
NYUGATMAGYARORSZÁG VÉDELMI RENDSZERE 
ÉS HATÁRŐRNÉPEI A KÖZÉPKORBAN

— Vázlat egy készülő nagyobb tanulmányhoz. —

Nyugati végeink határőrszervezetével történetírásunk meglehetős mos
tohán bánt el. A kérdés áttekintését megnehezíti, hogy a kifejezetten nem 
idevonatkozó úttörő összefoglalások1 eredményeinek itt-ott felbukkanó át
vételén kívül csak adatok rendezésre váró halmazát találjuk. A rend
szeres összefoglalás hiányának okát elsősorban az országrészünkre vo
natkozó helytörténeti tanulmányok kis számában kereshetjük, mert hi
szen a kérdés szorosan összefügg a településtörténettel, illetőleg a hely
névkutatással?2 * * * * * Nyugatmagyarország legtöbb helyneve — különösen az 
elszakított területeken — nem az első megszállók használta név zavar
talan továbbfejlődésének az eredménye. Az ősi avar, szláv, német, ma
gyar, székely és besenyő telepek, ha mind nem is enyésztek el, az is
métlődő pusztításokat követő újratelepítések során etnikailag lényegesen 
megváltoztak. Az egymást követő, különböző nyelvű névadások igen 
megnehezítik a kutatók munkáját, mert — különösen a Lajtától keletre 
felbukkanó szláv elemek — számos változatot eredményeznek.8 Ennek 
ellenére ma már talán abban a helyzetben vagyunk, hogy a részletek

1 Különösen Erdélyi, Hóman, Karácsonyi és Tagányi székelykérdésre és árpád
kori társadalmi kérdésekre vonatkozó cikkei a Békefi Emlékkönyvben, a Századokban
és a Történeti Szemlében.

8 A nyugotmagyarországi helytörténeti irodalom fontosabb műveinek és értekezé
seinek csaknem teljesnek mondható összefoglalását adta Schwartz Elemér: A nyugatma-
gyarorsági német helységnevek. Budapest, 1932. c. munkájában 265—278. 11. — Az Ausz
triához került területre különösen fontos Litschauer, G. Fr.: Bibliographie zur Geschichte,
Landes- und Volkskunde des Burgenlandes 1800—1929. I. Linz, 1933.

8 Steinhausen, Walter : Die Ortsnamen des Burgenlandes als siedlungsgeschicht
liche Quellen. (Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 1931. 
281—321. 11.) 281—282. 11. — A nyugatmagyarorszégi helynévkutatás terén különösen 
Moór Elemér, Steinhausen és Schwartz buzgólkodtak. Moór E.: Zur Siedlungsgeschichte
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kidolgozását a helytörténeti irodalomra bízva, legalább körvonalaiban 
megrajzolhatjuk nyugati határőreink térbeli és társadalmi elhelyezkedését.

Nyugatmagyarország területe a rajta élő avar és szláv töredékkel a 
X. század elején került a magyarság birtokába. Az itt lakozó németség 
valószínűleg csaknem teljesen elhagyta a területet, legfeljebb a Keleti- 
Alpok néhány erdőborította, határszéli nyúlványán folytattak egyes tö
redékei továbbra is havasi pásztorkodást és erdei gazdálkodást/ A ma
gyarság a sík és dombos vidékeket szállta meg és ezeken a területeken 
a szokásos ősi, törzsi berendezkedés alapján helyezkedett el.5 Az egyes 
törzsek szállásterületei között továbbra is megmaradtak az elválasztó 
közök, épp úgy, mint az idegen népektől elválasztó, többnapi járóföldre 
elpusztított területek.6 Ennek a népválasztó köznek kiterjedését a Duna 
völgyében meglehetősen ismerjük és a legelfogadottabb vélemények alap
ján állíthatjuk, hogy a Wiener-Waldtól az Enns vizéig tartott.7 A bécsi 
medencét a X. század folyamán kereszténységüket minden bizonnyal sut- 
badobó avar töredékek és velük közeli rokonságban álló nomadizáló 
magyarok lakták. Erre enged következtetni úgy Bécs ősi avar, magyar 
vagy besenyő eredetű neve, mint az egész törzsi elhelyezkedés.8

Tudjuk, hogy a magyarok, átvéve a török társadalmi szervezet for
máit, a csatlakozó rokonnépeket előcsapat gyanánt állították hadrendsze
rükbe. Konstatinos Porphyrogenetos adatai alapján Németh Gyula meg
állapította, hogy a Nyék törzs és a kabarok 3 törzse látták el ezt a szol
gálatot.9 Szerinte a „nyék“ szó a „gyepű“ szónak változata és valószí
nűnek tartja, hogy a Nyék törzs, amely ezek szerint a nyékek, a gyepűk 
népe, egy, már régebben csatlakozott, finn-ugor név alatt rejtőző, török 
eredetű törzsünk, amelyre a határvédelem, illetőleg az előőrsi szerep volt

der deutsch-ungarische Sprachgrenze (Ungarische Jahrbücher. 1929. 41—67., 230—255. II.) 
és éles kritikája Schwarlz könyvéről Helynévkutatés és nyelvészet. Különnyomat a Né
pünk és Nyelvünk 1934 évf. 1—3. sz.-ból.

4 A német történészek általában a németség zavartalan továbbélését szeretik han
goztatni. Schünemann, Konrad: Die Deutschen in Ungarn bis zum 12. Jahrhundert. Ber
lin—Leipzig, 1923. a németség kivonulását és a gyepűelvére való lassú visszaköltözését 
fogadta el. Az ő állításai a legelfogadhatóbbak ezen a téren. (V. ö. Vancsa 1920-ban 
revideált régi 11905] felfogásával.)

5 Hóman Bálint: A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése. Budapest, 1923. 
25-29. 11.

6 Hóman Bálint: Magyar Történet. 1. 122—128. 11. igyekszik a törzs és nép válasz
tó közöket kimutatni.

7 Gombos Albin: Történetünk első századaiból. Századok, 1911. 497—507. 11.
8 V. ö. Gombocz—Melich : Magyar etymologiai szótár. Bécs címszava alatt mon

dottakat.
9 Németh G yula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930. 221. 244.11.
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bízva.10 A magyar törzsek elhelyezkedése az új hazában ma már tisztá
zottnak tekinthető, legfeljebb egyes részletek várnak még a megoldásra. 
A törzsek elhelyezkedésének térképre vázolását legsikeresebben Hóman 
Bálint oldotta meg.11 Vázlatát követjük mi is azzal a kiegészítéssel, hogy 
Karácsonyi János kevésbbé jól sikerült térképvázlatáról átvettük a honfog
laló törzsek nevét,12 helyesebben, igyekszünk ezeket a Hómanéival ösz- 
szeegyeztetni.

Nyugatmagyarország szempontjából minket elsősorban Huba és Lél 
dunamenti és a Horkák Rába, Zala, Marcal és Dráva környéki törzsei 
érdekelnek. A Hóman-féle Huba és Lél törzs Karácsonyinál Tarján tör
zsével, a Horkák törzse pedig a Karácsonyinál kissé a kelleténél észa
kabbra rajzolt Kér törzszsel azonosítható. Eszerint az Északnyugati-Felvi
dék nyugati és a nyugati Dunántúl északi részeit a Tarján és ettől délre 
a nyugati Dunántúl többi részét a Kér törzs szállotta meg. A két törzs 
közötti törzsválasztó területet a Hanság, a Rábaköz és a Marcal mocsa
ras vidékein és a Bakony nyugati nyúlványain kell keresnünk.13

A Horkák törzse egészen a Fertő tó déli és nyugati partjáig ura 
volt a tájnak. És tényleg — a Hóman-féle térképen avaroktól lakottnak 
feltételezett területen — a Soproni-hegység keleti lábánál, Soprontól délre 
mintegy 5, a Fertő partjától délnyugatra mintegy 7 kilométerre ott talál
juk Harka falul.14 15 A tó partjától egyenesen délre, mintegy 20—23 kilo
méterre pedig Nemeskér és Újkér falvakat, Sopron városától északnyu
gatra pedig, szintén mintegy 20 kilométerre, a középkorban, a mai He- 
rény és Tormafalu közelében, egy Tormáskér nevű falu állott.16 A Har
ka falunév Hóman állítását, a Kér falunevek pedig Karácsonyi állítását 
támasztják alá, bár még mindig megoldásra vár Karácsonyi esetében a 
Kér falunév országunk egész területén való szétszórt előfordulása, mert 
ez a Kér törzs egymással ellentétes vidéken való szereplését bizonyítja.

Sokkal érdekesebb azonban a Nyék falunév vidékünkön való — 
sem Hóman, sem Karácsonyi által nem jelzett — előfordulása. Kará
csonyi a Nyék törzset a Maros—Tisza—Duna közén szerepelteti, vagyis 
a megfelelő módosítással egyenlőnek vehetjük a Hóman-féle Gyulák tör

10 Németh i. m. 241—245. 11.
11 Hóman—Szekfű : Magyar Történél. I. k. A magyar törzsek elhelyezkedése az új 

hazában c. térképe a 144. lapnál.
]s Karácsonyi János: A magyar nemzet honalapítása. Nagyvárad, 1925. A magya

rok hazája a honalapítás korában c. térképe. 94. 1.
13 Hóman: Magy. Tört. I. k. 126. 1.
14 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában III. k. 

Budapest, 1897. 609. 1. Harka. — A távolságokat az 1 : 200.000 térképek alapján hatá
roztam meg. Légvonalban értendők.

15 Csánki i. m. III. k. 614. 1.
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zsével. A törzs ottani elhelyezkedése ellen az ősi hadászat elvei alapján 
semmit sem szólhatunk, mert azon a területen a Gyulák törzse a bese
nyő támadásoknak legjobban kitett déli, délkeleti és keleti határokat véd
te. Egyes Gyula nevű telepeik egész Szatmár és Máramaros megyékig 
kinyomozhatok, ami igazolja a többi törzsek által megszállott terület pe
remén való elhelyezkedésüket. Határőr-elővéd szerepüket és szétszóró
dásukat a többi törzsi terület peremén igazolja, hogy például Hontvár- 
megyében az Ipoly északi partján lévő Nyék falvak az északi előőrsök 
szerepéi tölthették be.16

A Nyék törzs Nyugatmagyarország területén való szereplését a Nyékt 
a Gyula és a Sopron helynevek igazolják.

Nyék falunév van Pozsony vármegyében a Csallóközben, Dunaszer- 
dahelytől délre 5 kilométerre, Sopron vármegyében Soprontól kissé dél
nyugatra 10—12, Harkától délnyugatra 6 kilométerre, Vas vármegyében 
Bulcsu közelében, Szombathelytől északnyugatra 10 kilométerre. A vas
megyei középkori Nyék falu ma már ismeretlen.17

A Gyula helynevet azért tartjuk bizonyítéknak a Nyék törzs szállás
telepeinek kutatásánál, mert a törzs főszálláshelyén ez a név egyike az 
uralkodóknak. Gyula helység a középkorban Nyugatmagyarország terüle
tén Sopron és Vas megyékben volt. Az egyik Sopron városától nyugatra 
6—7 kilométerre feküdt és mai neve Lépesfalva, a másik a vasmegyei 
Gyulagencs. Csánky Gyula—Geneset a megye északkeleti sarkába helyezi 
és a mai Magyargenccsel azonosítja, A vasmegyei Gyulagencs bizonyító 
erejét azonban nem fogadhatjuk el kifogástalannak, mert későbbi, sze- 
mélynévi összetételben szereplő falunevekkel együtt fordul elő. Kétség
telen bizonyító erejűnek tehát csak a soproni Gyulát tekintjük.18

Legbizonytalanabb eredetű helyneveink közé tartozik a Sopron név. 
Kelta és szláv eredetét bizonyító elgondolásokban nincs hiány. A név 
hazánk területén való előfordulását kutatva azonban arra az eredményre ju
tunk, hogy csaknem kizárólag a Nyék törzsnek, vagyis a Gyulák törzsé
nek területén fordul elő.19

le Hóman és Karácsonyi térképei és az 1877. évi Helységnévtár, 303. 1. V. ö. Md- 
lyusz Elemér: Turóc vármegye kialakulása, első fejezetével

17 Csánki i. m. III. k. 622. 1. — Csonki i. m. II. k. Budapest, 1894, 780. 1. Esetleg 
torzított névnek tételezi fel a vasmegyeit. — 1 : 200,000 térkép-

18 Csánki i. m. II. k. 749., 753. 11. -  III. k. 609., 617. 1.
19 Karácsonyi János: Békés vármegye története, 1896. c. művében a 15. lapon 

Tagányi Károly megállapításaira hivatkozva a szláv sopa — karám, félszer szóból ma
gyarázza a Sopron helynév eredetét. — A Magyar Nyelv 1913. évfolyamában Melegdi 
János egy névtelen osztrák értekezést ismertet (Die Namen Wiens), amely Sopron váro
sának nevét éppen úgy, mint a Bécs szót is a régi horvát nyelvből származtatja. Megy. 
Ny. 276—277. 11. A kelta eredetnek semmi alapja sincs. — Mint személynév: ld. Anjou
kon Okmt. III. 374-376. 11.
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Sopron helynevünk a következő megyékben v a n : Békésben ma, a 
középkorban falunak ismert Nagy- és Kis-Sopron pusztákat találjuk Bé
késcsabától nyugatra ; Csanád, illetőleg Arad megyében a középkori Sop
ron falu ma mint Sofronya puszta szerepel Arad városától északnyugat
ra ; a XV. század közepén pedig a mai Temesvármegye északi részén egy 
másik Sopron vagy Soprony falu fordul elő.19 A Sopron, Soprony, Sof- 
rony szavakkal állanak rokonságban még valószínűleg a Fehér és So
mogy területén előforduló Soponya és a nyitrai Sopornya. Ez utóbbiak 
is, mint látni fogjuk, a  katonáskodó és határőrnépek területéhez tartoztak.20

A Nyék és Gyula falu nevek szomszédságában előforduló Sopron 
város nevéről minden valószínűség szerint el kell tehát fogadnunk, hogy 
a Nyék törzzsel jutott a nyugati végekre. Van ugyan még egy eshetőség, 
tudniillik, hogy a finn-ugor Nyék kivételével, ezek a nevek besenyő ere
detűek lennének. A Gyula név Jula alakban a besenyőknél tényleg sze
repelt is, mint törzsnév, de arról nincs adatunk, hogy a magyarországi 
besenyők telepeiket ezzel a névvel illették volna, arról viszont, hogy a 
magyarok ilyen nevet adtak saját szállásaiknak, fényesen tanúskodik a 
Gyulák törzse. A Sopron nevet is tarthatnánk esetleg besenyőnek, de en
nek ellent mond, hogy eddigi tudomásunk szerint a besenyő nyelvben a 
szókezdő s hang nem fordult elő.21

A fentiek alapján látjuk, hogy a Lél és Huba törzs éppen úgy ma
gával ragadott egyes nyéktörzsbeli töredékeket, mint a Horkák törzse. 
Ezek a nyék töredékek az ősi szállásrend alapján, a két törzs elővédé 
gyanánt, azok szállásainak nyugati részén, a Csallóközben és a mai Sop- 
ronvármegye nyugati és Vasvármegye északnyugati vidékein telepedett 
le. A Karácsonyi-féle gyepűvonal a Dunántúlon ezek szerint csak a Tar
ján és Kér törzs szállásainak határvonalát jelzi, mert ettől a vonaltól nyu
gatra egy szintén magyarnak tekinthető törzstöredék, a nyékek területe 
következett.

A Nyék törzs településétől délre és északra két középkori székely 
település tűnik fel, amelyek időbeli keletkezésére nincs adatunk. Ezek 
egyikének zöme Pozsony és Moson, másikának zöme Vas és Zala me
gyékbe esik. A két törzs jellemzője, hogy hasonlóan a Nyék törzs tele

20 Csánki i. m. I. k. 1890. Békés m. 654., Arad—Csanád m. 702., Arad—Temes m. 
778. II. — Fejér m. III. k. 345. 1., a többire az 1877. évi Helységnévtár.

21 A Sopron helynév esetleges besenyő eredete mellett szólhat az a tény, hogy a tiszán
túli előfordulásainak területén szintén voltak besenyő telepek éppen úgy. mint Sopron megye 
nyugati részein. A szókezdő besenyő s hang kérdése tudomásom szerint nincs még tisz
tázva. A cs^>s alakulása 1. a besenyő Csűr törzs név Sur személynév alakban való elő
fordulását. V. ö. Németh Gyula: A  besenyők ismeretéhez. Magyar Nyelv, 1922. 2—7. 11. 
és i. m. 45—46. 11. és alább az Oslu nemnél; 55. jegyzet.
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peihez, a Tarján és a Kér törzsek nyugati peremén helyezkednek el. Ren
deltetésük, amire az elhelyezkedésből következtethetünk, azonos volt a 
Nyék törzs töredékének rendeltetésével, vagyis előcsapatok voltak. A te
lepek ősiségét, vagyis a székelyek és nyékek településének a honfogla
lással való egyidejűségét ez az elhelyezkedés is bizonyítja, meg az is, 
hogy amikor később a nyugati határok védelme fokozottabb figyelmet kí
vánt és ezért határőrnépeket telepítenek királyaink ide, róluk nem, csak 
a besenyőkről hallunk. Ezért a nyugati székelység két kis töredékét egy, 
a honfoglalás korában csatlakozott, a magyarsággal rokon néptöredéké
nek kell tartanunk, amely a csatlakozás következtében, a török népek 
szokásához híven, a hatalmasabbik szabadsorsú elővédje lett. A magyar
ság megbízhatónak tarthatta ezt a két kis töredéket, hiszen addig elnyo
mói, a frank birodalom örökébe lépő németség ellen használta fel őket.22 
A Nyék törzs telepei által két, déli és északi ágra osztott nyugat-dunán
túli székelység kétségtelenül a magukat saját nyelvükön székelyeknek ne
vező avaroknak az utódai.23

Nyugati határaink bizonytalan kiterjedésű, elnéptelenített vidékek kö
dében vesztek el. A bécsi medence északi és déli részeit az egyes nyu
gatra húzódó magyar és székely telepek tarkították. Ezek a telepek azon
ban nem voltak olyan sűrűek, hogy a törzsi szervezet nyugatabbra to
lását eredményezték volna, bár erre való törekvést találunk. Ilyen nyu
gatabbra való húzódásnak kell tulajdonítanunk a Kér törzs egyik hadá
nak a Nyék törzs területén való letelepedését, ami aztán Soprontól nyu
gatra a középkori Tormáskér falu alapját vetette meg. Ilven egyes, a nyu
gati kalandozásokban különösebben érdekelt, különböző törzsekből szár
mazó hadak egy másik törzs területén való letelepedésére vet világot a 
csallóközi és zalai Megyer és a soproni Kürtös-Megyer. Ez utóbbi a két 
törzstöredékből egyesült törzsünk, a Kürt-Gyarmat egyik alkotó ágára en
ged következtetni 24

A Tarján és Kér törzsek szálláshelyeinek peremére települt Nyék tö
redék és a székelyek eredeti szerepe a kalandozások korában, amikor 
nyugatról jóformán semmi veszély sem fenyegetett, valószínűleg hanyat- 
lani kezdett. Megváltozott azonban a helyzet a németség 933. évi riadei 
és955. évi augsburgi győzelmei után, amikor az esetleges ellenséges támadás 
a magyarság dunántúli törzsbirtokait is veszélyeztethette. Ennek az esetleges **

** Hóman Bálint: A székelyek eredete. Magyar Nyelv. 1921. 98., 102., 107. II. — 
Jakab Elek: Székely telepek Magyarországon. Századok 1896. Göcsejre 591—597., 699., 
vágvölgyiekre 597—606., 699. 11. — Moson nevű helyünk is van még egy Maros-Tordá- 
ban, a kaáii járásban. V. ő. Helységnévtár.

88 Hóman: A székelyek eredete. 107., Magyar Történet, I. k. 123—124. 11.
M Csánki i. helyei, a Helységnévtár é s  a  200.000-es térkép.
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veszélynek meggátlására csak a nyugati végek megerősítése nyújthatott biz
tosítékot, vagyisaz, hogy a török hadszervezetben már kipróbált módon, szö
vetséges és rokon népeket telepítenek a veszélyeztetett végekre. Erre termé
szetesen csak a nemzet érdekeit helyesen mérlegelő fejedelmi hatalom 
lehetett képes. A nyugati kalandokban részt vett és nagy népszerűségre 
szert tett törzsfők elhomályosították a fejedelem központi hatalmát, de ép
pen a fenyegető veszély idején vesszük észre, hogy a  múló sikerek ko
rában is a nagyobb, nemzeti célokra törekvő fejedelmi akarat mégis csak 
érvényesül. Anonymus jegyezte fel, hogy Solt fejedelem a nyugati vé
gekre telepítette azokat az oroszokat, akik annak idején a magyarokkal 
együtt jöttek be és ott várat építtetett velük. Ez a mai Oroszvár Moson 
vármegyében. Megtudjuk továbbá, hogy ugyanarra a határszélre, a mo
som Fertőn túlra nem kevés besenyőt helyezett lakozni országa védelmére, 
így tehát a Rozália-hegység és a Lajta-hegység közötti ú. n. kismartoni 
vagy ebenfurti kaput a besenyők és a már régebben megszállt nyékek, 
a Lajta-hegység és a Kis-Kárpátok közti részt, az ú. n. hainburgi kaput 
pedig az oroszok és a szintén régebben települt székelyek védték. Ezek
nek a határőröknek téli szállásai a Sár (Lajta), a Selyeg (Vulka) és a 
Fischa partjain voltak. Ez volt a helyzet a X. század derekán, amely 
időtől kezdve a besenyők egyre fokozottabb szerepet kezdenek játszani 
nyugati végeink védelmében.®5

Az Etelközben tanyázó besenyők törzsszövetsége a X. század de
rekán bomlásnak indult és egyes törzstöredékek a környező országokban 
helyezkedtek el. Jutott a régi ellenfélből a magyarságnak is és nálunk 
szívesen is fogadták a rokon török népet, amelynek egyik, talán hozzánk 
legelőször jutott töredékét a mosoni Fertőn túlra, a mai Sopron várme
gyébe és Alsó-Ausztriába telepítették. Az új jövevényeket bizonyára még 
nem tartották annyira megbízhatóknak, hogy éppen keleti határainkra, a 
saját népüket alkotó besenyőkkel helyezzék őket szembe. A későbbi te
lepítéseknél, már elhalványodott ez a szempont és Taksony idejében Tho- 
nuzoba már a tiszai részeken szállt meg népével.25 26 * 28 Az egyre érkező be
senyő töredékek elhelyezésére a törzsközi választó területek bizonyultak

25 Anonymus 57. fejezete. M. Florianus, II. 50—51. 11. — A Fertőn túli X. századi 
besenyő telepítésekben nincs okunk kételkedni. Szokolay Margit: A  magyarországi be
senyőtelepekről. Szeged, 1929. (Kny. a Föld és Ember folyóiratból), anakronizmusnak
mondja (2. 1.) a Fertőn túli besenyőtelepítést, de saját maga esik a legnagyobb hibába,
amikor Jén soproni ispán 1068 táji telepítésének tartja őket. Vanyó Tihamér : A Vulka 
völgyének település földrajza. Szeged, 1928. (kny. a Föld és Emberből), XI. századi királyi 
telepeseket lát bennük (140. l.).V.ö. 52. jegyzettel. A folyó nevekre Csánki i. m. III. k. 581. 
és Vanyó i. c. .141. II. — A honfoglaláskori oroszokra V. ö. Melich János: A honfogla
láskori Magyarország, Budapest, 1929. 155. s ki.

28 V. ö. Anonymus 57. fejezetével.
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a legalkalmasabbnak. így kerültek a besenyők a X. század végén vagy 
a XI. század elején a Tarján és Kér törzset elválasztó hansági és rába
közi területekre, ahol gyér szláv lakosságot találhattak. így kerülhettek 
katonai okokból a fejedelmi törzs és nemzetség törzsválasztó közére, a 
mai Komárom, Fehér és Tolna vármegyék területére27 a nyékek, az oda
rendelt egyes székely ágak és az újonnan bevándorolt besenyők töredékei.

A nyugati határvédelem céltudatosabb és szervezettebb berendezése 
Szent István uralkodásával vette kezdetét, ami a megyei berendezés te
rén is éreztette hatását. A határmenti királyi várak a körzetükbe tartozó 
határőrnépeket egy-egy királyi vármegye kötelékébe vonták. A határszéli 
várak ispánjaiban kell látnunk az ország végeinek védelmére rendelt ki
rályi tisztviselőket, akiket Szent László törvénye a comites confiniorum 
kifejezéssel illet.28 A határvédelem szolgálatába telepített népek önként 
csatlakoztak a magyarsághoz és szabadságukat megtartva a törzsi és nem
zetségi keretek között éltek továbbra is. Ezek a keretek a királyi várme
gyék szervezésének idejében is éltek és tovább is hatottak. Ezeknek a 
többi királyi vármegyétől szervezet dolgában elütő határszéli megyéknek 
Kálmán törvényeiben marchia a nevük és ispánjuk a már említett comes 
confiniorum.29 A mintegy két évtizeddel ezelőtt lezajlott nagy társadalom- 
történeti vita ezeknek a határispánságoknak kérdésével is foglalkozott és 
különösen Tagányi hirdette, hogy ilyen különleges szervezet tényleg fenn
állhatott.80 Adatok hiányában azonban azóta is csak találgatásokra va
gyunk utalva és világosabban csak későbbi adatok alapján, a törzsek 
és határőrnépek elhelyezkedéséből következtethetünk a határispánságok 
sorsára.

A nyugatmagyarországi határispánságok területét a mai Nyitra, Po
zsony, Moson, Sopron, Győr, Vas és Zala vármegyék területén kereshet
jük. Figyelmesen szemügyre véve ezt a területet, kitűnik, hogy a mai vár
megyék, amelyek területei a XIII. század derekától a maival csaknem 
azonosnak mondhatók, több kisebb királyi megye területének összeolva
dásából keletkeztek. így a mai Nyitra és Pozsony megyék az egykori Gal- 
góc, Sempte, Bánya, Szolgagyőr, Nyitra és Pozsony királyi megyék, a mai 
Sopron megye Locsmánd és Sopron királyi megyék, a mai Vas megye 
Vas és Karakó királyi megyék összeolvadásából keletkeztek. Ezekhez 
Sopronban még a Rábaköz, Vasban az őrség és a Zalafőőrök kiváltsd- 87

87 Szent Jstvén korabeli bevándorlásukról a kisebbik legenda szól. Karácsonyi Já
nos: Szent István király élete. Budapest, 1904. 89. 1. — A törzs szövetségük bomlására 
H óm an: Magyar Történet. I. k. 162. 1. A Rábaközre 1. alább.

38 Szent László, II. 16—18.
19 Kálmán, 1. 36.
80 Tagányi Károly : Felelet Erdélyi Lászlónak etc. Történeti Szemle, 1916. 432-434. II.
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gos területei csatlakoznak. Eredeti nagyságukban csak Győr és Mosod 
megyék maradtak fönn.81 Mindezek a királyi vármegyék és kiváltságos 
területek csaknem pontosan fedik egy-egy határőrnép szállás területét. A 
kérdés tisztázásánál a földrajzi elrendeződés alapján a határvédelem te
rületét fogjuk először tárgyalás alá venni.

A magyarság szállásainak a bécsi medence területére való kiterje
déséből következik, hogy a X. század folyamán a tulajdonképpeni gye
pűelve a Duna völgyében a Wiener-Waldtól nyugatra terült el. A mint
egy az Ennsig terjedő terület németekkel való újratelepítése az augsburgi 
csatavesztés után indult meg, amit ettől az időtől kezdve a magyarság
nak a támadó hadjáratoktól való húzódozása mozdított elő. A terjesz
kedés nem ment simán és ha nem is folyt nyílt háború, határvillongások
ban nem volt hiány. Egy osztrák krónikás feljegyezte, hogy 984-ben L 
Luitpold őrgróf Melk várát a magyarok egy Gizo nevű nagy emberétől 
elfoglalta. Valószínű, hogy a magyaroknak nem volt itt valami nagy erős
ségük, mert hiszen ilyeneket akkor még egyáltalában nem is készítettek, 
de annyi biztos a hagyományból, hogy a Duna mentén Melknél állandó 
szállásuk volt a magyaroknak, ahonnan erővel kellett őket keletebbre 
szorítani.3* Úgy látszik, hogy a X. század végén a Wiener-Waldon túl 
Melk volt a magyarok legnyugatibb szállása, amelynek eleste aztán ma
ga után vonta a Wiener-Wald és Enns közötti részek elvesztét. A magya
rok nem csináltak országos sérelmet a dologból és így a két fél egyelőre 
megnyugodott a természetes határul kínálkozó Wiener-Waldban.83 A ter
jeszkedés lassan tovább haladt és a Szent István királyunkkal barátsá
got tartó és rokon II. Henrik császár uralkodásának végén már a Lajtáig 
terjedő területet németnek tekintette. II. Konrád 1030. évi veresége, ami
kor hadivállalkozása a Rába mocsaras és a magyarok által még mes
terségesen is járhatatlanná tett területén kudarcba fulladt, visszajuttatta a 
bécsi medence egyrészét, a Lajta és a Fischa közötti területet, amit ha
sonló kiegészítés követett a Morva vizének jobbpartján is.84 11 * * * * * * * * * * *

11 Hóman: Magyar Történet, II. 151. — A nyugati határvédelemben részes királyi
vármegyék területei a Dunántúlon nagyjából olyan négyszögekhez hasonlók, amelyek
egy-egy oldala 30—35 kilométer hosszú. Valószínű, hogy egy királyi vár csak ekkora te
rület (napi járóföld) védelmi igazgatását láthatta el az akkori közlekedési viszonyok meli
lett. Érdekes összehasonlítást tehetünk ezen a téren az Északnyugati-Felvidék nyugat-
halárörterületeivel, ahol ugyanilyen viszonyok uralkodhattak.

32 Gombos Albin: Történetünk első századaiból. Századok, 1911. 502.1. — Az adat
található: Conradi de Wizzenberg abbatis Mellicensis Breve Chroniconveterum Austriae
marchionum et ducum. Pez, Scriptores Rerum Austriacarum I. 291. 1.

33 Gombos i. c. 503. I.
34 Gombos i. c. 506—507. II. — Karácsonyi János: Szent István király élete. Bu

dapest 1904, 27. 1.
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Világosan kitűnik ezekből, hogy a magyar gyepűrendszer, amely a 
határok védelmét volt hívatva ellátni, nem kifelé terjedt, mint az ország 
egyéb területein, hanem az állandó térvesztés következtében befelé. Ebből 
következik, hogy vidékünkön nem az a védelmi vonalunk az időrend
ben előbb keletkezett, amely az ország belsejéhez közelebb esik, hanem 
az, amelyik a legkülsőbb.

A Fischától nyugatra ma már igen nehéz kimutatni ennek az akkor 
talán még nem is kifejlett védelmi rendszernek a  nyomait. Valószínű 
azonban, hogy az esetleges római és frank erődítmények és egyéb romok fel- 
használásával előőrsi telepek keletkeztek. Ilyen volt Melknél és feltétlenül 
ilyen lehetett Bécsnél is. Bécs esetleges besenyő vagy székely (avar) eredetű 
neve úgy az őstelepes székely, mint a Solt idejében telepített besenyő ha
tárőrségünkről tesz tanúságot.

Az első tulajdonképpeni védelmi vonalunk Szent István korában lé
tesült, a fertőntúli besenyők védelmi felhasználásával, a Fischa mentén. 
A békeszerződés bizonyító, határkijelölő kifejezésein kivül még a jelen
legi helynevekből is, amelyek esetleg régi magyar vagy német határőr
telepek nyomait őrzik, némi következtetést vonhatunk. így szerepel ott 
többek között Schranawand, Rauchenwart.85

A Szent István uralkodását követő zavaros időkben a fischamenti 
gyepűvonal elveszett és ekkor alakult ki a Lajta vonalán az a legnyu
gatibb védelmi vonal, amelynek magyar őrségét a besenyők a mosonyi 
oroszok és néhány fertőparti székely falu alkotta. Ugyanakkor történhe
tett a Morva partján levő székely védelmi vonal kialakulása is. Mind a 
két védelmi vonal őrei a bécsi medencéből viszahúzódó, a Lajta és a 
Morva magyar partjain is szállásbirtokos rokon népekből állottak.

Már II. Konrád 1030. évi kudarca azt a látszatot kelti, hogy volt 
egy második védelmi vonalunk is, a Rába mocsarainak felhasználásával. 
Ez a rábamenti védelmi vonal Vasvártól Kapuvárig, tehát egészen a Han
ság mocsárvilágának déli pereméig kinyomozható. Hossza közel száz 
kilométer volt, ami magától értetődővé teszi, hogy több védelmi kerület 
hatáskörébe tartozott. A vonal folytatása a Hanság északi peremétől 
Győrig tartott. Ezt a húsz—harminc kilométeres védelmi vonalat már égy 
védelmi kerület is elláthatta. A Rába-vonal és a Lajta-vonal déli folyta
tását képező Rozália-hegység, Borostyánkői-hegység, a Lafnitz és Lendva 
folyócskák közöit egy, a határvédelemre rendelt rokonnépekből és nyé
kekből és a Tarján és Kér törzs nyugati szállásaiból alakult népesség 
lakott. A Lajta-vonal északi folytatását a Morva-vonal, a Rába-vonal 35

35 V. ö. a 200.000-es térképpel. — A Fertőtől a Dunáig egy római sánc maradvá
nya látható, amely talán a magyar halárvédelemben is szerepel játszott.
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északi folytatását pedig a Vág-vonal jelezte. A két terület között az ösz- 
szekötő kapcsot a csallóközi nyékek és a besenyők alkották. Ez volt 
tehát az a terület, amelyet a nyugati határvédelem szempontjából külön
legesen rendeztek be. Ezen a területen már nem a visszahúzódást, hanem 
egyidejűén két, párhuzamosnak mondható, védelmi vonal szerepét észlel
jük, amihez a kettő közötti területen még egyes, sztratégiailag különösen 
fontos helyeken kisegítő művek és védelmi telepek is járultak. Mivel pe
dig az ellenség nyugatról fenyegetett, a védelmi vonalak ellátásáról az 
azoktól keletre fekvő körzetek lakossága gondoskodott. Azt, hogy a vé
delmi rendszer hogyan hatott a megyék alakulására, talán Sopronmegye 
területén tanulmányozható a legjobban és ezért a következőkben ennek 
szenteljünk néhány pillanatot.86

Sopron vármegye területén a Lajta mentén találjuk a legnyugatibb 
védelmi vonalat, amely a Fischa és Lajta közti terület elvesztése után 
alakult ki. A folyó magyar partján Röjtökőri, Ikka, Újfalu, Cseke és őr- 
pordány falvakat és a már Mosonhoz is számított Samarját találjuk a kö
zépkorban.37 Ezeknek a falvaknak és mögöttes területüknek besenyő volt 
a lakossága, akiknek telepei a Selyeg és a Mórócvize mellett húzódtak 
meg. Délről és délkeletről Nyék törzsbeli telepekkel érintkeztek, de Gyu
lát és az elvetődött kéri telepet, Tormáskért körül is ölelték.38 A Soproni
hegység keleti nyúlványai és a Fertő tó déli felének nyugati partja között 
az Ikva patak völgye szolgál kijáróul a Selyeg medencéjéből és ennek 
közvetítésével a bécsi medencéből a Kis-Alföld síkságára. Ennek a ter
mészetalkotta fontos közlekedési vonalnak a védelmére a Nyék törzs 
egyik szállástelepe, a karoling vármaradványokon létesült Sopron volt hí
vatott. Úgy ennek az átjárónak, mint az ettől 25—30 kilométerre fekvő 
Lajta-vonalnak a védelmi igazgatása itt összpontosult,38 s mivel ez a vé
delmi körlet volt az ellenséges támadásoknak leginkább kitéve, itt szé
kelt a comes confiniorum is. A soproni hegységtől délre a Kőszeg-Bo- 56

56 Tagányi Károly: Felelet etc. Történeti szemle, 1916. 307—312. 11. Pándorfot va
lamikor székelyek lakták. — A csallóköziekre v. ö. Gombocz Zoltán : Árpódkori török 
személyneveink. Budapest, 1915. 9. 1.

37 Csánki i. m. 111. k. 603., 611.. 625., 627., 633., 677. 11. Röjtökőri Pecsenyédtől 
nyugatra az osztrák Lichtenwörttel szemben keresendő. Ikka azonos az osztrák Zilling- 
dorffal. Újfalu ma Lajtaújfalu, Cseke ma Vimpác, Őrpordány pedig Lajtapordány, Az ör- 
pordány és Samarja, ma Sommerein AIsó-Ausztriában, között fekvő Au és Hof (Csánki 
i. k. 598., 681.) eredeti folyómenti magyar telepeinek nevét nem ismerjük.

38 Csánki i. kötete alapján. V. ö.Vanyó  i. c. é sSzokolay Margit: A magyarországi 
besenyőtelepekről. 15. 1. — Nagy Imre', A Lajta, mint határfolyam, Századok, 1871. 372. 
1. felsorolja az itteni elnémetesített besenyő helyneveket.

39 A soproni királyi vár egyik elővédjének kell tartanunk a darufalvi (a középkor
ban Dorog) besenyő földvárat. V. ö. Archaeologiai Értesítő. 1892. 284—285. 11.
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rostyánkői-hegységig ismét egy határvédő kerület következett. A hegye* 
vidéken Kabold várától Derecskén át Répcefő irányában húzódott az a 
védelmi vonal, amely a Répce síkságra lépésénél fekvő Locsmánd nevű 
nyéki szálláshelytől 25—30 kilométernyire van. Ez a terület volt a közép
kori Locsmánd megye kerülete.40 A soproni és a locsmándi védelmi ke
rületek a nyékek eredeti szállásbirtokait két részre osztották. A kisebbik 
rész a soproni, a nagyobbik rész a locsmándi határvédelmi kerületbe ju
tott és így a törzs töredék két királyi vármegyében helyezkedett el. A 
locsmándi nemesség szállásbirtokainak a törzse azonban az egész közép
kor folyamán továbbra is az egész törzstöredék eredeti centrumát képező 
Nyék faluban csoportosult.41

A két nyugati határvédő királyi várispánságtól keletre a Rábáig a 
Kér törzs szállásbirtokainak egyrésze terült el. Kétségtelen, hogy a határ
védelem kiépítésénél ennek a területnek az erejére az ellenséges táma
dásoknak leginkább kitett határispánságnak, a soproninak volt szüksége. 
A királyi határvédelem ezt a területet tényleg be is vonta körzetébe és ott 
kisegítő védelmi vonalat épített ki, amelynek őrei részben telepített bese
nyők, részben magyarok, nyékek vagy kérek voltak.

A kisegítő védelmi vonal hivatása volt, hogy az Ikva völgyén a Ka
puvár és a Rábaköz, a Füles és Családi-patak völgyén pedig a Répcevölgy 
és a vasmegyei síkság felé előnyomuló ellenséget föltartóztassa, egyben 
pedig az is, hogy a Hanság déli és északi partjainak Pomogy melletti 
érintkezését biztosítsa. Ennek a vonalnak a védelmére volt rendelve II- 
mőcs, Bánfalva, Pomogy, Urkond, Saruid, Sejtör, Endréd, Muzsaj, Röjtök, 
ahonnan a Családi-patak völgyébe ereszkedett és Lövő, Horpács és Und 
felett délnyugati irányban Locsmánd felé hatolt.42 Kiépített védelmi vona
lat csak a Hanság déli peremén kereshetünk, ahol ezek a művek tulaj
donképpen vízművek és az Ikva vizének felduzzasztására szolgáltak, hogy 
az egyesülve a szintén felduzzasztott Kis-Rába vizével, járhatatlanná tegye

40 Locsmánd neve a középkorban Locsmán (Csánki i. m. Hl. k. 593. Lusman 
Luchman, Lucernán,) és ebből inkább török eredetű-man képzős névre vagyok hajlandó 
következtetni, mint a német Ludwig név kicsinyített képzős Lutz nevének tovább fejlő
désére. V. ö. Németh i. m. 58. I. és Schwarz i. m. 123—124. 11.) Locsmándlól különben 
délkeletre mintegy 15 kilométerre Lőcs falut találjuk, amely név talán a -man képző nél
küli eredeti alakot őrizte meg. (Csánki i. k. 618. 1. Loch, Looch). — Gombocz: i. m. 30— 
31..11.

41 Siessél József: Megjegyzések a soproni várispánság határairól. Századok, 1899. 
744. 1. Nyék Locsmánd megye ^birtokosainak székhelye lévén. — A cikk helyreigazítja 
Lampel József: A locsmándi várispánság határairól. Történelmi Tár, 1899. 298—308. II. 
írt cikkét.

42 Csdnki III. k. 599., 607., 611., 612., 618., 621., 624., 627., 628., 629., 633^ 634. II. 
és a térkép.
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a vidéket. Eszterháza nevében valószínűleg ilyen vízduzzasztó mű, osz- 
tro, ösztörü neve rejlik.48 Igen érdekes Röjtöknek a helyzete. A mai falu 
valószínűleg az egykori patakmenti téliszállásnak helyén alakult ki. Az 
eredeti rejtek az erdős lövői domb délkeleti oldalán lehetett, ahonnan a 
csapatok úgy a Családi-patak, mint az Ikva-völgyében előnyomuló ellen
séget oldalba támadhatták.44

Ez a három védelmi terület voltaképpen kettő : egy soproni, Alsó- 
Ausztria elleni és egy locsmándi, Stájerország elleni.45 A locsmándi jelen
tőségét kisebbítette, hogy egy aránylag nehezen járható hegyvidék már 
úgyis védelmet nyújtott és így adódott az a lehetőség, hogy később en
nek a kerületnek az igazgatása is, az egyöntetű védelmi vezetés érdeké
ben, a soproni ispán fennhatósága alá került, ami aztán a királyi Locs- 
mánd vármegye önállóságát ásta alá. Ezt az egyesülést a közös törzs
töredékhez való tartozás is megkönnyítette. A nemesi megye kialakulá
sának idejében már mint teljesen önálló önkormányzati terület Locsmánd 
nem szerepel, csak az emléke él és így történhetett meg, hogy egyes köz
ségeket hol Locsmánd, hol Sopron megyében szereplőknek írnak az ok
levelek.48

A fenti védrendszertől bizonyos mértékben független területet alko
tott a rábamenti védelmi vonal itteni védelmi területe, a Rábaköz. Vas
vártól kezdődőleg három, átlag 30 kilométeres folyószakaszt találunk, 
amely három folyószakasz 3 királyi vármegye, vagy kialakulásban lévő 
királyi vármegye védelmi területéhez tartozott. Az északról kissé délnyu
gat felé hajló folyó mentén az első királyi vár Vasvár. Itt a folyó futása 
már erősen nyugatra hajlik, de a vár maga már inkább a folyó jobb- 
partját védi. A következő királyi vármegye Karakó, amelynek nevet adó 
vára a Marcal keletre fordulásánál a Balaton és a Székesfehérvár felé 
vezető útvonalat védte. Rábamenti legfontosabb őrhelyei Ikervár és Sár
vár voltak. A harmadik királyi vár, amely a Rába-vonal védelmét látta 
el, egy kialakulásában félbenmaradt királyi vármegye esetleges központja, 
Kapuvár.47 Ezek a várak csak a védelem fontosabb helyeinek csomó-

43 A rábamenti Kisfalud határában, tehát vidékünkön, 1426-ban „fossatum vulgo 
Oztro nominatum“ említtetik. Nagy Imre : Sopron vármegye oklevéltára. II. k. Sopron, 
1891. 107. 1. — V. ö. Magyar Nyelv, 1913, évf. 257. 1.

44 200,000-es térkép alapján.
45 Stájerország hatéra ugyanis a XIII. században egészen a Semmeringig tartott 

északfelé, sőt a Lajta felső folyása is területére esett. Bécsújhely volt ezen a vidéken az 
első alsÓHSztriai város.

46 Nagy : Soproni oklevéltár, I. k. Sopron. 1889. 1. lap, 1156. Locsmánd falu Sopron 
megyében, 3. I. 1171. Ivanka comes de Luchman, 63. 1. 1304. Ombus . . . .  in comitatu 
Luchman, etc.

47 V. ö. a 200,000-es térképpel. — Hórnan: Magyar Történet, I. Magyarország a 
XII. században c. térképe. 368. 1. — Barthos—Kurucz: Magyar Történelmi Atlasz. Bu
dapest, 1933. Magyarország az Árpádok korában c. térképe.
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pontjain álló központi erődítmények voltak, maga a védelmi rendszer és 
művei a folyó egész futására kiterjedhettek. Ilyen védelmi műnek kell tar
tanunk a Rábaközben a babóti határban levő Feketevár négyszögű föld
várát és az ennek folytatását képező töltést, amelynek az lehetett a hiva
tása, hogy az elárasztások alkalmával a folyótól keletre eső területet 
védje. Maga az elárasztás pedig úgy történhetett, hogy részben a Han
ság déli peremén emeltek keresztgátakat a folyók és patakok medrében, 
részben pedig a Rábatoroknál, a Kis-Rába és az Öreg-Rába bifurkáció- 
jánál terelték szintén töltések és gátak segítségével az Öreg-Rába vizét a 
Kis-Rába medrébe, amely azután szűknek bizonyulván, elöntötte az egész 
vidéket.48

Az Öreg-Rába, a Kis-Rába, a Hanság és a  Tóköz zárja közre azt 
az eredetileg törzsválasztó területet, amelyet a középkor későbbi folyamán 
mint rábaközi districtust emlegetnek.49 50 51 A Rábaköz területén előforduló 
helységnevek részben szláv, részben török eredetűek. A szláv nevek 
Csorna, Szovát, Sárkány ?, Pordány ?, Bogyoszló, Sobor stb., az itt lako
zó pannon-szláv elemek nyomát őrizték meg. A török eredetű nevek be
senyő és esetleg kabar eredetre mutatnak. Besenyő eredetűnek kell tar
tanunk Osli, Acsalag, Inak, Ordód, Babót, Beled, Dőr stb. neveket. Eset
leg kabar eredetűek a középkori Edü, ma Edve és a középkori Ketel, 
ma Rábakecöl.60 Ami esetleg egy kabar előőrs csapat idevelődését jelen
tené, de az sincs kizárva, hogy ezek a nevek is besenyő eredetűek.61

A Rábaköz besenyők által való megszállása a X. és XI. század for
dulóján vagy Szent István uralkodásának idejében történhetett. A rába
közi besenyők vagy a bécsi medencéből ide, a törzsközi választó terü
letre telepített visszahúzódó, Solt által a Fertőn túlra telepített elővédeink

48 Századok, 1883. évi melléklete : Am. tört. társulat vidéki kirándulása Sopron váro
sába és Sopron vármegyébe. Nagy Im re : Sopron múltja. 16. 1. 3. jegyzete. — Archaeo- 
logiai Értesítő. 1894. 301. 1.

48 Nagy : Soproni okit. I. 456. 1. Magyar falu et Németfalu . .  . sub comitatu Sup- 
pruniensi in districtu videlicet Rabakuz. 53. 1. circa Rabakuz in comitatu S., 234. 1. vice- 
comitum comitatus S. et iudicium nobitium in Rabakuz, etc, de használják egyszerűen 
csak a Rábaköz nevet is. Hogy nem egyszerű „járás“-ról van itt szó az Sümeghy Dezső: 
Sopron vármegye levéltárának oklevél-gyűjteménye, 1. k. Sopron. 1928. XI. t. 1. jegyzeté
ben mondottak és az alább következők után világos.

50 Az Oslu nemzetségnév besenyő eredetét Gombocz Zoltán tisztázta. Magyar 
Nyelv, 1924. 23—24. 11. — V. ö. Inakra Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneve
ink. Budapest. 1915. 46—47. 11. — Az Ed és Ketel kabar voltára ld. Németh Gyula i. m. 
238—239. 11. — A Pordány névvel kapcsolatban érdemes megjegyeznünk, anélkül, hogy 
annak szláv eredetéi kétségbe akarnánk vonni, hogy mindig besenyő lakta területeken 
fordul elő. V. ö. a Helységnévtárral, 1. még Schwartz i. m. 78—80. 11.

51 A besenyők rábaközi szereplését Tagányi (Tört. Sz. 1916. 411. I. j.) tagadja és, 
valószínűleg ezen az alapon Szokolay is csak az árpási besenyőkről szól.
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maradványai, vagy pedig egy, Szent István uralkodása alatt keleti hazá
jából hozzánk csatlakozott besenyő töredék. Valószínűbb azonban a fer- 
töntúli telepekről való származtatás, amit a lajtántúli terület elvesztése 
meg is magyaráz, meg az is, hogy ennek a telepítésnek még akkor kel
lett történnie, amikor a törzsválasztóterületek még aránylag lakatlanok 
voltak. Téves tehát Tagányinak az az állítása, hogy Sopron megyében 
sem a Fertő mellett, sem máshol soha besenyők nem laktak, mert sze
rinte Árpás, ahonnan okleveles adat van, a középkorban Győr megyében 
feküdt. Téves azonban Erdélyi és az ő rá hivatkozó többi kutatónak is a 
véleménye, akik szerint ami „a Fertőmelléki besenyőket illeti, ezek közt 
a sopronvármegyeiek hadifogoly eredete positiv alapon nyugszik“. Szo- 
kolay szerint ezeket a fertöntúliakat nem Solt, hanem Ján soproni ispán 
telepítette le 1068 táján Sopron megyében és azonosak azokkal a hadi
foglyokkal, akiket Bolgárfehérvárnál ejtett. Kövér Fidél, Erdélyi nyomán,52 
a kapuvári és babóti besenyőket tartja Ján foglyainak. Ezek a nézetek a 
Képes Krónika egyik adatának félremagyarázásából származtak, amivel 
Tagányi fölöslegesen vádolta Erdélyit, mert ez a magyarázás nem az ő 
kezdeménye. A krónikában ugyanis egy szó sincs arról, hogy a Nádor
fehérvár ostromakor foglyul ejtett besenyők további sorsa mi lett. Va
lószínű, hogy a már meglévő magyarországi telepeken helyezték őket el. 
Ezt a valószínűséget már Jerney János is látta és több ezer főnyi bese
nyőnek Jan soproni ispán általi legyőzetését elmondva, fölteszi, hogy a 
foglyok Sopron táji besenyők közé jutását, már csak legyőzőjükről is, méltán 
vélhetni. Feltevéseken kívül semmi sem igazolja tehát a moson-sopronvidéki 
és rábaközi besenyők hadifogoly eredetét, aminek ellentmondanak a moso- 
niak Salamon elleni szerepe és a már akkor hangoztatott kiváltságaik.53 54 * He
lye sebb tehát, ha már föltevésekkel dolgozunk, a rábaközi besenyőkben a 
Solt által a mosoni Fertő túlra telepített határőrök maradékait látnunk, aki
ket a nyugati határok keletebbre kerülése alkalmával telepítettek ide. Az 
esetleges telepítés a heiligenkreutzi apátság birtokait képező egykori kö
zépkori falvak hajdani besenyő lakosságára is kiterjedhetett, mert a cisz
terciták 1203-ban azt a mosoni birtokot kapták, „quod bysseni quondam 
possidebant“.64

A rábaközi és fertőntúli besenyők szorosabb kapcsolatait a legelő

52 Tagányi: Felelet etc, Tört. Sz. 1916. 310—311. 11. jegyzete. — Szokolay i. m. 
15. 1. — Kövér Fidél: A Hanság földrajza. Szeged, 1930.31.1. — Erdélyi László: Árpád
kor. Budapest, 1922. 113. 1.

63 Jerney János: Keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozésa végett. 1844 
és 1845. Pesten, 1861. 229. 1. — Képes Krónika 56. fejezete M. Florianus 11. 173—177. lk

54 Fejér, Codex Diplomaticus, V. 1. 292. 1. — Wenzel, Árpádkori új okmánytár,.
1. 97. 1.
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kelőbb szállásbirlokos nemzetségük birtokviszonyai is igazolni látszanak. 
Ez a nemzetség az Osli nem, amely egyúttal Sopron vármegyének is 
legtősgyökeresebb és legkiválóbb nemzetsége. Ennek birtokai részben a 
Lajta, a Selyeg és Mórocvize mellett, részben pedig a Rábaközben feküd
tek. Ezeken a törzsbirtokokon mindenütt besenyő eredetű helynevekkel 
találkozunk. A családi monostor a Rábaközben Csornán volt és a XIII. 
század elején alapította Osli ispán ; a család másik ágának, a Móric 
vagy helyesebben Móroc ágnak a Mórocvize menti Márc, azaz Móroc 
faluban volt a monostora. A két ág azonban mind a két területen 
birtokos volt és azt, hogy az Osli ág a Rábaközben és Vasmegye az
zal határos részein jutott túlsúlyba, főleg I. Herbort 1260-as évek körüli 
birtokszerző politikájának kell tulajdonítanunk.55 Fontosnak kell azonban 
tartanunk azt is, hogy míg a rábaközi besenyőknek fontos kiváltságaik 
voltak, addig a lajtamentiek kiváltságainak továbbfejlődéséről nincs tu
domásunk, aminek talán az lehet az oka, hogy a rábaköziek kiváltsága 
rájuk is vonatkozott, mint határőrökre, speculatoresekre. A határőrök ilyen 
kiváltságos helyzete biztosnak vehető és az ennek gyakorlatára vonatko
zó adatok hiánya talán azzal magyarázható, hogy az írásbeliség foko
zottabb mérvű elterjedésének idején már a Rábaközt tekintették a sopron- 
megyei besenyők főtelepülési területének és azért csak ennek kiváltságai 
éltek a törzsi szervezet kötelékeiben tovább, míg a szétszórt kisebb tele
pek a nemesi jog kötelékébe olvadtak.56

A Rábaköz kiváltságos helyzete régi nemzetségi alapokon nyugo
dott, amit aztán 1222-ben írásba is foglaltak. Kitűnik ebből az árpási be
senyőknek adott szabadságlevélből, hogy ősi jog szerint, mint a többi jö
vevénynépek is, egyenesen a  király alá tartoztak, aki aztán a fölöttük 
való közvetlen felügyeletet és főbíráskodást a nádorra vagy más főtisztvi
selőjére bízta. A rábaközi besenyők közvetlen bírája a nádor által 3—3 
évenkint kinevezett ispán (comes) volt, aki aztán az igazságszolgáltatás 
végzésére valószínűleg saját familiárisai köréből udvarbírót (curialis co
mes) rendelt. A besenyőknek közvetlen elöljárói, akiket Tagányi szerint 
maguk közül három évente választottak, az ú. n. jobbágyok voltak. Ezek 
a jobbágyok maguk is hadbaszállhattak, míg a többi közbesenyő csak 65 *

65 Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. II. Buda
pest, 1901. 401—419. II. — Négy nagy ága az Osli, a Móric, a Sur és a Németi. A Sur 
nemzelségnév a besenyő Csűr törzsével állhat összeköttetésben. V. ö. a Pozsony megyei 
Súr mocsárral. — Némethy Lajos : A márcztalvi prépostság. Századok, 1900. 434. skl. — 
Erdélyi László: A magyar lovagkor nemzetségei. Budapest, 1932. 55—56, II.

58 Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. Törté
neti Szemle, 1913. különösen 543—547. 11. — Vele szemben Tagányi Károly : Felelet etc. 
Tört. Sz. 1916. különösen 300—317. II.
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elöljáróik vezetése alatt. Maguknak a közbesenyőknek semmiféle adózásuk 
nem volt, csak akkor, amikor új ispánt kaptak fizettek 2—2 lótól hat 
penzát és azok is ennyit fizettek, de minden lótól, akik a hadban részt 
nem vettek. Hogy ez a besenyő szabadság ősi volt, maga az arra leg
illetékesebb, a nádorispán állapította meg.67 68 Ennek a besenyő szabad
ságnak és a határvédelmi területek különálló szervezetének legfényesebb 
bizonyítéka azonban, hogy amikor a nemesi vármegye kialakul, ez a szer
vezet ahhoz idomulva, megyét alkotva a megyében, tovább él. A nádor 
által kirendelt besenyő comesből alispán, ennek curialis comeséből szol
gabíró lesz, aki a nemesi szabadság birtokába jutott besenyő jobbágyo
kon és a szabadságukat esetleg továbbra is megtartó közbesenyőkön 
ítélkezik. Ezek a tisztviselők azonban ekkor már választottak lehettek. Azt, 
hogy a rábaközi besenyő szabadság túlélte a Fehér és Tolna megyei 
besenyő területek kiváltságait, ennek a határvédehi i szervezetbe való 
tartozásával magyarázhatjuk meg. Ez a kiváltságos helyzet egészen a ne
mesi vármegye átszervezéséig fennállt és a soproni megyeszervezettel 
párhúzamosan működött. Ez a párhuzam a közös főispán személyén kí
vül abban nyilvánult meg, hogy Sopron megyének két alispánja volt, egy 
rábaközi és egy soproni.58 Maguk a rábaköziek is tudatában voltak en
nek a különállásnak és még a XVIII. század elején is besenyő reminis- 
centiákra valló Vecse néven nevezik területüket.69

Az elmondottak alapján látjuk, hogy Sopron vármegye területe a 
kettős határvédelmi vonal tartozékaiból alakult ki. Az eredetileg külön
böző népű, kiváltságú területeket a közös cél, az ország területének vé

67 Endlicher, Steph. L ad .: Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana. Sangalli, 
1849. 419. 1. és Fejér-. Codex Dipl. III. I. 362. 1. — Tagányi léved (Tört. Sz. 1916. 304. 
skl.), amikor ezt a kiváltságot csak Árpás falura korlátozottnak véli. Egy falunak nem 
igen szoktak comesei és curialis comesei lenni. Különben is minden további adatunk a 
kiváltság egész Rábaközre való vonatkozása mellett szól. Árpás lehetett talán az akkori 
comes székhelye.

68 A külön rábaközi alispánra pl. Nagy: Soproni okit. 1. 231. 1. 1351. vicecomite 
de Rabakuz et unó iudice nobilium comitatus Suprunyensis . a sok erre vonatkozó ada
tot Házi Jenő : Név- és tárgymutató a sopror.vármegyei oklevéltár I. és 11. kötetéhez meg
felelő címszavai alatt könnyen megtalálhatjuk. — Gábor Gyula : A megyei intézmény a- 
lakulása és működése Nagy Lajos alatt. Budapest, 1908. 18—20 11. — Fehérre és Tolnára 
Tagányi i. c.: Tört. Sz. 1916. 306. 1.

69 Országos Levéltár: Táblai pörök, 4—762. iratmellékletei. 1716. évből pl. Nemes 
Vecse Vármegyében Rábaközben levőben. Dór nevű faluban . . .  és ugyanabból az év
ből : . . . Gyapai Ferenc n. Vécse vármegye szolgabírája, Tevely András n. Vecse vm. 
eskütfye. 1712-ben szintén a Vecse vm. szolgabírája és eskütje szerepel, viszont az ide
gen hatóság (győri káptalan) 1717-ben a törvénynek megfelelően írja : Deör in Comitatu 
Soproniensis. — Sopron vm. levéltára sok ilyen adatot őriz. — V. ö. Bécs—Vécs, Becse 
—Vecse Etymológiai szótárunk megfelelő címszavaival.
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delme kapcsolta össze. Ez az érdek vezette a Rábaközt Sopronhoz, bár 
arra is van bizonyítékunk, hogy egyidőben a győri ispán rendelkezése 
alá is tartozott.69 A végleges Sopronhoz való kapcsolódásban talán nem 
kis szerep jutott a nagybirtokos és a birtokait egységesíteni akaró Osli nem
zetségnek.

A megyék területei kialakulásában hasonló folyamatot észlelünk 
azonban Vas vármegyében is. Locsmánd szerepét ott Karakó tölti be, 
mint kialakult királyi vármegye, a Rábaközét pedig a székely őrség, a 
kiváltságukat elvesztő, a jobbágyságba és a nemességbe olvadó lajta- 
menti besenyőkét pedig a Zalafőőrök.61 Zala vármegyében a Kerkaőrök 
jutottak a Zalafőőrök sorsára.62 Nem egyesült egymással a mosoni ki
váltságos népek területe és a kis királyi Győr vármegye, amit talán Győr 
püspöki székhelyében rejlő nagy helyzeti energiájában kell keresnünk. 
A morvamenti székely és a vágmenti székely telepek közül úgy látszik 
előbb a morvamentiek és velük együtt a csallóközi nyékek és besenyők 
olvadtak be Pozsony nemesi vármegyéjébe, míg a vágmentiek, akik IV. 
Bélától kiváltságos levelet is kaptak és a rábaközi besenyők mintájára 
szintén külön comeseik vezetése alatt éltek, még a XIII. század máso
dik felében is kis önálló, királyi várakhoz tartozó szervezetben szere
peltek.88

El kell tehát fogadnunk, hogy a XII. század folyamán még fönnál
lók a kifejezetten határvédelmi szolgálatot teljesítő marchiák intézménye, 
amelyek emlékét az eltűnt vármegyékben kell keresnünk. A későbbi 
nemesi vármegyék azokat a területeket vették birtokukba, amelyek a kis 
királyi vármegyéket sztratégiai szempontból egyesítő comes confiniorumok 
fennhatósága alá tartoztak. A kérdéseknek részletekbe menő feltárása 
azonban még több helyet és még több helytörténeti tanulmányt kíván.04

Belitzky János.
80 1267-ben Poki Olivér győri comes a rábamenti besenyők bírája. Oliverus de 

Pock, Comes Jauriensis, et Judex Bissenorum circa Rábám. Idézi Jerney i. m. 263. 1.
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dó királyi őröknek nemcsak a IV. Béla, V. István, IV. László királyainktól kapott kivált
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nagyságot szervez. Csánhi, II. 782. — Wallner Ernő : A felsőőrvidéki magyarság telepü
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pesten, D. 160—57. sz. A székely eredet bizonyítására meglepő egyezést mutat ki a csa
ládnevek alapján.
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