmények beköltözése 155.

Örökösödés a legfőbb tisztekben 22.

Örvény 98.

Ősfegyverek 11 .

Őshaza 3, 4, 8, 9 .

Ösvallás 34.

Ötvös szó 30.

Р

Peleske, Pelsőcz 70.

Pénzvágy 19.

Perdöntés 24.

Perlasz 93.

Permi komi-murt név 8 ; népek

ötvösipara 31 .

Permiek 5.

Persa hatás 7.

Persia határaira menekült magyarság

22, 143.

Pestény, Pestere, Pestyera 71 .

Pesterei földvár 55.

Pészak, Peszek 71 .

Pesznök 119.

Péterdeákűlése 99.

Philisteus név 119, 146.

Phokász császár érme (602—610) 51 .

Piligrin püspök hitéríttése 137 .

Pilis 69 .

Pipin avar hadjárata 796. 50 .

Piszke 71 .

Plavia , Plávna, Plavnicza 81 .

Pleskovecz, Pleskucza 70.

Plinius 84.

Pócs- Petri (Szabolcsm. ) , földvár 53.

Podhrágy 81 .

Pohalom 97 .

Pola, Polány, Polona, Pólyi 74.

Ponor 71 .

Poroszló (Hevesm.) , halászat 115.

Posega vára 108 .

Pozsony régi nevei 784. 65.

Postyén 71 .

Presztlavont, Bolgárország fővárosát a

magyarok feldúlják 893. 26 .

Priscus Rhetor 85.

Privina szláv főnök 45, 58, 59.

Ptolemæus 65.

Puscsina, Pusócz 69.

Pusztaszer 71 , 110 ; halászat 115.

Puszta-újlaki földvár 55.

Püspöki helynevek 101 .

Paizs rendeltetése 29.

Palocsa 81 .

Palócz népnevezet 102.

Pánczél 29.

Pannonia 26, 27, 58, 60, 62, 112, 113 ;

a IX. században 44-49.

Pannoniai útak 48.

Papok mint a nemzeti művelődés ter

jesztői 156 .

Paring hegy neve 86.

Páskaháza 80.

Passau 45.

Paszág, Paszéka, Pászika 80.

Paulis 99.

Paulus Diaconus 57 .

Pazony (Szabolcsm .), földvár 53.

Pécs név 73 ; – vidéke 998. körül 140 .

Pécska, Pécsöl 73.

Pécsváradi monostor falvai 998 -ban

141 .

Pekelnik , Pékla, Peklin , Peklina 79.



171

Q

Quádok 83.

Quedlinburgi béke 973. 136 .

R

Róma 60.

Római civilisatio emlékei 50 ; hely

nevek 64–65.

Római-tenger (Fekete -tenger) 18.

Rómaiak 57.

Román -Gladna, csetátye 54 .

Románosz, Konstantin császár fia 17.

Róna helynév 69.

Rószok 16.

Ruda, Rudabánya, Rudaria, Rudina,

Rudlova,Rudna, Rudnó, Rudnok 80 .

Rúnák 118.

Ruházat csinos 31 .

Ruthének beköltözése 153.

s

ma

Rába folyó melléki őserdők 47.

Rablás mint bűntett 121 .

Rabló -hadjáratok krónikája 122.

Rabszolgák a podgyász őrei 28.

Ráczok , szerbek beköltözése 154.

Radna 80.

Rakamaz (Szabolcsm .), halászóhely 115 .

Rakató, Rakicsán, Rakita, Rakitócz,

Rakitova, Rakottyás 75.

Rákó, Rakova, Rákócz, Rakovicz 78.

Rastiz morva fejedelem 58—60.

Ratbod, Ostmark bánja 58.

Ratimir horvát herczeg 59.

Kavaszlyuk 95.

Ravenka, Ravna, Ravnicza 69.

Rebecz 79.

Rebra, Rebrin 73.

Récse, Récsény, Recsk 71 .

Regensburg 45, 61 .

Regete, Regettő 75.

Réka, Rékás 71 .

Reketyefalva, Rekita 75.

Répás, Repistye, Repiszkó 76.

Réve végzetű helynevek 100 .

Rézhegység 55.

Ribár, Ribári, Ribek, Ribén , Ribicza ,

Ribnyicza, Ribó 78.

Ricsa, Ricska, Riecska 71 .

Rigmány (Maros- Tordam .), földvár 56.

Rika erdeje 71 .

Rispia a Répcze nevében 65.

Rodna 80.

Rohfalva, Rohi, Rohnicz, Rohonca,

Rogasócz, Rogna 78.

Rokitó, Rokitócz 75.

Sabaria (Szombathely) 65.

Sabartoiasphaloi ( fekete fálok ) a

gyar nép neve 22, 119, 143.

Sacer latin szó jelentése 8 .

Sahamlaka 99.

Sajó vize 98, 106, 107 .

Sala helynév 63.

Salacho, karinthiai bán 59 .

Salamon Ferencz a régi magyar had

viselésről 30.

Salzburg 45.

Salzburgi névtelen 873. 50.

San szó (lélek) a vogulban 7 .

Sánczok a magyarok ellen 19.

Sáraszó 97 .

Sár, a Lajta régi neve, Sárfő, Sármellék ,

Sárszeg 98 .

Sarkad, földvár 55.

Sarkantyú 29.

Sárkány szó 7.

Saruvár 107.

Sárvár 110.

Sárvármonostora 101 .

Sátorhalom 110.

Sátorok 10, 11 ; díszesek 31 .
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Savartoias-phaloi 22, 119, 143.

Scarabantia (Sopron) 65.

Scythia 104 ; leirása 8.

Sebes-Körös 55.

Selesztó ( Beregm .), óvár 53 .

Sempte 107 .

Sepel kún ember 108, 110.

Sibenbürgen név 149.

Simonűlése 99.

Sirák 76 .

Sirmium (Száva-Szent-Demeter) 65.

Sirok , Siroka, Sirokány 69 .

Sisak alakja 29 .

Siscia (Sziszek) 65.

Sólyom , régi pogányvár 55.

Sopron 45.

Sóskút 97 .

Só -szállítás 119.

Stájerország 47 .

Süveggyártó mesterség 30.

Symeon bolgár király 893. 25 , 26

Szabolcs (Szabolcsm. ) földvár 53 ;

vára 111 .

Szádelő 97 .

Szádvár 97 .

Szájbűlése 99 .

Szakál, Szakolcza, Szakoly, Szákul 73.

Szalán fejedelem 79, 103, 106, 107, 108.

Szaláncz 80.

Szalankamen 79 .

Szalatna, Szalatnak 69.

Száldobágy folyónév 85.

Szalók, Szalonna 80.

Szalonta 93.

Száma a beköltöző magyarságnak 133.

Szántóföldek 47 .

Szara-Sen kazar főváros 14.

Szász a germán ember neve 32 ;

népnevezet 102 ; -- vendégek be

költözése és kiváltságaik 145.

Szatmár 107 ; – vendégek diplomája

1230. 147 .

Száva 45 ; neve 64.

Százhalom 110.

Szeben folyó 56 ; vára 149.

Szécsány, földvár 54 .

Szeg 98.

Szeged, halászat 115 ; pogánykori

magyar matrona sírja 31 .

Szegfalva 98.

Szeghalom 97 .

Szegvár, pogányvár 53.

Szekcső 110.

Székely irás 118 ; szó 117 ; - szó

góth sakula 118 .

Székelyek 103, 109 ; királyi tele

pítvényesek -e ? 117 .

Székes -Fehérvár 112, 120.

Szelcsák, Szelcsova, Szelcz, Szelcze,

Szele, Szelecske, Szelecz, Szelencse,

Szelény, Szeleste, Szelestény, Sze

lezsán , Szeli, Szellő, Szelnicza 80.

Szelevény, őskori földvár 53.

Szemely, Szemenye 79.

Szénás, Szencse, Szenicze , Szenna, Sze

nográd 76 .

Szénhalom 97 .

Szent jelzőjű helynevek 101 .

Szent-András, földvár 54.

Szent-Anna, földvár 55.

Szent -Elek 74.

Szent-Endre, avar sírlelet 51 .

Szent -Gallen , magyarok táborozása 926

ban 126 .

Szent-István 129, 133, 136, 137 .

Szent -Iván napi tüzek 37 .

Szent László 117 ; törvénye 38, 147 .

Szentes, földvár 53.

Szepes 94 ; erdő 107 .

Szepesi szászok kiváltságai 1274. 150.

Szer 103 .

Szerdahely 102 .

Szered, Szerednye 69 .

Szerémség 45 , 62 .
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Szerencs 103.

Szerepmonostora 101 .

Szeretosz folyó (Szeret) 23 .

Szeri törvényhozás 108.

Szerződés -szegés 19.

Szeszárma (Szolnok-Dobokam. ) , földvár

56 .

Szíjj a kopján 28.

Szikszó, Szilakszó 97.

Szirák 76.

Szkala , Szkalite, Szkálnok 73.

Szláv ábécze 60 ; — házközösség 66 ;

helynevek 66—82 ; – liturgia 61 .

Szlávok 45, 46, 50 ; — adófizetők 15, 18.

Szlovénok 46, 153.

Szokolár, Szokolcs, Szokolócz, Szokolo

vácz, Szokoly, Szokolya 77 .

Szolnocskó, Szolnok, Szolocsina, Szol

sicza, Szolyva 80.

Szolnok 119.

Szomajom , Szomolány, Szomolnik, Szo

molnok, Szomolya 79.

Szombathely 45 , 102.

Szökő-nap 43.

Szőlőmívelés 48 .

Szőlős 96.

Szövetkészítés 30.

Szredistye 69.

Sztára, Sztarina, Sztárnya 68.

Sztráska, Sztrázsa, Sztrazsó 81 .

Sztrugár 71 .

Szuha, Szuhány, Szuhogy 69.

Szuszek 96 .

Szűcsmesterség 30 .

Szvatoboj, Szvatopluk fia 62.

Szvatopluk morva fejedelem 26, 45,

60—62, 112 ; fiai 62.

II. Szvatopluk 62.

Taksony fejedelem 130 .

Takszisz, Árpád unokája 130.

Takta vize 110.

Talmács ( Szebenmegye), földhányások

és régi sánczok 56 .

Táltos 42, 43.

Támadó fegyverek 28.

Tápé, halászat 115.

Táplánfa, Táplány, Taplócza, Tapol

csány, Tapolcza 69.

Tarianosz, Tarján nemzetség 23.

Tarkatzusz, Arpád fia 130 .

Tarna, Tarnó, Tarnócz, Tarnócza, Tár

nok, Tarnóka 72.

Tárnokmester 24.

Tarom vogul szó 8.

Tas - vára 110.

Tatárok beköltözése 146.

Tátra hegység neve 86.

Tebelesz , Árpád unokája 130.

Tégláshalom 97.

Teherszállítás 48.

Telegd ( Biharm .), földvár 55.

Teleke végzetü helynevek 100 .

Téli foglalkozás 18 .

Temes folyó 54 ; neve 85.

Tenger szó 16 .

Tepla, Teplicz 69.

Terbegecz, Terbeléd 81 .

Terebes 80 .

Terebezd, Terebő 81 .

Terenye 72.

Tereske , Terestyénfa , Teresztenye

76.

Terem szó 8.

Természet szó 8.

Természetimádás 34.

Termet 31. '

Ternova 72.

Tesszalonika 60.

Thaifálok 83.

Thaja folyó 58.

T

Tacitus 58, 84.

Tagat tartomány 13.
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Theophylaktosz Szimokatta a pogány

magyarok vallásáról 34 .

"Tibold tannenbergi gróf 139.

Tierna colonia (Orsova) 65.

"Tiha, Tihany, Tihó 69.

Timár ( Szabolcsm .), halásztanya 115.

Tirnova 72.

" Tissina, Tissinecz, Tissovicza, Tisza

falu , Tiszolcz, Tiszovnyik 75.

Tisza folyó 50 ; neve 64.

Tisza-Abád, halászat 115.

Tisza-Igar, földvár 53.

Tisza -Földvár, földvár 53.

" Tisza-Nagyrév, földvár 53.

Tisza-Püspöki, halászat 115.

Tiszai szlávok 52.

Tisztaság 31 .

Titel 107 ; halászat 115.

Tizsina 75.

Togata, az Irtis ugor neve 4.

Togora, helyesebben Togata 8, 9 .

Tolcsva vize 110.

Topla, Toplicza, Topolecz 69 .

Topolócz, Topolóka, Topolovecz, Topo

lya 74.

Torda, sóbányászat 1075. 119.

Torhus föld 109 .

Torna 72.

Torontál név 94.

Torony helynevek 101 .

Tosu 105, 107 , 110.

Tót népnevezet 102 .

Tótok vagy szlovákok 153.

Tőke - Terebes 80.

Tömlőkön való átkelés 18 .

Tőrincs 72.

Török eredet 5 ; fajbeliség 18 ; -

kölcsönszók 16 .

Török -székasi földvárak 54.

Török-tatár hatás 7, 10 ; népek 5.

*Törvény szó 132.

Törzsek , nemzetségek 19.

Törzsfők 23.

Tövis nevek 97.

Tőz folyó 55.

Traungau vidéki só 49.

Trebasócz, Trebete, Trebichova, Tre

bosztó, Trebusa 81 .

Trencsén 72, 107 .

Tribs 81 .

Trnavka 72.

Trsztena 76 .

Trullosz, Tyras (Deneszter, a törökök

nél Turlu ) folyó 23.

Tuhutum 105, 107, 111 .

Tulln vidékén szőlők 859. 48 .

Tulogd 95.

Tur, Tura , Turány, Turcsánka, Tur

csek, Turcz, Tureczka, Turicza, Tu

riczka, Turik, Turina, Turja, Turó,

Turócz, Turoluka, Turony, Turo

polja, Turova 77.

Turk nevezet 17 ; sátrak 19.

Turkeve 97.

Turkia határai 950-ben 120 .

Turkok (magyarok) 19.

Turzó, Turzócz, Turzovka 77 .

Turzol kún ember 110.

Tušmen szó (rossz) a vogulban 7 .

Tutajok 114.

Tündérek 40.

Tür, Türe, Türje, Türke 77.

Tüskevár 72.

Tűzimádás 18 ; tisztelet 37 .

Tyukod 95.

U

Udornya, Udvarhely, Udvari, Udvar

nok 81 .

Udvarverem 42.

Ugocsa 106.

Ugor eredet 5 ; népek 3, 5 ; — népek

autochtonok 8.
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35 ;

Ugorok, héberül higraiak 13.

Ugri név 128.

Ukkon a magyarok legfőbb istene

pohara, a finneknél Ukon

pikari vagy Ukon malja 35 .

Ultemaš cseremisz szó, annyi mint

áldomás 8.

Ungora -vár 55 .

Uraj, Uraly 77 .

Ural folyó 5, 9, 15 ; hegység 8.

Usubuu 190, 111 .

Ülése végű helynevek 99.

Ünnepek 36.

Ünnepnaptár 43.

V

Vadasülése 99.

Vadász madarak 11 .

Vadicsó, Vadna 70.

Vág folyó neve 84.

Vágás összetételü helynevek 100 .

Vajtha 94.

Valkány, Valkócz, Valkova 77 .

Valkó 77 , 108.

Vallási türelem a bolgárok- és kaza

roknál 14.

Vámbéry Ármin 30 .

Vandalok 55, 83.

Vándorlás 10.

Varannó 78.

Varbó, Varbócz 75.

Várna 26.

Városok a művelődés terjesztői 157.

Várostromlás 29, 30 .

Varsan folyó 13.

Vár-Sonkolyos, pogányvár 55.

Vásár szó 7 .

Vásárhely 102 .

Vasorru bába 40 .

Vastag Károly császár 61 .

Vaszar 87.

Védő fegyverek 29.

Védszellemek 40 .

Velek 109, 111 .

Vencsellő, halászat 115.

Vendégszeretet 31 .

Verbász, Verbény, Verbó, Verbócz, Ver

bőcz 75.

Vereczkei szoros 44.

Vereskút 97.

Veresmart 98.

Vérszerződés 105.

Vért 19 .

Vértes -erdő 110.

Veszprém 94, 109, 111 .

Vidrány, Vidrova 79.

Vikaris ülése 99 .

Viktobálok 83 .

Vinczellérek 48.

Vinerlaka 99.

Vingårt 94 .

Visonta 77, 94.

Víztisztelet 38.

Vjatka folyó 8.

Vlacsa, Vlkanova, Vlkolinecz, Vlkovo

77 .

Vodnik 70.

Voffaülése 99.

Vogul manši név 8.

Vogulok 3, 5.

Vojtech prágai püspök hittérítése 137.

Volál 78.

Volf 94.

Volga 5, 7 , 9 , 12, 15, 25.

Volócz, Volova, Voluvej, Volya 78 .

Votják ud-murt név 8.

Völcsej, Völcsök 77.

Vőlegény 32.

Vranje, Vrány, Vranyucz 78.

Wenzelin 139.

Wolfgang hittérítő 972. 137.

Wolfger lovag 139.

Was
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N

Zágráb vára 108.

Zagyva 98, 107.

Zala folyó 45 ; - melletti szőlők 868. 48.

Zalavár 59.

Zaltasz, Arpád fia 130.

Zámoly 79.

Zarándi ispánság 111 .

Zemenye, Zemplén 79.

Zenta, halászat 115.

Zimony 79 .

Zobor nyitrai vezér 104, 107 .

Zólyom vára az alföldön 56.

Zöld-Erdő 97.

Zöldhalom 97.

Zuárd 107, 108 .

Zulta fejedelem 109.

Zürjének 5 , 7 .

Zsemenye 79.

Zsidó helynév 102 ; hit 13, 14 ;

kereskedők 49 ; vallás államval

lás 16.

Zsidók mint magyar lakosok 154.

Zsitva 98.

Zsupánok 46 , 47.
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