
Szdkelvek

Az egyetlen magyar torzs, mely tiirzsszervezet't dtmentette a ke-

reszt6ny [ir6lys6.g t6raUa is rigy, hogy tagiainak, ill.-az 6ltaluk lakott

teri.iletnek alkotmS,nyjogi kiil6n6.lld,sa 1848-is firnn6lloth Veli'ik egv

ktiliin feiezetben foglalkozunk.
Itt csak annyit,- hogy ez az egyetlen olyan magyar n6pr6sz, mely-

nek itt lak6s4t hagyom6nyai 6s a kr6nikri.k m€g a magyarok bej<jve-

tele el<itti id6kre, a fuinot kordra vezetik visszai Miu.t6n a magyar ha-

gyom6ny az avatokat nem ismeri 6s azakat az frszttiai helynevekben

Is etOOjeit<nek, a hunoknak nevr6vel (heun, hain) jeliilt6k 6s jelijlik n6-

*"iUt is, val6szinu az, hogy a sz6kelyek az aYar "hfnok" leszdtmazot-

tai. Ugyanakkor ur uitagot hogy a kabarokkal azonos funkci6kat ttjl-
ttittek be a 10. sz. folyam6,n. A kir6lys6.g els6 sz6zad6,ban a kabarok-

- r"f.-ia" a tobbi mugy"r tdrzzsel egyiitt nyoma veszett. A szdkelyek,
- mint ilyenek, meguann-uk a mai napig. Ezekbcil a tdnyekb6l Gycirffy ar-

i.a kOvetkeztetett] hogy a sz6kely t6rzset a magyal honfoglaliis ut6n

mind az itt tal6lt uuirokb6l, mind a magyarokkal iott kabarokb6l szer-

vezt6k.
Barhogy is 6ll a dolog, az a t6ny, hogy a "sz6kely" tbrzsn_evek

vagy a tabir tiirzsnevekk"l uegy"s*n fordulnak ela az eszaki 6s kele-

ti i'kabar vonalakon", vaBV azokhoz hasonl6an alkotnak egy "sz6keiy

vonalat" a tijrzsi helynevek kiiriil D6l'Magyarorsz6gon'
Sz6kely tiirzsndvnek nem azokat a neveket tekintjiik, melyek jel-

zoje,,szdkely,, ipl. Sz6kelyudvarhely, Szdkelyszentmih6,ly) mert ezek

"t"OLg"J 
*.i'f.Uttinndztet6sek 6s a mai Sz6kelyfiild helyneveire jellem-

,,j.k,-hun.* a sz6kely, Felsci sz6kely, sz6kelyhid, szekely'falu tfpusti-

akat, melyek 6ppen nem u Sz6kelyf0ltl6n tal6lhat6k. Ide vettiik azokat

a trelys6geket Js, melyekrdl nem nevtik, hanem tortdnelmi adatok bi-

ionvtija[ sz6kelyek k-iizdpkori ittlak6s6.t. (Pl. Mezcitelegd, Ebej, Sas-

v6.r, V4ty),
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z6rt viszont h6tben tudtuk kimutatni. Ennek oka egyr6szt az lehet, hogy
Taksony nem apjdt, hanem testvdrdt kiivette az uralkoddsban, t€hAt i-
cl6sebb korban kertilt hatalomra. M6srt4szt az is, hogy Friisz uralkodr{'
sdnak idejfn Tas hosszabb ideig tr6niiriikiis volt. Ennek a ielent6s6g6-
vel kapcsolatban l6sd a Tasn6l mondottakat.

A r p 6 d A ttiriik eredetii magyar Arpa sz6 -d (eredetileg tiirdk kiesi-
nyitri-) k6pztivel tulajdonnr6v. Almos vez6r fia. A fi6gon 1301-ben ki'
halt Arp6d-h6z ndvad6 6se, aki a magyar tdrzseket Keletrtil a K6rp6to-
kon 6tvezette 6s a K6rp6t-medenc6t elfoglalta. lgt' a magyar tdrt6ne-
lem legnagyobb alkot6sdnak, a honfoglal6snak megszem6lyesittije.
(Helyn6vi vonatkozdsait l6sd Tarhosndl)

T a r h o s Konstantin szerint Arpad legidcisebb fia, Tarkacs. (Leyen-

te vagy elesett a honfoglal{s eltitt, vagy azonos Tarhossal kinek ma-
gyar 6s tiirdk nyelven is volt neve. Pauler, Pais) R6gebben a tarkan
"m6lt6sign€vbcil" magyatdzt6k, (gr. 'fichy, Bendefy) mi inkdbb a thr-
k6ny (-dsszegytijtiitt sereg) n6v sereggytiit{ 6rtelmti sz6rmaz6k6nak
taftjuk.

Pais a ttiriik tara- (sz6tmegy, kiterjed, kcletkezik) ig6btil sz6,tman'
tatja targadzsi:kivrindorl6 tiirzs 6rtelemmel.

N6gy helyneviink Tarhos alakban tartatta fenn nev6t egy pedig
Tarhacsia-k6nt. Ezeknek az elhelyezked{se rendkiviil tanuls{gos. E-
gyik Biharban (A28), m6sik Bihar kd,zvetlen szomsz6dsSg6ban @z7l
tal6lhat6. Anonymus alapj6n itt Zolt6"n (Solt) nev6t keresnr6nk, ezt
viszont nem tal{ljuk. A Gesta Hungarorum szeruoie ugyanis azt iria,
hogy Bihar Arp6.d tr6niiriikiis6nek, zolta hereegnek a tartom{nya lett.
Bihar sok kabar (23, 2g 29, 3L, 32, 33) 6s sz6kely (24, 26,27' 30)
helyneve hitelesitheti is ezt az 6lliths6ft, hiszen a legdiabban csatlako-
zot| llrzsek tiiriik szokas szerint a tr6ndrdkiis uralma alatt 6llottak, a-

hogy erre Gyrirffy (I. 572-573) rd.mutat ils a kir{lysiig elsti szAzarJS,-

ban div6 "duk6tus" (-hercegs6g) int6zm6ny6t is abb6l a tdnybdl ve'
zeti le, hogy a segedn6pek lakta teriiletek - elsrisorban Bihar - a

tr6ndriiktis (legtiibbsztir a kirdly iiccse) kez6n voltak.
Ennek a felfog6snak egy k6s6bbi kdzjogi megnyilv6nulasa volt az

is, hogy a tatdrok el6l 1240-ben Magyarorszegra menektilti ktinoknak it
szhzadok folyam6n a mindenkori pddor (palatinus), teh6t a kirSly he-

lyettese volt a kapitanYa.
Gyrirffy Anonymus Gesta Hungarorumdnak kora 6s hitelessdgc c'

tanulmr{ny{ban (Bp. 19?0.) kimutatta a Gesta politikai cdlzatossdg{t.

Imre kirfly (1196-1205) tronkiivetel6 iiccs€vel szemben kiskorri fi6nak,
L6szl6nak kiv6nv6n a tr6nt biztositani,. tit mdg gyermekkorban meg'
korondztatta. Anonyrirus (:P6ter, budai pr6post') azzal az 6llit6sdval'
hogy Arp6d legkisebb fi6"t, zoltht tette meg iiriiktis€ve, ki tit n16g 1l]

Cvds gyermekkEnt kiivette az uralkoddsban, a gyermekkorbarr megko-

rcnezoit uralkod6 int6zm6nydt akarta tiirt6netileg megalapozni.
Anonymus 6llit6s6nak ellene mond az Arp6d-h6zban divatos "se-

nioratus", teh6,t az a szokds, hogy az uralkod6t a csal{d legidtisebb

fdrfitagja (rendszerint a kirrily iiccse) kiivette a tr6non. Ezenkiviil az

a 6nyl-hogy Arp6d ntigy fi6r6l tisszcsen 11 helynevtink van, de ezck

Iiiiziil csak kett6 orzi a Solt, kett6 pedig a Zolta nevet (A20, A24) ' 6m

egyik sem Biharban! (Gy6rffy soltot nern is tartia "zolt6"-val azonos-

nak.)
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Ezek utdn arra a r'6lem6nyre jutottunk, hogy Anonymus j6l tudta
azt, hogy Bihar a tronijriikiis korm6nyzata alatt 6llott, de mivel 6 Zol-
t6t akarta a misodik magyar fejedelemk6nt ftiltiintetni, 6t helyezte
Biharba. Ha Zolta mes6j6t kikiisztibiiljiik, akkor nyilvinval6, hogy Tar-
hos, a legidrlsebb firi volt Arpid iirtihiise, taldlr 927-ig utddja is 6s
tr6ntiriiktis kor6ban a kabarok (6s tal6n sz6kelyek) f6vez6re. Ezt a
feltev6si.inket igazolja a mai Baranydban l6vri Tarhos (Tarr6s, A21) 6s
a tolnai Tarhacsia helynr6v is. Ez a tertilet szintdn annyira jellegzetesen
kabar (78, 79,80, 81, 81a, 81b, 82, 83, 84, 85) 6s sz6kely (91, gZ,

93, 94) kezdeteket mutat, hogy Gytirffy 6ppen ez6rt veti fel a kdrd6st,
hogy vajon Baranya megye nem tartozott-e a dukdtushoz (1. Z5Z.).

1\{iut6n ezt megi,llapitottuk, r5szre kell venniink azt is, hogy Arpdd
helyneveink - az 6budai Arpddfiildt6l, ahol a fejedelmet eltemett6k,
eltekintve - csak Biharban (A1), Barany6ban (A2) 6s a Csall6kiizben
vannak. Ami a biharit illeti, Gyrirffy az L?l!-ben emlitett Arpa k6scib-
bi m6dosul6s6nak tartja (I. 595) . Ezzel kapcsolatban az a v6lem6nyiink,
hogy a dolog megforditva is lehetsdges, tehdt az Arpa egy helytelentil
irt n6valak, vagy pedig nem az,onos az 1326-ban emlitett Arpdddal.
Mert ahogy Baranyilban Tarhos mellett, rigy Biharban is indokolt a
k6t Tarhos szomsz6ds6g6ban az Arpddr6l nevezett helysdg. Ahogy Tar-
hos, 6gy Ary6d is a kabarok vez6re volt tr6niiriiktis kordban. Ebben
semmi megleprf nincsen. Az ttjsils csup6n annyi, hogy a bihari 6s ba-
ranyai Arpr4d helynevek n6vad6juk tr6ndrdktis volt6ra utalnak m6r a
honfoglalds ut6n, srit Pann6nia 900-ban tiirt6nt megszdlldsdnak idej6-
ben is !

Igy 6rthet6v6 vr4lik a kr6nika tud6sit6,sa, mely szerint Arpdd tiir-
zs66 volt az a megtisztel<i feladat, hogy eldnyomul6sban az 6len, visz-
szavonul6sban pedig h6tv6dk6nt harcoljon.

Nos, ez a tdrzs csak a kabarokb6l r{llhatott, akikrtil a ktilfdldi kut-
frik jegyezt6k fitl azt, hogy 6k jr4rnak elsd hadrendk6nt a magyarok
harcaiban. Arpdd viszont nem kabar eredetii volt, hanem a megyer
tiirzs vez6r6nek, i,lmosnak a fia. Megyer ttirzs6nek 6s vele egyi.itt e-
grSsz "megyeri" n6pdnek vez6rs6g6t teh6t csak az rij haz6ban vette 6t.
Az ezer 6ves magyar hagyom6ny szerint rj volt az elsri magyar, aki a
Vereckei h6g6n 6tl6ptette lov6val az trj orsz6g k6rp6ti hat6ri{t. Nos,
ez sz6 szerint igaz lehet, hisz ti vezette az ekivr0clet. (Hal4l6nak 6vsz6-
mdt Anonymus tali{n az6tt tette 907-re, mert ekkor m6g Solt gyermek
volt, akit m6g, mint ilyent akart tr6nra tiltetni. trgy vdljiik, hogy to-
v6bb 6lt)

U I I d Arp6d m6,sodik fia, Konstantinndl Jelech.
Tijriik "ilik", mely sz6 a fejedelem cime. (gr. Zichy: Magyar tist6r-
t6net). Ugy vdljtik, hogy a tiirdk "il", "el"-n6p 6s a td,riik "ik"'-nagy
tisszet6tel6b6l keletkezett a hadnagy - orsz6gnagy hasonl6 6rtelem-
ben. Helynevekben Ullci-v6 m6dosult. A Dun6ntrilon nem fordul elti.
J u t a s. Ary5d harmadik fia, Konstantinn6l Jut6csa. E tiiriik sz6 je-
lentese izlel6, tehit inyenc.

Helyn6vi hagyatdka a Dundntrilra korl6toz6dik, a Balaton ktirny6-
k6re.

S o I t. (Zalta, T,oltdn) Azonos a szultdn szoval, melynek jelent6se u-
ralkodo. Arp6d negyedik fia, Taksony atyja, s igy az iisszes Arphd-hdzi
kir6ly 6se. Hogy gyermekkorban nem keriilt a tr6nra, az biztos (L4sd
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a Tarhosn6l el6adottakat,), de mir az is k6tsr6ges, hogy egy6ltal6n u-
ralkodott-e Tarhos 6s F6jsz kiiziitt. Szer6ny helyn6vi hagyat6ka erre
nem enged kiivetkeztetni.

Ha a magyarok 10. szhzadi hadmiiveleteiben ti.ikrdzodf ktilpolitikd-
juk egym6st6l megkiil<inbdztethetci korszakait nemcsak ktilsri esemtS-

nyekb6l, hanem a fejedelem szem6ly*6nek kiiliinbiiztis6g6lxil is magya-
rdzzuk, akkor a 927 6s 936 kiiziitti 6vekben elk6pzelhetci egy harmadik
fejedelem uralkod6sa. Ez esetleg Solt lehetett.

T e v e I Tarhos fia. Neve a tiiriik teve sz6val azonos. Az a tr6ny, hogy
Arp6d legiddsebb unokdja az uralkodS,sbdl kimaradt, arra utal hogy
legfiatalabb nagyb.4tyja, Solt ttil6lte ot. Ez ism6t egy 6rv Solt uralko-
d6sa mellett.

F 6 j s z Jutas fia. Konstantinniil Falicsi, mely n,6v a magyar fal ig€-
116l magyarinhat6 fal6nk vagy inyenc 6'rtelemben. Teh6t cz Jut6csa le-
fordit6sa. (K6lm6n B6la: A nevek vil6ga, Bp. 1969.) Bizonyos az, hogy
94&ban ti volt a fejedelem. Val6sziniinek tartiuk, hogy 936-t6l 955-ig
uralkodott.

T a e tdriik sz6, jelent6se kti. Jutas m6sodik fi6nak, F6isz tjccs€nek
tartott6k (H6man). Legrijabban Gytirffy feitette ki igen szellemesen
azt, hogy Ull6 fia kellett legyen a nem l6tez6 Ezel6 helyett. (Gydrffy.
Ilonfg. Bp. 19?0.) A nem uralkod6 Arpad'h6zi hercegek (Ullti, Jutas'
Tevel, Torm6,s) birtokaira a helynevek 6ltal6ban a Turul nemzets6g ti-
si tertiletein (Veszpr6m, Somogy, Tolna 6s Pest kiirny6k6n) utalnak.
M6s a helyzet Tas eset6ben, kinek nev6t a t6rk6p Hevesben r6s Sza-
bolcsban h6rom helven is fenntartotta. Ha megn6zztik ut6bbiak (Tal'
Ta4, Ta2'7, fiildrajzi kiirnyezetdt, azt er6sen kabar - r6szben sz6kely -jellegiinek itdlhetjiik) 4, 3, 10 ,6s 19, 20, 21, 22). T as, mint m6r em-
litetttik, Fajsz uralkod6sakor hosszabb ideig tr6niiriikiis kellett legyen,
s mint ilyen, a kabarok f6vezt{re. Ez6rt voltak birtokai a mdtrai 6s fel'
sri-tiszai kabar sz6ll6sok mellett. (Allit6sunkat m6g a Ta 3 elhelyezke-
dr4se is t6mogatja.)

Tas tr6niirtikiis volt6t bizonyitia Konstantinnak Arp6d-hazi Torm6s-
tol 948-ban vett 6rtesii|6se, rnely szerint -trp6d unok{i kiiztil Fiiisz, Tas
6s Taksony voltak akkor 6letben 6s Fdjsz uralkodott.

T a k s o n y Solt fia, Szt. Istvi4n nagyatyja. Val6szintileg 955-ttil 972'
ig uralkodott. A Tisza menti A 391 kivdtel6vel a helynevei a Duna
ment6n, annak teljes hossz6n jelentkeznek.
T o r m ii s Tevel fia, Arpdd dtfiunok6ja. A n6v a tiiriik eredetii ma-
gyar torma sz6 mell6kn6vi alakja. Torrnds v6gtelen hril6ra kiitelezte a
magyar tiirt6n6szeket az6ltal, hogy 9.18'ban, amikor Bulcsu horka t6r-
sas6g6ban ktivets6gben jrirt Bizdncban, Konstantin cs6sz6rt a magyar
tiirzsek neveirril 6s Arp6d lesz6rmazottair6l t6j6koztatta. Ha ezt nem
tette volna, ezeket a neveket nem ismern6nk, 6s t6rk6pi el6fordul6sa-
ikb6l sem vonhatn6nk le tanuls6gokat.

Ami a Tormds helyneveket illeti, probl6matikus a hunyadmegyei
(A 411), melyet Cs6nki, ki e v6rmegy6t fiildolgozta, nem emlit.

Mivel a Torm6s ndv egy tormatermd ter{iletre is r6illik (1. Torma'
fiilde, Zala megy6ben), mint Torm6spuszta Sopron megy{ben, melyrtil
kor6,bbi emlit6st, mint az 1?99-it (V6gi Andr6s: Magyarorsz6$rak lei-
rdsa III. 514.) nem ismeriink, igy nem z6rhatjuk ki annak a lehet6s6-
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g6t, hogy az A41l 6s A412 alatti Tormisok sem az Arp6d-hilzi hev
cegek nev6t 6rzik. A GEza fbjedelem nevlt 6rzd D6va (A 48) a hu-
nyidmegy"i Torm,6,s t<iszomsz6ds6gdban viszont az Arp6d-h6z itteni
birtokl6s6t tanrisitia.

GEza Taksony fia, Szt. Istvin apia, Magyarorszd.g uralkod6ia 972
6s 99? kiiziitt. Eredetileg Gyeii, Gyci (mi tiirdktil f<i, legftibb) 6s -csa
kicsinyitdk6pzfl iisszet6tele. A sz6 tiirdk jelentds6nek meg€rt6se nyil-
v6nult meg e n6b 100 6vvel kdscibbi visel6jdnek, I. G6za kirdlvnak
(10?5-10??) kereszt6ny nev6ben, a Magnus n6vben, mely latinul na'
gyot jelent, s igy 6rtelme a Gyti-hiiz a legkdzelebb 6ll az dsszes ke-
reszt€ny n6v ktjziitt. (N6meth Gyula: A honfoglal6 magyars6g kialaku-
Lisa. 8p. 1933. €s gr. Zichy: Magyar 6stiirt6net. Bp. 1939.)

A "G6za" helytelen 19, sz6'zadi olvas6sa a Gy6csa n6vnek, melynek
helynevekben nyomon kiivethetci fejlcid6se az al6bbi: Gyti (A 43' A 44)
Gyti-1-csa (kiesinyit$k€pzci)=Gy6csa, ebbdl a mag6,nhangz6 illeszked{s

folytdn Gydcse (A495)+ d (442)
Nem l6.gyitott formiban: Ddcse (4491, L492, A494, A496, 4498)'

Dejcsa (A 499) vagY
G6cse (A 49?)

Yiltozatai: D6cs6 (A 49), Decs (A 493), D6cs (A 487).
D6{szl6v birtokosk6pzl: va:Ddva (A 48, A 47)
(Erre nrSzve l6sd: Kdlm6n B6la: A nevek vil6ga, 152. Bp. 1969.)

A G6z6,ra vall6 23 helyn6v elhelyezked6s6b6l azt v6ljiik, hogy a
B6k6sben (A47, 4491) valamint Tolndban 6s Baranydban (4493, A
42) tal6,lhat6 n6gy hely GEqa tr6niiriikdssel, mint a kabarok f.iivez6r6-
vel hozhat6 kapcsolatba. A t6bbi m6r a tavol esii teriileteken (Szlav6-
nia, Erd6ly, ilszaki Kdrpdtok) 6s aa Alfitld m6g ritk6,n lakott r6szein
uralkod6i birtokokat - a k6s6bbi kozigazsatilsi egys6gek csirdit -szervezd uralkod6ra utal, Az udvarhelyi D6es-falva eredetis6ge k€rd6-
ses.

K o p p 6 n y Tar Szerind (Zerind) fia, Arpdd iikunokSja, Szt. Istvdn
harmadfokri unokatestv6re, ki vele szemben, mint tronktivetelti l6pett
fel a senioratus elv6nek alapj6,n, k6v6n 6 GEza hal6la ut6'n az Arpdd-
h6z legid6sebb f6rfitagja. Hogy Tarhos, UIl6, vagy Jutas lesz6rma-
zottja-e, nem tudjuk. H6man 6s Gydrffy Tarhos d6dunok6i6nak v6lik.

Az tittidik Arp6d-h6zi nemzed6kb6l egyediil Koppriny helyneveit
t6rgyaljuk, mivel 6 m6g a 10. sz. v6g6n meghalt. Mindamellett a Kop-
p6ny helyn6vanyag sem probl6mamentes. Kopp6nyr6l ugyanis bizto-
san tudjuk, azt, hogy somogyi vezr6r volt. A helynevek nagyobbik fele
(A51, A53, A57, A.58, A52) val6ban Somogyb6l 6s a vele hataros
megy6kb6l val6. Meg a Kom6rom melletti Koppdn (A 59) helyzete
sem lcpne meg, de a belsrhrd6lyiek6 (A54, A56) 6s a bihari6 (455)
meggondolkoztat6z
l.) Az erd6lyiek a Kopp6.ny 6s a Gyula kiiziitti kapcsolat - politika

sziivets6g - r6vr5n is l6trejiihettek. A bihari semmi esetre sem.
2.) Mindhr4rom utalhat az Arpild-haa Torda kiirny6ki (v.ti. A 46, A 37)

6s bihari (v.ii. A 2f3, Al, AZ7\ birtokl6s4ra. Ez esetben a Kop-
p6nyok nem kiriv6ak.

3.) Lehetnek Kopp6ny kiv6gz6se ut6n annak idetelepitett ut6dair6l is
elnevezve, teh6t a Kopp6ny nemzets6gr6l, melynek l6tez6s+5rdl
r6szben irott bizonyit6kok, rdszben csalidi hagyom6nyok (6ppen
az erd6lyi gr6f Wass csalid6i) tanfskodnak.
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Ha a felt6telez6sek kiizi.il a 3.) pontban emlitett a helyt :ill6, ak-
kor az erd6lyi 6s bihari Koppdny helynevek nem 10.-ik szflzadiak.

A Kopriny ndv kiiliinben minden val6sziniisdg szerint a Khag6n(:
Kapg6n-I(apj6n (A 58) -Kapp6n (A 59):Koppr4n) m6lt6s5gra, tiir-
kiik, avarok, bolgS,rok fejedelm6nek cimere (melyb6l a "kdn" fejl6-
diitt) vezethet6 vissza.

A nem Arpdd'hrizi vezdrek /tovsf6k/ nevei

Szabolcs. A magyar szab (to cut) ige szdrmaz6ka, ak6rcsak a
szablya (sabre, mely sz6t az eg6,sz nyugati vil6g a-z i-vell egydlti kprd
fogalm6'v6lTgyiittl-magyarfl@t 7T, rr.ti. n6met Sibl, francia sab- '

ffirasTE]--_ '-e d* -'- Etdd-626n-gk'= a fejedelmi m6ltos6gban Almos eltidj6nek - fia
.(Gydrffy szerint unok{ja.) A kr6nik6k szerint a honfoglalfskor mi4r
o volt az egnk tdrzs vezdre. Melyik6? Erre, ndzve a kr6nikdk - me-
lyek csak a vezt6reket ismerik - nem adnak v6laszt, de Konstantin
sem ad, aki viszont a ttirzseket sorolta fel.

A tiirzsek vez6reinek megfejtds6ben 6ppen Arpdd 6s Szabolcs tdr-
zs@nek a meghat{rozhsa a legktinnyebb feladat. Miut{n tudiuk azt,
hogy a magyarokat m6g onoguf 1:tiz tiirzs) nriven ismerte meg a

v{16.g (6-orosz: ugre, bulg6r: ugrin, giiriig: ongroi, tot: uhri, kiiz€p-
feln6met: unger, olasz: ungheri, 6-francia: hongre, angol: hungarian,
holland: hongaar, spanyol: hungaro stb. l6sd H6man L nD 6s a "ma'
gyar" n6v, ahogy iinmagukat nevezik, az egyik tiirzsnek a megyer-nek
a nev6b6l terjedt el az eglsz tiirzsszii'vets6gre, vil6gos az, hogy a m9-
gyer az Arpad-haz t6,rzse volt. Azt is tudjuk, hogy a magyar tiirzsek
rangsor{,ban ez & m6,sodik tiirzs volt. Ezek szerint az els6nek emlitett
ny6k az Arp6dokat megel6zd feiedelem, teh6t El6d tiirzse kellett le-
gyen< E tiirzsnek a vezlre volt tehlat a honfoglal6skor szabolcs.

Ha a t6rk6pen megn6zziik azt, hogy a szabolcs helynevek mellett
milyen tiirzsneveket tal{lunk, el6nk t6rul a tiirzsnevek elhelyezkeddsf-
nek egr6sz probl6matikr4ja. Mert csak a fei6'rmegyei (S3), a soplo-l-
megyei. (s-6) 6s a valk6i szabolcsokhoz esnek Ny6kek a legkiizeletrb
(20,-21, 26, 13,14). A Tisza mentiekhez (S 1, S 5) 6s a baranyaiakhoz

iSa, S8) megyer (7,12,29,27r, a biharihoz (S2) iit kiil6nbtizd tiirzs-
n6v fekszik k$zel. Ebb6l nemcsak azt l6,tiuk, hogy a Szabolcs vez{tnfv
is sz6tsz6rtan bukkan fiil a t6rk6pen ak6rcsak az egyes tiirzsnevek, ha-

nem azt is, hogy a tdrzsnevek sz€tsz6rtsriga nem okvetleniil honfogla'

}is ut6ni, mestersr{ges sz{tt'elepit6s eredm6nye ! Mert ugyan- ki telepi-
tette volna sz6t Szabolcsot - halila uthn szhz esztendtivel? Szt. Istv6n
kordban ugyanis Szabolcs leszfiwnazottj6t Csdknak hivt6k, s mint a-

hogy birtoljog! okok miatt minden honfoglal6 nemzets6gnek, rigy Sza-

bolci lesz6rmazottainak is a Szt. Istv{n-kori cis lett a n6vad6ja. Teh6,t

Cs6k nemzets6get ismeriink, Szabolcs nemzetstsget nem. (Gydrffy:
Egy kr6nikahely magyat6zat6,hoz.. T6rt6nelmi szemle 1966. I. Bp. 6s

Gibrffy: Sz6kesfeh6rvrir felttin6se a tiirt6nelmi forr6sokban. Sz6kesfe-

h6rv6r- rtvszinadai I. Sz6kesfeh6rv6r 196?.) Ha Szabolcs lesz{rmazot-
tait Szt. Istv6n sz6ttelepitette volna, akkor errtil csupa Cs6k helyn6v
(mint cs6kv6r, cs6.kber6ny Fei6rben, cs6k Temesben) tatlfiskodna,

nem petlig Szabolcs.'Ahogy egy honfoglal6 tiirzsftinek az orszhg kiiliin-
btiz6'teruletein voltak srallasbirtokui, ugyanrigy lehettek stjt kellett,
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hogy legyenek ,,szr6tsz6rt" birtokai egy tiirzsnek is, mert ezek 6ppen c-

l6felt6telei vottak a iOrzstO tiibb helyen kialakitott sz6ll6sktirlet6nek'
--Nyitvamaradt^,6gu,ak6rd6s,.logy"SSabo.l.csnevtihelyekmi6rt

nu* *irrd.ntitt a Nv6k'nevtiek kiizel6ben tal6.lhat6k. Erre maid an 6sz'

*reiogiur,Arnan Usereitink meg v6lasaolni, amikor az iisszes tiirzsf6 6s

az iisszes t6rzs megielepedesdnek iellegzetess6geit vezetiiik kiizijs okok-

ra vissza.

H u b a. Honfoglal6 vezht, akinek kijrlet6t a kr6nik6k 6s a kutat6k

egyar6nt Magyarorsz ei erruunyugati tertilet6n (a mai szlov6ki6.ban)

hat6,rozzz6,k meg, M rp-oty a Duna 6g a K6rp4tok k6-ziitt. E terilleten a

1t.- irii^A kdzepen f,Oi rlft a vez6t, kinek helynevei,t ugvancsak H-val

i-r"rt"f' 
- 
*e* iruna egvik Or0kiise volt' A csongriidmeevei L6l (H 4)

"Or"AO:" 
val6szintileg a' Becse-Gergely nemzets{gbol sz6,rman6 Ldl volt

(Gyitrfiv I. 69?.), ei6tt u helvet t6rk6pen nem is jeliilttik'
A Hub6rSl 6s L6lr6l elnevezett kiizs6gek egyertelmtien az orszilg

Ny-nNy-i harmadriban helyezkednek el." 
Mivel a kiirt-gyarmat tiirzsrdl nevezett faluk nagy r6sze 6szaknyu-

gaton tal6lhat6, rigv v6ljiik, hogy Huba, majd L6l e1n-ek az tisszetett

liirzsnek voltak a iezlrei. L6lt a mond6kb6l "ktirtiis-Lehel"-nek ismer-
jtlt. f,enet kiirtj6nek nevezziik ma is a J6szberdnyben tirziitt l0' sz{za'di
'firagott 

csont kfirttit. Amennyire val6szintitlen az, hogy ez a ktirt L6l

vez6i6lett volna (Lirszl6 Gyuia: Lehei kiirtje, Bp. 1958.), annvira va-

l6sziniitlen az is, hogy egy- tiim6nynek (ahogy az 6smagyarok a 10 e-

,er emberbdl 6116 katonai egys6'get, ha.dtestet nevezt6k), a parancsno-

ka egy6ltal6.n maga ktirtdlt uoltta. Ilgy v6litik, hogy -az 
6skr6nika ke-

iuif*Z6.Cn"k idej6i a regdsiik 6nekeib6l m6s ismert volt az, hogv L6l a
fUrttit vez1re iolt, azai a ktirt tiirzs6. A kiirt h6lavina jelent6s6t 6s

iOrzs volt6t a t<rOnik6s m6r nem ismerve' a magyar ktirt sz6 6rtelm6t

hltvettesitette be az azonos hangz6sri tiirzsn6v hely6re, s ez6rt lett

L6l a kiirtbs vez6r.
Anorry*u, Tas fianak mondja. Ez arpad-hilzi sziltmazd,st jelente-

ne, ami alonban nem zirhat ki egy tiirzsfrii tisztsr6get.

Ota. Honfoglal6 vez6:t, Nev6t a kr6nik6k ou'val irj6k' mely hosszan-

-ii.tt o-t j"t"nt. Ez6rt szerzo e nevet az 6n (cin) szinesf6mb6l sz6r-

ii"i^tla, melyhez d tulajdonn1vk1pzo j6rult, ak6rcsak a bihari Vasad

lv;r+di ur"t"bun. A migyar vez1rek nevei ktiziitt gyakori az anyag'

n6vb<ii k6lcstinziitt, mint Altony:arany, Tas_k6. Mig ezek ielentr6se

csak tiiriikiil 6rthetd, ondnak a neve r6gi magyar sz6, mely a r6gis6g-

ben az 6n (st) 6s az 6lom (pb) ielitl6s6re fdlv6ltva szerepel (ld. TEsz'
i.u-".irr" *rbnit). Tal6n ezt'ltett6ss6get fejezi ki az 6nod helyn6v (03)'
mely 1293-ban Olnodk6nt szerepel'

" A, ond helynevek trilnyom6 tiibbsr6ge a Tisza-vid6ken tal6'lhat6,

mogpeaig a K6rp6tokt6l (ahol 6nd-ny6ri sz6.ll6sai yoF3k' mely teriile-
tet-s v6gtil a 

"oigv 
foly6i6t a szl6.vok ondova:6nd6 sz6val .ieliiltek

iio. O z) 
-a Oavia"kig (o q o tol. Csak a- Kolozsvrir melletti (o 8) 6s

* nvugltaun6ntritiak (o 14, O ?, O 13,) kiiliintilnek el az emlitett nagy

teriilett6l.- 
Az Ond6, Ond6d alakok (o 4, o 5, 07, o9) archaikus sz6v6'gi ma-

g6nhangz6t Srirtek meet. (Helyesen ondod volna az ir6s 6s kieit6s) '

FCfa" .I*. u kr6nik6kban Kund vezdt, kit An<lhymus m6g Cundu-nak

n"',r", 6s "Ound" mellett "Oundu" alak is olvashat6'
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6nd tdrzs6nek meghatdrozdsdban hathat6s segitsegtinkrc j6n fia,
Ete. Ez a k6t vezdrnOv leginkSbb a Tarj6n ttirzsn6vvel hozhatdr kap-
csolatba a helynevek, kiiliiniisen az Ete 6s a Tarjdn elhelyezked6se a-
lapj6n (819, 03, 816, 04, E3, E4, 05, E6). L6sd meg Hetdnyndl.

K u r s z 6 n. A nyugati irodalomban Chussal, Chussol (g04: Annales
Alamannici, Annales sangallenses) a bizanciakn6l Kusz6n alakban em-
litett n6v. Az adatok egy Kussz6l-Kussz6.n:Kurszan fejldd6sre utal-
nak (v.ii. Gyiirffy: Honfg. 196.) Jelent6s6t riltaldban keselyiinek 6rtel-
mezik, mert a helynevek egy r6sz6ben megrirzijtt kusaly-kiis6ly alak a
rnagyar keselyiire mutat, mi4srr6szt a Kurszdnt6l sz6rmaz6 nemzetseg,
a Kartal, a saskeselyti, szak6llaskeselyti (Glpaetus barbatus) tijrOk ne-
ve: kartal, kartal kusu. A Csall6ktizben a Kartal (6s Karcsa) alak, Szi-
l6gyban 6s Erd6lyben a Kusaly alak maradt fenn a t6rk6pen.

Anonymus szerint Kiindi.i fia volt. Arab 6s perzsa forrdsokbol is-
mer6s az a t6ny, hogy a magyarok fejedelm6nek a cime "ktindti" (Kun-
du, Kende, Kend), a t6nyleges hatalmat felettiik azontran a Gyuia gya-
korolja (Ibn Ruszta: Frjniiktik neve kiindiih. Ez a nlv kirilyuknak a
cime, mert annak az embernek, aki felettiik uralkodik, neve Gyula, ds
minden magyar arra hallgat, amit nekik harc 6s v6delem dolgdban, va-
lamint egyebekben "glh"-nek nevezett ftjnijkiik parancsol. Garizdi: \)zt
a vez6,*t Kiindiih-nek nevezik. Ez az ri nagyobbik kir6lyuk cime. Azt a
vez6rt, aki az iigyeket intlz| glh-nak nevezik; a magyarok azt teszik,
amit a glh parancsol. Al Bakri: Kirrilyuk neve kndh. Bendefy: A ma-
gyarsdg kauk6zusi rishazrija. Bp. 1942.). Biz6nci fiiljegyz6sbtil tud-
juk azt, hogy 895-ben Nik6t6sz Szkl6rosz giiriig patricius az Aldundndl
a magyarok fejedelm'eivel Arpiddal 6s Kurszdnnal tdrgyalt. (Gyijrffi,:
Ilonfg. 196.) A ktilfijldi kftf6k adatait Anonymus6val egybevetve vi-
li"gos az, hogy Kursz6n volt a Ki.indiih, mig Arprid a t6nyleges hatal-
mat gyakorl6 hadvez6r.

A ktindii, kende cim nem volt haszndlatos az Arprid-hrizban. A Ken-
de, Kend helynevek elhelyezked6sei r6v6n is a Kursz6n, Kusaly faluk
folytat6sr{nak L4tszanak. fgy Kurszdnt tekintjtik a vez6rek kiiztitt em-
litett Kond-(Cundu)uak. (A Kend telepiil6sekkel a "vezdri tijrzsnevek-
n6l" foglalkozunk.) Ugyanakkor benne sejijtik a Jenti tiirzs vez6rdt is.

T 6 t 6 n y. Honfoglald vez6r. Neve az orchoni feliratokb6l (691-bo1)
is ismert tegrin herceg mongolos teghit alakjdb6l szdrmazik. Az -6ny
tulajdonn6vk6pz6 (akdrcsak a -d) k6sribbi j6rul6k. Anonymus Tuhu-
tum form6ban {rizte meg nev6t, mely az eredeti Ttighi.it birtokosjel-
zcivel ell6tva. (v.ii. Mylord). Ez az -6m birtokosjelzri alakulhatott {t
egy helyn6vhez ink5bb ilki -6ny-re.

A legt6gibb alakot k6ts6gkiviil esy 1086-tran kelt oklevel (jriztc
meg: Tugut, Tuhut. Ezt k6sribb Tdt-kapunak, T6t-s6dnek nevezt6k. (TG)
Ez6rt szerzo bizonyos a tiibbi T6t-nek is Ttihtittril val6 szdrmaz6sdban
a Tiihtit-T6t, Ttihiit+iim=T6t-6ny fejl<idt6st konstat6lva. A T 4 alatt
tfugyall T6tdny "Tetum" rls "Theti" alakban is el6fordul. Ennc,l cr-ri-
sebb bizonyit6k alig v6rhat6 v6lem6nyiink helyess6ge mellett,

T6t6nyt Anonymus a harka atyjak6nt tiinteti fel. Mi mind Tdt6ny-
nyel, mind a harki4kkal a keszi tiirzset tudjuk legink6bb kaprsolatba
hozni, s igy rit tartjuk az er6sen sz6t6gaz6 keszik vez6r6nek.
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Mr5g ugyanazon helyn6v eset,6ben is ldthatunk E-s 6s H-s ir6smo-
dot (p1., E 15 Etes €s Hetys; EZl ma Ete, 14?b-ben Hethet.; E 19 Et-
hes 6s Hethes).

M6g a h6t 6s Hetes alakok sem a 7 sz6mn6vvel azonosak, hisz az
E 15 a XVIII. sz.-b6l ismert Hetes nev6n kivtil m6g Hetys-k6nt is e_
l6fordul, mint Het6s (E 13), 6s Etes pusztak6nt is. (Gy. I. 7lg-720.).

Ezeknek az adatoknak a birtokdban nem tartjuk azt val6szinti-
nek, hogy Het6ny - mely az Ellhez kapcsolhat6 helynevek r/s-et b-
szi ki * az Ete ndvtdl fiiggetlentil kialakult tijrzsndv lenne. Kiiliin-
ben is az -6ny k6W6 tudatos k6pz6snek l6,tszik. Ha ezt elhagyjuk, ma-
rad a Het-, Hete- gyitk. Mi m6s lehetne ez, mint Ete?

Mi6rt lett Ete nev6bdl tiirzsnr6v ?

Ha a hon:foglalSskor 6nd volt a tarj6n tijrzs vezere, akkor rjt E-
te ebben a m6lt6s5.g5ban kijvette. Ha t6rk6pre pillantunk, azt l6,tjuk,
hogy 6nd sz6ll6sai a K6rp6tokt6l a Bdcskhig a Tisza teljes hosszdnak
birtokl6s6t mutatjik. Az orsz6,g mdsik f6foly6j6nak partvonala - a-
hogy ezt Gytirffy. A honfoglal6 magyarok teleptil6si rendj6rcil cimti
publik6ci6j6.ban eklatrinsan kifejtette - az uralkod6 fejedelem birto-
I<6ban volt. A titbbi Arpid-hdzi hercegnek 6s vez6rnek a kisebb foly6k-
kal kellett be6rniiik. Ezek ut6n arra kell gondolnunk, hogy 6nd a feje-
delem ut6,n kellett kdvetkezz6k ra.ngban.'Ez akkor lett volna igy, ha a
Gyula mdlt6sSgot birta volna. 6nd Gyula volt6nak sem Anonymus, sem
a kr6nik6k ellent nem mondanak, mert egyedtil Anonymus emliti 6n-
dot a honfoglal6 vezlrek ndvsor6.ban, ahonnan Gyula hi6.nyzik, mig a
kr6nik6k ismerik Gyul6t, de ndluk ond hidnyzik. Ha Ond 6s Gyula (az-
az a Gyula) kdz| egyenkis6gjelet tesziink, d.thidaltunk egy ellentmon-
d6st, mely csak l6tsz6lagos volt. (Ilgyanezt T6t6nyr6l is mondhatndnk,
kit szintdn nem emlitenek a kr6nik6k, de mi a Horka atyi6,t inkdbb
hark6nak v6ljiik.) Ha a honfoglaldskor m6g Arpdd volt a Gyula (Gydr-
ffy id.m.), akkor Arp6d fejedelemm6 vdlaszt6sakor v6lhatott 6nd Gyu-
16v6, de fia, Ete aligha kdvette cit ebben a m6lt6s6gban is. Gydrffy
nyom6,n ugyanis Bogdtot tartjuk a honfoglal6kat kiivetd generdci6 Gyu-
l6"j6,nak. I]gy v6ljiik, hogy Bogdt, el6die tiirzs6nek, a Tarjdnnak ve-
z€rslgfib is mag6nak vindik6.lta. Ez k6sztethette Et6t 6s a hozzd hi
tdrzsr6szleget egy m6sik tiirzsn6v haszn6lat6ra. Olyan6ra, amelyik ki-
hangsflyozza az Et1hez tartozfist.

Igy magyar6zalnt nyer a tarj6,n tiirzsn6v hidnya Pahn6nia nagy
rt4sz6n, a Tiszah6,ton, a Szamoskd,zben, mert itt m6r Het6nyk6nt je-
lentkezik.

\ B e r 6 n y. Het6nyhez hasonl6an k6pzett tiirzsndvnek l6tszik. A Be-
r6ny, Berencs, Biri €s a - Gyiirffy 6.ltal m6g idesorolt - Bereel (Gy.
I. 44., kiiziis gyiike a 86r vagy Bir szem6lynrSv, mely a tdrdk ber- vagy
bir-:adni ige tiiv6re vezethetd vissza. (TESZ I. 280.) A magyar b6r
sz6 eredeti jelent6se adomdny lehetett, 6s igy 6rtelmezhetd a rdgi sze-
m6lyn6v is "Ber", mely a V6radi Reg:estrumb6l 1214-bdl adatolhat6.
Probl6matikus azonban az, hogy 86r nevti vez{rt a kftfdk nem emli-
tenek. Eml6k6t mdgis fiinntartottdk a helynevek (8. I. U. UI.) 6s a
trencs6ni Bir6c (1332: Bir), szlovdkul Birovce, Bir6 ielent6ssel. Ep'
pen ez igazolja Bir szem6ly volt6t.

Hogy ki volt ez a Bir vagy 86r, azt nem tudjuk., A helynevek az
orszilg 6szaknyugati harmad6ban birtokos szem€lyre utalnak. A Be-
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r6ny td,rzsn6v viszont ftillelhetci mindeniitt, ahol tiirzsnevekkel tal6,lko'
zunk. Legink6bb a K6r-ek szomsz6dsdg6ban. (B ?6,. B 2-3, B 15, B 14,

B 19, B 2-0, B 5, B 2, B 3, B 6). Tal6n a k6rbdl kiv6lt r6szleg, 86r ve-

z6rlete alatt viselte a Ber6ny (Berend, Berencs stb.) nevet'
A hunyadmegyei Branyicska (B 29) 1329.ben m6g Baranchka,

mely az aUarijvari nerencs 1318-as Barach, Berench- alakiaival rokon,

tenat $pprigy Ber6nynek tekinthet6, mint az, agyanakkor a m6sik hu-
nyadi Ber6ny (B 13) r6gi volt6ra n6zve nincs adatunk'

L a d 6 n y. A Hetenyhez 6s Ber6nyhez hasonl6an szemelyn6vbtil k€p-

zett tijrzsn6vnek l6tszik. Gydke a L6"d nr6v a Bulcsu vez6rtcil 6s harkd-

t6l sz6,rmaa6 nemzets6g Szt. Istvrin-kori 6s€nek a nevek6nt ismeretes'

Csakhogy err6l a Ledt6l nehezen kdpzelhetci az, hogy tiirzsalapit6 ve-

z6r leti volna. Istv6.n kir6.ly kora ehhez mi{,r k6stinek mindsiil. A sop-

ronmegyei L6dony (L 15) m6gis vele kapcsolatos, ?hog{ ezt az egy-

Oriefmii'L6il*ony kipz6s' 6s a szomsz6dos K6l (Sajtosk6l, Csdnki III'
fbf.i, a nemzets-6g 6ser6l, Bnlcsu atyj6r6l neveze_tt hely- mutatia. A
tdbbi'Lad6,ny 6s Lud6ny hely ink6bb a Tisza vid6k6re jellemzfi. A LAd

;;&;ld6; LtOforAU iti is 6s k6sdbb is. Borsodl$l ismert az 1293-

nan liOnaz|,nak nevet ad6 Laad (Gvitrffv I. ?95') . Igv azt&n fiilt6te-
lezhetiink egy 10, szttzadi Lddot is, mint egy t6msr6szleg fiiliitt ural'
kod6 vez6rt, kinetr n6pe mag6,t Ladd'nynak nevezte'

K e n d. A nev6re ndzve l6sal a Kurszdn'ndl mondottakat' A tt€v ura-

g?nftungrOi a forr6sokban 6s a helynevekben nagy v{ltozatossdgot rnu-

iainaf..kundti, Kende, funOu, Kond, Kend, Kund alakok ismeretesek.

Idetartozik u *utottr6ki Kendd is, ut6lagosan megnyrilt. ti-j6'vel' mely

egy Kend6-re vezethet6 vissza 6s semmi k6ze a fejkenddhtiz. Az n

oia.ruttt"ngr6 n6hol kiesett 6s hely6t a megel6zti magd'nhangz1 e, u
;ffi1;;sryrilA*, titlttttt ki. Kend=Keed-Kede (K 9) Kiindii-
xfae_rvou_i<igv* (K4 6s K1?) Kundu:Kridu (K5 6s K6).

A Kuduk idevonas a magyarlaatot ig6nyel . Az l1?2'b6l ismert

Kunilumat, Kundumart alakban is elcifordul (Makki: Erd6ly n6pei a

r,tircpr.orni," gp. rgar.) ut6bbi a Kender n6,v6nyre is visszavezethet1

tOnOtrnek olvasva. e i,OnOti"Ucil azonban kender lett 6s nem kudu' A
mAu aUk hitelesspge mellett sz61 a Bethlen melletti Kudu is' (K 6)

ii*iv"rf,-.U*ntOgiap m6g tisztdzat)an (Kniezsa KM 261/60.). Ha a

Kudumat Kundumartb6l Jz6rmazott, akkor a Kuclu is Kundu feilem6'

- 
---- 

Gbt-b6l ismert Koldow alak hosszt mag6nhangz6kra utal:
Kond6-Koud6-Kold6:Kridu (v.ii. dnocl=Olnod fejldd€ssel, mit egy

Ound-ra vezettiink vissza.),
e Kingyed (K t6) €s' Kengyiasziget (K 13) alako.k.Kendbdl sz6r-

mazdsa visiont kbrd6s-es. Reutei ut6bbit a kengyel sz6b6l magyarlaza'
(A-6dr*anyos helvnevgytiit6s a tij,rt6neti €s ttibbnyelvii n6vanyag -fi.
gyelembev6televel. p@.s -192b.), a foly6 kengyelala\rl- kanyarulata foly-
[in. p sa6 a vizraizi kiiznevek kitzittt stiriin el6fordul'

A Kend helynlvek elhelyezkedese annyira saj6ts6gos, hogy seq a

tdrzsnevek, ..* ", .OOig t|t*yalt vez€ri tiirzsnevek sz1tsz1rtxhg4'hoz

nem hasonlithat6. Tizszel fordul el6 Erd6lynek azon az flszaki 6s kele-

ti r6sz6n, melyet gyepti vil'lasztott el a Gvula prlory-an1{'tol' Ennek az

orsz6gs6vnak - ilnirumbOl n6nve - kiindul6,s6'nA,l k{tszer tal6lko'
,onk'Kurrran nev6vei-Kusaty alakban ($zil6,Syban €q. O_g mellett). E'
zek a Kendek *..rru tnriau,aiat a tiirzsnevek vonal6t. Kisebb m6rt6k'
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berr jellemzciek a R6ba ment6re is (K26, K 14 rnelyhez KZL r6s K 22 is
kapcsolhat6). Ezek kiindulds6ndl a csall6kiizi l{urszdn (Korzan viz'
n6v, Gy. Honfg. 202,;l tal6ihat6. A barsmegyei K 12 Korszdn kiizeldben,
a pilisi Konde (K 19) Kursz6n vara f0ltitt keletkezett.

M6g egy ijsszefiigg6 Kend vonulatnak foghat6 fel a Borsodi K 1,

K 15 6s a s6rosi K 2, miket tal6n - a kiizelebbr6l nem topografiz6,lt -hevesmegyei K 18 kapcsolt K,uvsz6l;,.v{Lr6hoz.
Ugyanakkor fiiltiind a Kend n6v hi6nya a Tisza ment6n, a Kiirdsiik

vid6k€n, D6lerd6lyben 6s a B6nitban. Amennyire bizonyos a kende
mr6lt6sr4gnrSv r5s a Kursz6,n szem6lyn6v kapcsolata, annyira bizonyos-
nak |itszik a Kende helyrlevek elteried6si teri.ilet6n a gyul6val szem-

be4llo sz6nd6k. Teh6t egy: KurszSn:Kencle, majd: nem-gyula:ken-
de tenclencia. 6ppeu ez egy d0nt6 6rv a nrelletf hogy a Gyula hatalma
az Erddlyt kettdszelti gyeptikr6l lszakra nem teriedt ki.

6 r s. Magyar szo, ielent6se az ltevel rokon. Mig az 6r cgy szemr6ly is
lehet, az rirs maga az ors6g, az orok ktizpontja. E sz6 haszn6latos az e-

lcirirs megnevez6s6ben is, inkSbb mozg6 biztosit6 r6szleg 6rtelemben'
Angolul a patrol, a vedette (-lovas tirs6g) l6t-szik hasonlti 6rtelmtinek.

A magyar 6rs helynevekn6l probl6m6t okoz, hogy Anonymus 6rs-
urat (ursuur) 6s apjSt Acsr{dot vagy ocsddot (ousad) honfoglalS ka-
bar (ktin) vez6reknek mondja, a ttibbi kr6nika egyenesen a h6t vez6r
kiizr! sorolja $rsiit (Urs). Anonymus szerint $rsrirv{ra 6s tal6n a bod-
rogkozi ortis (egy ursu-Ijrus-Ewrus fejkid6st feltdtelezve) tekint-
hetri flrsrir helyn6vi hagyat6k6nak a kr6nik6k szerint viszont az osz-
szes Ors. igy Ors az tjsszes tdbbi vez6rt 6s a fejedelmeket is meghalad-
ja helyneveinek mennyisr{g6ben 6s a hatriskdr6be fartozott teriilet ki-
terjed6s6ben.

Ennek a szokatlan jelensr6gnek az okdt kutatva, vizsg6ljuk meg :rz

Orsiik elhelyezked6s6nek a sai6tsSgait. Eldsziir is azt l6thatjuk, hogy a

30 Ors ktiziil 25 foly6parton (r'agy a r|vhez vezeto riton) 6s a Balaton
partj6n telepiilt.6 a Duna,4 a Balaton, S a R6ba,2 aTisza, 1-1 pedig
a Bodrog, Saj6, Tarna, Zsitva, Vulka. Mura, S6rviz, Kapos, B6ga 6s

Maros ment6n. Teh6t nem kis patakokr6l van sz6, hanem 6ppen a fti-
foly6k r6vjeirtil 6s a legnagyobb t6 partvid6k6r6l. Az Orsiik lriirnyezc-
t6t tanulmhnyozva szembe iltlij a kabar hclpcveh kiizcls6gc:

Ors mellett (ktizel6ben) Kabartiirzsi hn.:

1-----2
2-----3
3--
4---19,19,17
5--- 23,23a
6----(36)
7-- 3?
8--
9--
10-
11- -89bt2 - 89b 88
13- -69,7014, 15 86

_ _ (106)
22 - - 110,109

- 111, 112
(e8)

---5 39, 38::----i:
-34

16
L7
18
19
20
27,
2g
24
25
26
27
28
29
30
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Gvula, i6llehet a ttjbbiekkel Pann6ni6ba bejtitt, rrtribtr az er.d6lvi
rcszeken lakozott (Szentp6tery).

Gyula nagy 6s hatalmas vez6r .r,olt, aki llrd6li,ben rrlrlaszat kiiz_
l.ren nagy vdrost tal6,lt, melyet m,6g ha.idan a rr_rmaiak 6pitettek. (szerrt-
p6tery).

T6t6ny fia Horka, unokdi Gyula es Zombor b6krilien uralkodtak,
mig Zombor fia Gyula Istvdnnal szembe nem szegiilt (Anonymus).

Az Annales Hildesheimenses adata az 1008. 6vbril: ',Stephilnus
rex ungaricus super avunculum suum, regem .Iulum. cum eiercitu
venit; quern cum comprehendisset cum uxore et filiis duobus, regnunr
eius vi ad christianitatem compulit. (Monumenta Germaniae Historica,
Scriptores, ed. Pertz.)

Ezekbril a tud6sitr{sokb6l a kiivetkezrik riertilnck ki:l.) A gyula kiizjogi helyzet6ben a honfoglal6s ut6n l6nycges v{ltoz:is
r{llott be. Azelltt az 6 kezdben volt a t6nyleges hatalom, azut6n m6r
annyira nem, hogy bizonygatni kell nem szem6lyn6v hanem m6ltrisr4g
volflit.

2.) A gvulAk erddlyi tartominyurak voltak, de ez a teriileti elktildnii-
I6siik mri,sodlagos volt, hisz "a tiibbiekker pann6ni6ba bej6ttek,, 6s
csak ut6bb lakoztak az erd6lyi r6szeken. Ebb6t mindj6rt az is kiclc-
riil, hogy azok, akik az erddlyi r6szeken lakoztak,6rtaraban nem ,,jijt-
tek be Pann6ni6ba", tehdt nem verecke hires ritjdt j.6rt6k meg ar-
p6,ddal, hanem m6s riton hatoltak a K6rp6tmedenc6be. Ezeknek az
ura lett azutiln a gyula.

3.) A "Gyula" (melyik?) a r6mai eredetri Apulumba, azaz Gyulafeh6r-
v8,wa telepedett.

'1.) Az utols6 gyula volt Szt. IstvSn anyai nagyapja.

Nem inform6,lnak kritf6ink az'egyes gyul6k nev6rril. Ez a hallgatris
el6gg6 megneheziti az aldbbi k6rd6sek kiderit6s6t:

1.) Ordklcidci m6lt6srig volt-e a gyul66 egy csal6don beltil ?

2.\ Magasabb mdlt5s6ga mellett tiirzsfci is volt-e a gyula, s ha igen,
melvik trirzs6 ?\ A probl6m6t csak fokozzdk a magukat Gyuldtor szarmaztat<i nem-

zets6gek. Anonymus T6t6ny unokdinak mondja Gyuld,t 6s Zombort,
kiktdl a pann6niai Magl6d nemzets6g 6s - eg;' nr6sik fejezet6ben em-
Iitve - az erd6lyi Gyula 6s Zsombor csal6dja szarrrazik. Gytirffy rii-
mutatott arra, hogy Zombot nem egyenlij Zsomborr.al 6s, hogy a A{ag-
l6d nemzets6g valSszinrileg Anonymus hatis6ra l<ezclfe magirt Gyula-
zsombor nemnek nevezni. T6ny az, hogy n6melyik Gyula hclyneviink
eseteben a NIagl6d nemzets6gben kell a ndvadtjt keresniink, s cz r:scf-
ben nem egyik gyula telepi.il6sdvel r':rn dolgunk. Ugyanakkor ;rz rrt,r,rlsti
gyttl6tol szdrmazik a K6n ncmzetseg. EzErL a Kdn hel),ncvckct, (_llml;r

.rellegtinck minrisitettiik.
A gyulas6g iiriikkfi6sc - mindaddig, amig a gyull orsz6gos nrel-

ttrsdg volt - nem litszik valosziniinek. Ha ftilt6telczztik szcrepkiirc-
nek a k6scibbiekben egy tartomdnyriri szintre sztiktil6srSt, akkor m6r a
tijrzsfrikhtiz hasonl6 ijriikkid6si rend elk6pzelhetii.

Ami a gyuldk szemdlydnek meghatdrozis6t illeti, kritfrik, kr6nileik
6* h"ltnuuek segits6g|vel az ah4bbi hidnyos n6vsort prezent6lhat.iuk:
fi04 el6tt Arp6,d, akire "minden magyar-lrallgatott, amit nekik harc

6s v6delem dolg6,ban, r'alamint egyebekben parancsolt" (v.d. Gybff.v:
Honfg.).
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904-920(?) 6nd. Ez sz'eru| v6lem6nye' H6man 6s Gvtirffv T6t6nyben

seitett6k u'" iotileifr 
"ttraC'rt1;;at 

Anonvmus neki tulaidonitia

niaetv eltogtat'Jit ?*'6i *ondia a (fiatalalb) gvula. nagvapj'nak'

Ezzel szemU"n ^"i 
t'i"ok ful' f'ogv e"onymus kifejezetten a Szil6gy-

s6g 6s rNv. g";lrilu;ffi-at-tu'tj" ci,r,"tum rnilv6nek. A T6f6ny

- T6t t utvn"u"ilil 
"'^;?;;;;ir"n t 5 kiv6tel6ver 

= '?V 
orszig 6sza-

ki fel6re :uu.'nioii'.a;;"r;F 1r'"*et mondja r6t6nv fi6nak' a

gyut6.t .** onffii".i..'i*irt Cril;ftti"f.: '1a gvula eltibbreval.

a hark6n6l". r6ionvt Anonymls.u"'Ctncuto"e\an 3z' utols6 helyen

emliti, 6ndot "it;# a"pid' s"uoi"t ct Kond' tulaidonk6ppen h6'

rom nagvf .i uaili'l"oti"'[ti'*trt"tir'- A*int emlitettiik' Dun6t bir"

tokl6 Arp6d ut6.n a leg_el6ker6bb h;i;; iz eslsz-fisza mentr5t bir'

tokr6 6nd t6rt6fi; L.-?esur: u, oid' tt.tvn.u.t Erd6lvben is fdllel'

,*-i?'Jfl, 
tg 

:'-??:' vai?v 6'..9.v-9il1v var6sziniinek tarti6k azt' hosv

gyula vott. Foltevatuirtlt atitamas/tj "1"gaf "taetvi 
helvneveinek el-

gyula vort. rortlo"'sitii 
-Jat1*"3';;; td;t erd6lvi helvneveinek el-

ilrv",r.eae*e(6;#;"r::ir.I"3?*,t,Ei,tt;;#ilTJJ'"*1,l::
;t3l-J?11'#ilfJ,tii,Tfl ffi l";?;;"ti-ri'ritor.,.r.'.umagv'i*t
i.6t .,ki"6ly6r6t';i:d;;*u.- oor trurrr*l 6s Bugr4tr6l irj6k azt, hosv

i6 bar6ts6gu""''itt?i-irtt*t|t .io*luto kirillval' akinek 921-ben

'*.giL"gc"" sieitett (Liudprand' Aventinus)'

(?) 9?0-1003. Szt"i;i;H unvui "ugvapja' 
Sarcit apja volt az utols6 svu-

|a.Az6el6tljevoifxon*t"nti'-"91'h;c;;;atlai;Gyula''bizancipatri.
cius, ki ott *.g"i, il"'..,t"rrya.tt,.oi ur.inek.nev6t nem tudjuk. Az

utols6 gvul6't iilieilffii +".d ;-n"ve'i' de en a szl6v "prok"

-*"",icr.e-'1"i'l;,;;;t*-1"***i1"","u'ffu'3"Ti|til!#'i1$fi;yi#ffiil#,, iTJiJ# !,I:;i' 
;il'ur.r. ne gq i,,, ami *.Ju"ott'' ou

(sarfaldy-ttftC" *t"v6i' tgl":- trotsv) letorAitasa' A "prok" egv

t6riik "kal" lJrn*"'uai' *t4"it1Oil-i"fttt' Az-'-'yj"'nem biztos' hogy

forditas.Lehetegyolyan.n6u..i*,'iouiJt*iruk6l,szlr{vsz6valhelyet.
i"*it*tt,ur,,o j,,-f, ldi,g;j1",^":li5ir*1"1";*i#*",:HrH?"1;

i?#? 1t"ffiJ.""r:i-Xtl,:F, trttii[H'o*.nu* . xefi'"vu"' v6rte 3

szente-M6goc* o"##*eg 6rOt, 
"Ii6#; miteaezni'. (Gvttrffv I' S8-2')-

Kolcsoj *inaJn*t'#;? to. ;raruoi rr"m6lyn6v kellett lesven ond

csal6dj6,bol. T;16" 6nd-gvula ^d6dunokiia'
"Prokui"]?ol"-*i |firt"u6siinket azonban nem timogatj6'k a

helynevek kellcik6ppen' me1t.3 ii"fo"*aft kifejezetten 6szakerd6lyi

nevek 6s egy ottani nemzets€g- t'Afat"i (Maiitai: Erd6ly n'6pei a

k0z6pkorbarl. 
"xTi"r"-*arg 

Yat;ffin uun, teh6,t uem Gvulafe'

h6rv6r htirnyek6n 6s a Kitkuil6; ;d6*n, ahol Gyiirffv "Prokui"

syermekein.;";6"1i #"va"i*a,aLli-a iionyta, Buja 6s sarolt helv-

i!r"f.t.n kimutatta. (Ho1f-s' f1' k6p')

Visszat6rve a gyuldkkal ftupttofuiJt'nyilt k6rd6sekre' azt l6that-

juk,'hogy u gvuli n?f'u'ltpaa-ftal'i ft"t""g '"olt' n6tt"tnis tiirzsb6l sz6r-

maz6 vez6r. N6h; ;il riJtdrrrtO,"ieit"f .rut' Uit'srtinek ivad6ka' E'

zek szerint ' nli ft;t il'ii egvl' tem uort u mindenkori svula tiir-

zse' Ha levctteltin"rt-ugv 
-cv"r* *;;;il' *u:f 

' 
ez tinikusan "vez6ri

t6rzs,,, a',az a ";;ft;sfii6r-utan Jii" irirat- alatt egvesitett ttibbf6le
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tiirzstiired6k.
A mdsik 6rt6kes 6szrev6teltink az lehet, hogy a gyula m6ltos6g

visel6inek helynevei nemcsak Dr6l-Erd6lyben, hanem eg6sz D6l-Ma-
gyarcrszitgon f6llelhet6k. Arp6d els6 szr4.ll6,sai D6l-Biharban 6s P6cs

mellett vannak. 6nd eredetileg a Felsti-Tisza vid6k6n 6s Zempl6nben

volt honos. Erd6lyi szdll6sai mellett a bflcskaiak (O 5, O 6) 6s a szla-

v6niai (o 10) mdr gyulasaga idejdn keletkezhettek. Bogrit helynevei
is egyar6nt jellemztiek Erd6lyre 6s D6lkelet-Dun6nt6lra. Altalf.ban a-
zokra a teriiletekre. amiket mi kist6rk6peinken G bettivel, a Gyula kez'
d6bettij6vel jeliiltiink.
Harka. A kende 6s a gyula mellett a harmadik m6lt5s6g a 10. sz6-

za.di Magyarorsz6gon. Kor6bbi kutat6k I gyulft 6s a hark6t ftibir6'
nak, fdpapnak v6ttek. Ilyen, a n6p egfiszfire kiterjedti hat6skiir mellett
nehezen Crttretri a k6t m6lt6s6,g teriileti elktiliiniildse. A gvulSk ddli'
majd d6lkeleti tartom$nyfiri jellege mellett ugyanis a harkik 6szaknyu-
gati 6s nyugati tertiletei illetdkess6g6t konstatd.lhatiuk.- 

vizsg6l6d6sainkat megkiinnyiti az, hogy K6l harkanak 6s fianak
Bulcsu farkflnak a nev6t ismerjiik Konstantin miiv6bo'1. A KAI 6s Bul-
csu helynevek Pann6ni6,nak a Fert6 6s a Balaton kiizijtt elterillti, 6-

szaknyugati harmaddra jellemztiek. (Gyiirffy: Honfg. 10. k6p') Meg-
tatdljukkelt Eeuesben is (1352: Haromkaal), Temesben (1211: Kaal)
6s Bulcsuval egyiitt Bels6erd6lyben (Marosszfkben K6.1, 1332: Kaal,
Tord6ban Bulcstclke, 1358: Buchtelku, Gyiirffy id.m. 6s cs6nkiv. 696.)

Ezekb$l az erd6lyi helyekb6l a Maros ment6n 6s a B6csk6n keresztti!
n6gy Bulcsu nevii falu vezet a baranyai Bulcs6 6s Harkany fel6. Gyiir-
ffy-szerint a harka s6sziiks6glet6t erd6lyi s6b6ny6kb6l sajit ernberei-
vel szrillittatta, alciknek sz6ll6sai lehettek a Torda es a Balaton vid6k
kiiztitti Bulcsu falvak. Az F,Jtala fiilsorolt Bulcs (Lipp6t6l keletrc, \225:
Bulch), Bulcsufiild (Zenta mellett, 1224: terra Bulsu) Bulcsriszfke
(Zombbr mellett, 1416 Bwchw Zeke) mell6 m6g fiilsorakoztatjuk a

Sz6szv6rost6l d6lre fekv6, hunyadmegyei Bucsum-ot is (1439: Bwchyn,

1462: Bwchon, Csinki V. 80.) mely a Maros menti tttd'l 12 km.-re d6l-

re fekve, tipikus "6tvonul6 sz6llSs'n, miut{n az fit' mente nem Bulcsu

birtoka volt.
K6l 6s Bulcsu teh6,t Pann6nia nyugati fel6n mutati6k a harka u-

ras6g6t. Maguk a Harka-Hark6ny-Hark6ly-Hark6cs helys6gek a Ha.I
As Hag kiv6iet6vel a Dundntril 6s 6. Magyarorszhgon ta|{,lhat6k 6s itt
vannak a Hartyrfln nevti faluk is, miket Gyiirffy ugyancsak a Harka
szirmazdkainak tart. (I{onfg. !$f.) A Hark6k 6s Harty6nok s6,vi6ba

pontosan bele illenek a TEt 6s T6t6ny helys6gek'
Mindebbill azt l6tiuk, hogy a kezdetben d6l-magyarorsz6gi GyulS'

val egy rSszak-magyarorczfugi Harka 6llithat6 parhuzamba, a k6stibbi

o6l-erltlyi, tehSt DK.-magyarorsz6g:i Gyul6val viszont egy t0Nv';m1-

iiuroiiaii Harka, Funkcfuja a Gyul6nak 6s Hark6nak esyar6nt had-

vlz6ri Os ttinn tiirzs fdl6 kiterjed6 korm6nyz6i jellegti lehetett.
Hogy mennyi volt a t6bb tiirzs? fppen a harka,val kapcsolatban

tigyethe{d meg a k6t tiirzs fiil6 terledd hatalom. Magyarorsz6g 6szak-

nJrigati trarmaAaUan a keszi 6s a kiirt-gyarmat tiirzqek domin6lnak'
ror[tut a Keszit tartjuk a hark{k tiirzs@nek. (A hetedik tiirzs 6l6n a
hetedik vez6r.l Tudiuk azt, hory a magyar hadseregszer:vez6s hadmti-
veleti egys 6ge a tiim{ny volt, mely 10.000 lovasb6l 6,llott. Nem t6telez-
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hetjiik f.6l azt, hogy mindegyik tdrzs egv-egy tiim6nyt tudott kidllita-
ni, hiszen a kabarokkal 6s sz6kelyekkel lxiviilt magyar tiirzssziivets6g
fgy 90.000 husz6rral rendelkezett volna, mely a 10. sz. eleidn Eur6pa
megh6dit6s6ra elegendd hader6nek v6lhet6'

Inkdbb azt hisszi.ik, hogy Arpid h6rom tiim6nnyel rendelkezett.
Az egyik a fejedelem, a m6sik a, gfrla, a harmadik a harka tiim6nye
azaz hadteste volt. Miutr{n kilenc ttirzsrtil besztllttink, h6rom kellett egy
tdm6ny ki6tlit6srihoz. A fejedelem hadteste a ny6k a megyer 6s a ken-
de jenri tiirzs6bcil alakult, a gyul66 a k6r 6s a tarj6n tiirzsbcil, a harki6
a keszi 6s a kiirt-gyarmat tiirzsbtil. A gyul6t is r6s a harkrit is kieg6-
szitette a fejedelem a kabarok 6s szdkelyek ezredeivel, mik a tr6nij-
riikiis vezetrise alatt ri,llottak. lgy a fejedelem - tiriikiise r6v6n - 

je-
len volt minden hadi v6llalkoz6sban. Erre utalnak 6ltal6ban a kritftik
akkor, amikor a mag'yarok nyugat-eur6pai v6llatrkoz6sair6l irva egy-
szerre k6t "kir6ly" azaz vez6r nevdt kiizlik. Tarhos 6s Bogit, Bulcsu
6s L6l, L6l 6s Sdr kiiztis v6llalkoz6sokat vezettek.

S d r, A 955-iis hadjiratban L6l vez6rt6rsa volt az Annales San-
gallenses maiores 6s a Chronicon Eberspergen-se ,czerint. (Gl'lirffl':
honfs. 227.) Neve val6szintien a Csftr, tdrok melt6sdgncv viitozata.
(Gombocz, N6meth Gy., Szab6 K., Gy'tirff;-). Ez. azdrt is fdltehetti, mert
a Csrir helynevek Komdrom 6s Veszpr6m megydben. a Srir nevekkel
brivelkedri nyugati orszdgr6sz,ben, illetve Sza'bolcsban, a Tisza-vid6ki
SurSny 6s Sarud kiizel6ben tal6lhat6k. Mi ugyanis ut6bbiakat a Srir
-6ny 6s -d kdpz6s alakjainak tekintjiik, a T6t:T6t6ny, Ete:Etriny, B-
t6d, B6r-Ber6ny, Berr6d mintd.j6ra, m6g egy Sfrud-Sarud, ill.r Sar6d
fejkid6st is fittrtdve. E helynevek zijme egy rNy.-Ny.-magyarorszdgi
tdrzsfrire utal, akrircsak a Huba helynevek. A L6l nevek elhelyezked6-
srivel iisszevctve, szembeiitlik emezeknek a nyitrai dukdtusban, a Me-
gyer 6s Ny6k tiirzsnevek teriilet6n €szlelt siini eltiforduld.sa, mig a
Srirok e teriilet kdriil 6s a Dun6t6l d6he is tal6lhat6k. Ezek szerint a
10. sz. kiizepdn L6l volt a nyitrai Arpdd-hizi herccg, Bulcsu - a keszi
titrzs vezlre - volt a harka, mig Sfir a misik, zdmnrcl dszaknyugati
tiirzsnek, a ktirt-gyarmatnak az 6l6n 6llott. i\{6g a TisziL vid6ki Sur[-
nyok is a ktirtgyarmat itteni helynevei ki.jzcl6ben telepiiltek.
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4. tltbaigazitis az "Adattdr" hasznd.latihoz

A fejlmen megnevezett rovatok lehetriv6 teszik a tdrk6peken fiil'
tiintetett helysdgek nevr6nek - e n6v trim6nk szempotttjiboli jelentti"
stig6nek - ismerbebb fiildrajzi foga,lmainhkoz (v6rmegye, v6ros, fo-
ly6) viszonyitott fekvris6nek r6s kordnak megismer6s6t; 6s megfordit-
va: bdrmilyen okn6l fogva drdekesnek v6lt helyn6v t6rk6pi azonositi-
sdt.

A helyndv sorszdma a t6rk6pen a helyn6v jel6vel (Oo e#t) a-
zonos jelti 6bra mell6 irt szdmmal egyezik.

A tiirzsnevet nagy karik6val 6s tiirzsenk6nt megkiiltinbtiztetve je-
ldltiik. A szi,mozirs minden tiirzsn6l kiiliin-ktiliin l-gyel kezdcidik az "A"
jelii tertileten 6s folyamatosan halad addig a tertiletig, amelyen az ille-
ttj tiirzsn6v utolj6ra szerepel. (Pl. a Ny6k eset6ben az "A 10"-es tertile-
ten talr4lhat6 a 28-as sorszdm alattaz utols6, a Kdr tipusii pedig az "A4a"
tertileten a 45-iis sz6mmal 6r v6get.)

"Tdrzsn6v" alatt itt csak a ? magyar tijrzs nevtit 6rtjtik.
A kabar 6s sz6kely tipusri helys6geket azonos 6brr{val, de ktiliin-

biizri szinnel jeliiltiik (A kabarok feket6k, a sz6kely feh6r). A kabar
tiirzseken beliil nem tetttink szinben megktildntiiztet1,st, hisz ezek tiir-
t6nelmi funkci6ja azonos volt. A kabar 6s sz6kely tipusri helynevek
szdmozdsa folyamatos. (Nem rigy, mint a 7 tbrzs eset6ben.)

Yez6rnevek. A sz6m ekitt betii utal a vez6r szemdly6re vagy csa-
16dj6ra. Az Arpid-hdz tagjainak a jele "4". Az Arpddr6l nevezett
helys6geket egyjegyri szdmmal jelitltiik. Fiair6l (2. nemzed6k) neve-
zettek tribbjegyfiek, de mindig 2-vel kezdcidnek, unokdir,6l (3. nemze-
t16k) nevezettek 3-mal, & 4.nemzedrik 4-gyel, az iitijdik 5-tel kezd<idti
tiibbjegyfi sz6m. Kiv6telt k6pez, Tas, aki Arpad unokdja volt^ A r6la
nevezett helys6gek jele "Ta"-pegyjegyti szdm. A magyar olvas6 tuda-
t6ban Tas (Anonymus Gest6ja 6s igy az iskolai tiirt6nettanitds kiivet-
kezt6ben) egyik tiirzs honfoglal6 vez6rek6nt 61 6s nevdt nem az ArpSd-
-hdz tagjai kiizt fogja keresni.

HubSnak 6s ut5djrinak, L6lnek azonos jelet adtunk: "H". Mdsk6nt
jirtunk el azonban Ond (jene: "O") 6s fia Ete (jele: "E") eset6ben.
Mi a sokak 6ltal tiipsn6vnek tekintett "Het6ny"-t Ete nev6bdl vezet-
jtik Ie, s igy a Het6ny telepiil6seket is "E"-vel jeliilttik. Az Ond- 6s a
Het6ny helynevek tertileti el<ifordul6sa kiiziitti kiiliinbs6gekre azonban
a kiiliinbi26 betfivel akarjuk fiilhivni a figyelmet, b6r a karikrik egy-
form6k a tiirzsazonoss6g folytr{n.

A ki.iliinbiizl X. sz6,zadi vez6mevek fdldrajzi el6fordul6s6ban nem
Litunk okvetleniil birtokos megjel6l6st. A kiildnbdzti honfoglal6 tiir-
zsek ugyanazan vezdr al6 rendelt tiired6keibtil - 6ltalunk vezlri t6rzs-
nek nevezett - rij n6pr6szek kia.lakuldsS.t regisztriltuk. Ilyennek te-
kintjtik a Het6nyt, a Kendet, a Ber6nyt, esetleg a Lad6nyt 6s a Gyula
6s llarka "tdrzseit". (v.ii. a Harka:Hark6ny kdpzdst au Ete-Et6tty,
Het6ny k6pz6ssel !) A Gyula "G" jel6vel ielitltiik a tdle szdrmaz6 "K6"n"
nemzetstigfd 6s a vele szoros kapcsolatban ill6 Aitony nev6t viselri hely-
s6geket.

Az Ors tipusri helyneveinket - elhelyezked6siik 6rdekess6glc foly-
t6n - csillaggal kiiliinbiiztettiik meg.
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Az Ausztria tertilet6n l6vri Unger- 6s a l\,Iorvaorsz6gban talith:rto
uhersky- (tehrit: magyar-) iisszetdtelti helysdgeket ktiliin jellel jeliilttik.

A hatdrvddelemmel kapcsolatos iisszes helysdg jele u.az: A hatdr.
hrrll6mz6sS.nak kiiliinbtiz6 stddiumtaban, azaz mds 6s m6s tertileten hia-
lakult rirvonalakra az alcirnekben utalunk, 6s a szimozds is - mindig
fjabb szhzas csoporttal kezdridvr6n - chhez igazodik. A misodik ro-
vatban itt a helyndv tipusdnak jele olvashat6. F) jeltil6sekhez az alfbbi
magyardzatot nyfjtjuk.

Az "A') betfi az "iir" fogalom kiiliinbiizd kifejezdseit ieliili.
A l:cir
A 2-Str6zsa. Szl6v; jelent6se tirsdg. A kiizepkor veg6n a huszita hd-

borrik, cseh zsoldosok fiilfogaddsa r6v6n annyira elterjedt,
hogy sok helyi.itt az eredeti magyar cir-t h6tt6rbe szori-
totta. L6sd 104 6s 105-n6l "Str6zs", de 1272-ben m6g "iir".
118-: 1332-ben m6g 'rHewr"-6r, de 1427-ben mdr "Straz-
haz", 140.: "Strdzsa", de 12L7-ben m6g "Giimiir-6r". Vagy
az 6ri-Str6zsa hegynevet (25?.).

A 3-=Warte. N6met; jelent6se leshely.
Vdrta. El6bbi megmagyarosodott formi{ja.
Warn. N6met. jelent6se figyelmeztetri.

A 4-Les.
A5-Exploratores. Latin: jelent6se k6mlelcik. Kizfl6lag okleveles a-

dat. Olyan helys6ggel kapcsolatban, mely csup6n neve alapj6n
nem hozhat6 a hatdrv6dellemel kapcsola'tba.

A 6:Szemes, (-szeme, -szem). \r6lem6nyiink szerint a szeml6l6s. tehrit
figyel6s jeltil6s6re alkalmazott helyn6v. Szlavol6gusok egy szl6.v
"Szem6ny" szemdlynev6bril prd,b6ltik sz6rmaztatni. Ez azonban
nem bizonyithat6 6s kor6ntsem olyan k6zenfekvri, mint a magyar
"szem"-b6l val6 sz6rmaztatds. Y.6. az A8-cal! Ide vontuk a szl6v
Ocsk6 (-szemecske) neveket is.

A ? Yigydu6, Rejtek
A 8 Megnez,|

Lat6
A I Speculator. [,atin, az ekibbiek fordlt6sa oklevelekben a figyel6k

jeliil6s6re.

A "IlD hetti a fegl'veres 6rs6g jeliilmdre vonatkozi helynevek jele.

B l-Nyilas. A kiiz6pkorban nyilas fegyverzetti f6rfiakkal tele volt az
orszig. Helyn6vjeliil6sre csak ott jiihetett sz6mit6sba a nyilas szo,
ahol ilyen nyilasok k6szenl6tben rilltak. Ez pedig a mindenkori ha-
t6rokon, a gyepiikn6l volt.

B 2-Liivci. (L6-) Lrisd a B 1 megjegyz6s6t, melynek igazshgdt e hely-
nevek tertileti elhelyezkedrSse is igazolia.

B 3-Liiv6r. A ltiv6 villtozata. Igen r6gi elnevezds, csak kev6s helyn6v-
ben maradt fenn. Ausztri6ban, vagy Lewer Leber Lebar v6ltoz6son
ment 6t, rendszerint -n tiibbessz6mragot is fiilv6ve (v.ii. 70&),
vagy "Lee"-v6 riividiilt. A magyarorsz6gi L6v6rd, L6v6rt alakok
a "Ydrla" hatasrira fejltidhettek icy a Liiv6rbcil. Tiiriik megfelel6i
Ok6ny 6s Oka (154a 6s 938a).
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B 4-Lok 6s Locs. Szl6v; jelent6se nyil. Jelzett helyneveinknek a szl6,v
"nyil"-b6l val6 szdrmaztatina erdsen vitatott, miut6n egytagri
szavak eredet6re mindig ktbbf6le magyafii,zat kindlkozik. Ezdrt
csak azokat a helysrigeket vettiik fel adatt6runkba e tipusb6l,
melyek fekv6se egy nyilv6nval6 6rvonalba esik. A szl6v eredet
oka kiiliinben nemcsak az a t6ny lehet, hogy a hat6rvedelemben
szldvok is r6szt vettek (l6sd T6t<ir,205,1, hanem az is, hogy
minden helys6g a nevrit nem a bennlak6kt6l, hanem a szomsz6d-
si4gban lak6kt5l nyeri. igy magyan nyilasok telepiil6se szlSv
kiirnyezetben szlS.vneviiv6 vr4lhatott.

B 5-Cs6kri,ny. A cs6k6ny nevti falvak egy rt6sz6t szk4vok, nr6metek 6r-
nek, gyepiinek nevezik (453, 203a). Tbbbs6giik ismert gyeptihelye-
ink t6szomsz6dja. F,zdrt a nyilashoz hasonl6an a harci csdk6ny
eredetii helyneveket is a gyepii6rs6gre vezetjiik vissza.

B 6-Schtitze. N6met; jelent6se lii,v6sz, nyilas.
B ?:Strilek. Szl6v; jelent6se liiv6sz, nyilas.

A '{C" betti a gyepiite (Grenziftlengiirtel) vonatkoz6 helynevek jelc.

C l-Gyepii (Gyeptiel) "A kiiz6pkori Magyarorsz6gon: j6rhatatlan er-
d6s6v, mely megnehezitette az ellens6g betiir6s6t vagy ilyen szere-
pii mesters6ges akad6ly, siiv6ny, torlasz." (A magyar nyelv ttir-
t6neti-etimol6giai sz6thra. L127. 1. Budapest 1967.) Ide vontuk
a "sii,v6ny" helyneveket is. A "giyepiiel", "gyepiielve" a gyepiin
tfili tertilet. Tulajdonk6ppen a leshelyeken trili jrirhatatlan sd,v.

C2-Drjen. Szl6v; jelent6se gyep. "A r6gis6gben 6s a nyelvjiriisokban
a k6t sz6 (gyepii 6s gyep) alakilag is, jelent6stanilag is kevere-
dik. . ,, a gyep (valdsziniileg) elvon6.s a gyeptiel-brjl." (Id.m. 1126.)
A szl6v a magyar gyeptit e sz6val nevezte.
L6sd: Dorn6mell6ke vagy Str6zsa (16.)

drdarna 6s Str6zsh6za (118.)
Dornau (szli,;r Drjen-n6met tiivismezo, azaz Cyepii.) (914.)

C 3:Dorna. Magyar szdrmazdk a szlev drjenb6li
C4-dde. (Oed, ed, oedt, edt). N6met; jelentt4sdnek l6nyege a helyne-

vekben egy valaha lakott tertilet kihalts6ga, lakatlans6,ga. Gyak-
ran, mint az eln6ptelenedett ktizs6g jelzlje szerepel (Oeden
Herboten, ma Ehrenh<ibarten) Weigl: Die Bedeutung der Ors-
namen in Niederdonau. Wien.)
A gyepii n6met neve Grenzridengiirtel.

C 5-Priszrika (prisaca). Rom6n; jelent6se gyepri. Miutr{n az erdei irt6.-
sokon (a leshelyek eldtti "g:lacis"-on) k6s6bb sok helyen m6heket
tartottak, ezflvt az erddlyi romdnban gyakran a m6hes neve is.
Ez azonban m6sodlagos. V.ii. a szlav6niai B. Petrus de Preseka:
Gyeptiszentpdter (935) helyn6vvel

C6:Wehrbusch, Hagen. N6met; ielent6se siiv6ny-torlasz, &zaz cyepii.
C 7:Pdzsit. Egy gyepii-gyep-prizsit fejltidds eredm6nydnek tartjuk,

miut6n kifejezetten a gyeptiiivben fordul eld. Ktiliinben p6.zsit, az-
az fiives r6t minden falu mellett van, teh6t nem tekinthetri olyan
eredeti ndvnek mely megkiililnbiiztet6st cillzott volna.

C8-Elve. Valamin - ilbrinolt helyek elhelyezked6se szerint a gyepiill

- tfili teri.ilet.
C 9-Csigla. Tii'riik; jelentese g:6thely. Adott esetben mesters6ges gye-

pii-torlasz.
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"D" A Kapu kiiliinbiizd elnevezdseinek iele.

Az egy6bk6nt j6rhatatlan gyepritjvezeten csah cllcntirzijtL utahon

lehetett dthaladni. Ezeken az utakon orszagkapuk emelkcdtek. e-
zek eml6ke maradt fenn n6h6ny helyneviinkben kiiliinbijzij nyel-
veken:

D l:Kapu. Magyar.
DZ:Thor. N6met (ma:tor).
f) 3:Brana. Szl6v. Miut6,n a magyar az idcgcnbcil fllct't szavak- sz'r-

kezdti massalhangzrjtorlodas6t fiiloldja, 6ltaliban "13aralta," vagy

"ba,ran", ebbtil b6rdud vagy bir6ny (I,amm) fejltidiit,t'
,.8" Egy6b, a g/epiivel 6s annak drsdgdvcl kapcsolatba hozhatri helync'

vek jele,

E 1:Ov6. Jelent6se az "og"-rel rokon. Taldn az egykori gyepticiriikbtil

lettek a hatdr kijebb helyez6se ut6n kir6lvi erdci6v6k'

E 2-V6dri. A hat6rvedelemmel val6 kapcsolata kdzenfekvti.
E 3:L6ndzs6s. A Szepess6gben szerepel, ahol ez volt a szS.szok bctele-

pit6se eltitt a magyar nemesekbcil 6116 katonas6g neve'

E 4-Fent6s. A r6gi magyar nyelvben nyilast jelentett. (Kniezsa)

E 5-Vdmos, A sok "vdmos" helyn6r'btil csak a Havasalfijld teriilet6tr
fekvdt tiintettiik fiil, melyn6l rigyis nyilv6nval6 az, hogy a kir6ly-
s6g kor6ban keletkezett 6s az akkori hat6rra utal. A magyaror-
sz6gi vamosok is val6szintileg m6r a kir6lys6g kordban nyertek

neviiket - b6r m6,r F6jsz fejedelem bevezette a v6mszed6st! -_
s igy nem bizonyitanak a 10. szhzadi gyepiire'

A hely nlv6t a tiirt6nelmi Magyarorszdgon iitalilban magyarul ktlziil-

;tik, iiv6v6n azt az esetet, amikor csak egy idegen n6v utal a hely

egviori - sz6munkra rSrdekes - funkci6irira. (Pl. a szl6v "Drienovo"
6s-a n6met ,,wartberg" a gyeptire utalnak, mig ma,gyar megfeleltjik
Csribr6gsomos nem, Szenc pedig csak n6met neve ismeret6ben fedi fcl
"szem" azaz figyelci eredet6t.
A h-ety jelteg6t csak akkor nevezziik meg,

annak csak egy r6,sze, kiiltertilet, hegy'
ktizs6g stb.
Riividitdseink: hg. -hegY,psz. -puszmkiilt. :kiilteriilet

ha az ncm helyscg, hiurcm
vagy csak volt (elpusztult)

volt kijzs.:elpusztult, csak oklev6lb6l ismert helys6g'

A hely megy6je ds fekv6se rovatban 6ltal6ban a kd'z6pkori kiizigazgaths
szerinii *ugyet nevezzik meg nrSha a ferencj6zsefi Magyarorsz6g me-
gy6j6re is hivatkozva (pl. "ma Temes". Ez azonban semmi esetre sem

"- kotn*unista ut6ddllamok megyebeoszt{s{ra val6 utalSs!) Auszt-
riai helys6geknfl a tartom6nyt jeliilitik riividitve, (N.0.:Nieder os-
tenreich, il.O.-Otrs-0sterreich, St.-Steiermark) maicl a Bezirkiet
nevezziik meg. IIa kiilteriiletrtil van sz6, megnevezzik azt' a hclysc-
get, melynek ez r6,sze (-r. bettivel riividitve). Kiiliinben tr. kiizelbcn

iekvri nevezetesebb hetyhez viszonyitva: f . (6szak) DK. (d6lkelet) stb.

Hegyekn6l a t6rk6pi azonoslthatos6g kedv66rt kitziiliiik a magas-

sigi adatot is m6terben, pld. 772 mag.p. (-magassS'gi pont')
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A helyn6v emlitmdnek 6ve 6s eredeti n6valakja adatt6runk egyik
legl6nyegesebb rr6sze. Term6szetesen csak az els6, dltalunk ismert-ik-
leveles emlit6s 6vs.zdm6,t kiiziiljiik. Ebb6l az is kiivetkezik, hogy az 6v-
sz6m hidnya nem jelenti okvetleniil azt, hogy nem is l1otezii a helyn6vr6t
okleveles adat. Kiiliiniisen vonatkozik ez az, ausztriai 6s morvaorszl,gi
hglys6gekre, melyeknek okleveles adatait nem oryan kiinnyii megtal6l-
1i, mint a magyarorszr{giak6t 6s melyek r6gis6ge fielysem olyan .,per_
ddnt6", mint a magyarorsz6gjakd. Mer"t 10. szfuzadi adatot 6gysem.fo_
gunk tal6,lni. 2, 3 szdzaddal k6s6bbi okrev6r nem bizonyit erre a korra.
Azt viszont rigyis tudjuk, hogy a magyarok a 10. szfuzadban Ausztria
egy r6sz6t birtokoltr4k. Ha teh6t van Ausztri 6ban a magyarokra 6s a
leshelyekre vonatkoztathat6 helyn6v, az rigysem keletkezhetett a ma-
gyarok visszavonul6sa utr{n; akkor e n6vvel nevezett helys6g fiildraj-
zi elhelyezked6se sokkal tdbbet nyom a latban, mint egy 12?0. 6vi em-
lit6s.

- - M6.s a helyzet Magyarors'zdgon, ahor az egyes orszdgr6szek bir-
tokbavdtel6nek ill. betelepit6s6nek idcipontj6t 6ppen a helynevek se-
gits6g6vel kiv6njuk megfejteni, mert kiiliinben nirrcs biztos timpontunk.
szakirodalmi hivatkozds. Itt csak olyan munk6kra hivatkozunk, me-
lyek az illet6 helyn6v ttirtdnelmi mriltj6t vagy a vonatkoz6 oklevelek

fiilsorolds6val vagy - ilyenek hij6n - nyelv6szeti 6rvekkel ieazoljlix.

Riividit6seink magyar6zata :

Cs6.nki : Cs6nki Dezs6: Magyarorszrig tiirt6nelmi fiildrajza a
Hunyadiak kord.ban. I. il. III. 6s V. kiitet. Budapest,
1890-1913.
Az arab sz6mok az iilet6 kiitetnek azt az oldarsz6,m6t
jelentik, melyen az illetd helys6g a re6 vonatkoz6 okle_
veles'adatokkal megtal6lhat6.

csdnki, Ktirii,s - csdnki Dezs6: Kdriismegye a xV. szilzadban, Buda-
pest, 1893.

csapodi, Barsm. : csapodi csaba: Barsmegye verebr5lyi jdr6s6nak nem-
zetis6gi viszonyai az fjkorban. Tanulmilny a Magyar
Tiirt6nettudom6nyi Intlzet 1942. 6vi Evkiinyv6ben, Bp.

Fej6r : Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civ-
ilis. Studio et opera Giorgii Fej6r.
I-IX. Budae 1829-1844.

Fekete Nagy : Fekete Nagy Antal: A Szepessr6g teriileti 6s trirsa-
dalmi kialakuli.sa. Budapest, 1984.

Fettich

Gydrffy

Gy6rffy

: Fettich N6ndor: A honfoglal6 magyarsdg f6mmii-
vess€ge. Budapest, 1937.

- Gy0rffy Gyiirgy: Az ArBfid-kori Magyarorsz6g tiir-
t6neti fiildrajza I. Budapest, 1966.

- Gyiirffy Gydrgy: A sz6kelyek eredete 6s telepiildsiik
tiirt6nete. Tanulmdny Mrf,lyusz Elem6r "Erd6ly 6s n6-
pei" c. ktitet6b6l. Budapest, 1941.

74



Gy6rffy, Ilonfg. : Gytirffy qdl-cl:^ A honfoglal6 magvarok teleptil6-

-' ;;Jic;<il' BudaPest' 1e7o'

Gytiri

H6man

Kar6csonYi

Kelemen

Kniezsa

- Gy6ri Vilmos: Die magyarischen Ortsnamen auf

a"tti"liJ.n 0sterreich' Wien' 1962'

= H6man-Szekffi: Magyar tiirtenet I' k6tete' Budapest'

ev n6lkiil (kb' 1930) '

: Kar6csonyi J6nos: Halov6ny yo'na1ot haz6nk Szent

rstvan korabeli hd;#J'iinaou xxxv-1e01' 6s a

,,Honfoglal6s cs ""ati/', 
Budapest, 1916'

: Kelemen Lajos kolozsv6ri tud6s lev6lbeli kiial6se'

= Kniezsa Istv6n: iUaqvg,llslag- n:l"t a XI' sz6zaA'

ban. Tanulmivrv .*''-;i*f6ftftglyy' 
Szent Istvdn kirily

haldlanak kilencszalladrie"i"ia"r'6j*" 
c' mfl II' kiitete-

f]o{llii"t'*x*L:1l"I,I3i;Jill-i,nrtY"j
tH.f lf:'ilTfr:i:x i-i"r"ti
: Kniezsa Istvin: Kelet-Magyarorszic helynevei' Ta'

nulminv De6r-Gettti:':;fiittaiir< 6s rJm6nok" c' kiinv'

;A;' 
-BudaPest' 1943'

: Kniezsa Istv6n: A pirhuzamos- helvn6vad6s' Egy

f;eiezet a tclepudstit;€iJi--tntOttertan6tot' 
Bp' t944'

= MagYar NYelv' FolY6irat'

_posch Fritz: Eiedlungsgeschichte der oststeiermark.

Innsbruck, 1941'

: _ras.sv; 5T:lh,fff[:i'J"itTil:;uT""*n' 
u

MNY. 1913-as ev

- Weigl Heinrich: Die B"ed'eutung der Ortsnam€n rn

Niederdonau' wrenr 6v n6lkiil'

Kniezsa KM

Kniezsa

MNy.

Posch

TagdnYt

Weigl
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