
GERICS JÓZSEF 

KRÓNIKÁINK NÉHÁNY GENEALÓGIAI VONATKOZÁSÁRÓL 

Egyik, nem régen megjelent tanulmányomban bővebben foglalkoztam krónikáinknak 
azzal a kivonatszerű, meglehetősen rövid tudósításával, amely István király szerencsétlen 
sorsú atyjafiának, Vazul hercegnek feleségéről, a Tátony nembeli leányról szól. Vizsgálódásaim 
eredményének foglalata az volt, hogy a régi gestának a Tátony nembeli leányra vonatkozó, a 
későbbiekben kivonatolt és cáfolt hire lényeges mozzanataiban — legalább tartalmilag -- , 
tényleg korai eredetű lehet, nem tartalmaz a XI—XII. századtól feltétlenül idegen, anakro
nisztikus adatokat, tehát korabeli történelmünk ábrázolásánál nem vethetjük el. 

Tanulmányom problémakörével Györffy György is foglalkozott, új szempontokkal és 
megfontolásokkal vizsgálva a kérdést. Itt nyilvánított felfogása a dolog további elemzését és 
fejtegetését teszi kívánatossá. Korábbi kutatásaimat folytatva, ez alkalommal az általa fel
vetett szempontokat is figyelembe véve, igyekszem áttekinteni a probléma egyik lényeges ré
szét, a de genere Tatun kérdését.1 

Fontos (és Györffy által is vizsgált) kérdés a szóban forgó krónikahely üli de Tatun 
kifejezésének fordítása.2 Szerinte az üli de Tatun nem fordítható Tátony nemzetségnek, hanem 
jelentése: „a Tátonyiak"3. Hasonlóan nyilatkozottá krónikában előforduló többi üli de... 
nevezet jelentéséről is. Említett tanulmányomban a Györffy által vizsgált (1.: 3. jegyzetben) 

1 Dolgozatom A Tátony nemzetségről (Adalékok egy krónikahely értelmezéséhez) címen 
jelent meg: TörtSz 1966. 1. sz. 1—23. GYÖRFFY cikke Egy krónikahely magyarázatához címen 
jelent meg ugyanott, 25—34. (A továbbiakban: „Magyarázat"). 

2 SRH I. 344. A krónikahelynek tanulmányomban közölt fordítása: „Egyesek azt 
állítják, hogy ez a három testvér Vazul herceg fia volt egy Tatun nemzetségbeli leánytól, nem 
igazi házasságból származtak, s e kapcsolat miatt a Tatun nemzetségbeliek nemességet kaptak. 
Bizonyosan hazugság ez és nagyon rosszul beszélik el. Mert enélkül is nemesek [ti. a Tatun 
nembeliek], minthogy ezek [a hercegek] Szár László fiai, aki, mint mondják, Oroszországból 
vett feleséget, kitől ez a három testvér született."*L. még Kézai szövegét: SRH. 1. 178. 

3 Györffy érvelése a következő: „A XIII. századi krónikaszerkesztő . . . felsorolja a 
nyugatról bejött jövevény nemeseket és családjaikat . . . (Kézai ugyanezt a felsorolást némileg 
átalakítva könyve végére teszi.) E felsorolásban találhatók egyrészt név szerint ismert jövevé
nyektől származó nemzetségek (pl. Hedrici generatio, generaüones Ratoldi, Hermani generatio 
[SRH I. 296, 299, 300.]), másrészt olyan jövevény nemesi családok, amelyeket valamelyik 
faluról neveztek. Ezek: üli verő de Sambuk (SRH I. 190, 299), Kézai változatában: üli de 
Bobocha, aminek megfelel a krónikában: eorum verő quidicuntur de Bobocha. (SRH I. 188, 301.) 
Világos, hogy itt nemesi birtokról való kezdetleges családelnevezéssel állunk szemben, aminek 
a fordítása: ,a Zsámbékiak' és ,a Babócsaiak'. Csak Kézainál fordul elő ez a két család: üli de 
Bolugi és illorum qui de Lodan vocati sunt. (SRH I. 189, 190.) Ezek ugyancsak helynévről, a 
gömöri Balogról és a nyitrai Ludányról kapták nevüket. A XIII. századi oklevelek kezdetben 
csakugvan Balogiaknak és Ludánviaknak nevezték őket, de az előbbiek 1299-től, az utóbbiak 
1280 tájától elkezdték nevüket előkeló'síteni, és de genere Bolug, de genere Ludan néven kezdtek 
szerepelni, sőt utóbb 1323-ban a de genere eiusdem Balogh megjelöléssel névadó ősre látszanak 
utalni. Balog azonban nem valami nemzetségős neve volt; Balog falu ugvanis a Balog folyóról 
(> szlovák Blh) kapta nevét, a Balogiak beköltözött német ősét viszont Altman-nak nevezték." 
(Magyarázat, 26—27.) 
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kifejezések közül csak az üli de Sambuk és üli de Bolugi jelölésekkel foglalkoztam, ezért mos
tani megjegyzéseim is ezekre vonatkoznak. 

Az üli de Sambuk-ot bírálóm 1963-ban így jellemezte: „Smaragd nemzetsége a Cham
pagne-ból eredő Smaragd ispántól származtatható, aki 1166—1169-ben szerepel oklevelekben." 
Ehhez jegyzetben ezt írja: „[SRH I. k.] 190: de Sambuk néven; Reg. Arp. 111,113 sz.; VR 247. 
§. 282.1.: degenere Smaragdi néven; Csánki, Száz. 1893. 217."*Csökmő és Szeghalom birtokosai
ról is feltűnteti a Smaragd nemből való származásukat.5 

Az Uli de Sambuk jelölést tehát Györffy megállapításai nyomán vettem azonosnak a 
genus Smaragdi-val és fordítottam Zsámbok nem-mk, ez utóbbiban a Smaragd nem másik 
nevezetét látván. A nemzetségnév és a lakóhely nevének azonosságát az ún. kisebb (egy falu
ban birtokló) nemzetségek esetén szintén Györffy állapította meg,6 de ezért az illető atyafi
ságok nemzetségvoltát nem vonta kétségbe. 

A nemzetségnév (egyik változatának) és a lakóhely, a birtok nevének egyezése nemcsak a 
kisebb genusokra jellemző, hanem előfordul előkelő nemzetségeknél is. 1274-ben említik az 
almádi monostor patrónusai, aki az oklevél szerint degenere Almád való volt, és Ő$e,Ogvoz bán 
alapította a kolostort.7 Ennek alapján az Almád nemet a jól ismert Atyusz nemzetséggel kell 
azonosítani. Ennek a nemzetségnek eszerint két neve volt: Almád és Atyusz, ugyanúgy, mint 
Smaragd ispán ivadékainak a genus Smaragdi és a Kézainál előforduló üli de Sambuk. Ez a 
körülmény helyesnek mutatja Györffy által kifogásolt eljárásomat: az üli de Sambuk-nak Zsám
bok nemzetséggel való fordítását. 

A Balog nem problémáját szintén Györffy megnyilatkozásaival összhangban tárgyaltam. 
Az üli de Sambuk esetétől némileg az különbözteti meg, hogy nem egyazon nemzetség két 
eltérő nevével van dolgunk. A Balog nem történetét Karácsonyi János is ismerteti és 4 ágát 
különbözteti meg: az Athfy, Derencsényi, Széchy és Tombold ágat.8 A Balog genust 1959-ben 
maga bírálóm nevezte fenntartás nélkül Balog nem-nek, címerét a „nyugatról beköltözött 
lovagok nemzetségeinek ismert címerei" közt tárgyalta, a Gut-Keledekével, Jakokéval, Hont-
Pázmányokéval egyetemben.9 A Balogok nemzetség minősítését még 1963-ban sem vitatta el, 
amikor a Széchy család tagjainak a Balog nemhez való tartozásáról írt,10 kétségtelenül jogosan. 

Mostani polemikus állásfoglalása, amely szerint „Balog nem valami nemzetségős neve 
volt; Balog falu ugyanis a Balog folyóról ( > szlovák Biti) kapta nevét", szemmel láthatóan 
Melich János véleményén alapul. Idevonatkozó fejtegetését Melich arra a hangtörténeti tényre 
építette, hogy az ó-szlovák „g hang a XIII. század folyamán a szókészlet legnagyobb részében 
/i-vá változott."11 „Amely g hangot tartalmazó szó vagy név a . . . [szlovákba] a XII. sz. vége 

4 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I, (A—Cs). Bp. 1963. 496. és uo. 21. }. 
(A továbbiakban: „Tört. földr."). 

5 Tört. földr. 505. és 513. 
8 „XIII—XIV. századi okleveleink közel 180 nemesi nemzetség nevét tartották fenn,. 

»de genere«, »de generatione« megjelöléssel . . . Nem csekély a száma azon kis genusoknak, 
melyek egy faluban birtokolnak, .nemzetségnevük egyezik falujuk nevével." [Tanulmányok 
a magyar állam eredetéről, (röv.: Tanulmányok), A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, Bp. 
1959. 13-14.] 

7 SZENTPÉTERY—BOBSA: Reg. Arp. (Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegy-, 
zeke, Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica, I—H/l. Szerk. SZENTPÉTEBY 
IMRE, Bp. 1923—1943, II/2—3. Szerk. SZENTPÉTEBY IMKE—BOBSA IVÁN, Bp. 1961.) 2519. sz. 
Az Almád személynévi használatára eddig adatunk nincs. 

8 A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig, Bp. 1901. I. k. 174—180. 
9 Tanulmányok, 4. 
10 Tört. földr. 789. 
1 1A honfoglaláskori Magyarország, Bp. 1925—1929 (A magyar nyelvtudomány kézi

könyve, I. 6.) 5. 1. 
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— XIII. sz. eleje előtti időben került, az eredeti . . . [szlovák] szavakkal, nevekkel együtt egy 
időben változtatta /z-vá g hang já t . . . "12 * 

A gömöri Balog falu a Balog folyó mellett fekszik, a folyó XVIII—XIX. századi ada
tokból ismeretes, de g > h változás előtti átvételre valló szlovák népi elnevezése a magyar 
Balogra visszavezethető Blh.is Mivel a falu nevének korai szlovák hangállapotot mutató népi 
változata nem ismeretes, Melich a Blh folyónév alapján a magyar Balog folyónév elsőbbségére 
következtetett a birtok Balog nevével szemben is, a folyó nevéből származtatván a birtok 
Balog elnevezését. Györffy legutóbb ezt a gondolatmenetét folytatva, a birtok nevéből vezette 
le a birtokosok nevét. 

Melich és Györffy érvelése korántsem az egyetlen lehetséges magyarázat. Alapja az a nem 
feltétlenül evidens feltevés, hogy a folyó szlovák nevének régies alakja a magyar folyonévnek a 
falunévnél korábbi voltát is bizonyítja. Ez az elgondolás figyelmen kívül hagyja azt a lehető
séget, hogy a régies alakú szlovák falunév hiányát a Blh folyónévvel szemben nemcsak a falu-
na kag>h hangváltozás korában való nemléte magyarázhatja, hanem az is, hogy a Balog folyó 
hosszan elnyúló völgyében a folyó mellékének esetleg csak egy részén élt olyan lakosság, amely a 
folyót Blh-nek nevezte, de a g > h hangváltozás idején a falu környékén ilyen etnikum nem 
volt, és így a falunak Blh nevezetet nem adott. Melich következtetését a szlovák névadás 
szempontjából támogatná, ha a falu jelenlegi szlovák Blh neve régi, népi névadáson alapulna, 
mert ez a Blh folyonévnek a község szlovák nevére való korai átvitele mellett szólna. A Blh 
falunév régi használata azonban — a folyónévtől eltérően — nem mutatható ki. A XVIII. 
századból Alsó-Balog és Felső-Balog szlovák nevét Nizny Balogh és Wissny Balogh alakban 
ismerjük.1* Ez a jelölés arra vall, hogy a falu régi szlovák neve független volt a Blh folyónév
től, és a falu régi szlovák nevezete egyszerűen a magyar Balog falunevet vette át. Ezért vitat
hatónak látom Melich vázolt eljárásának helyességét, hogy a Blh folyónév régies alakja alap
ján kívánja a falu magyar elnevezésének a Balog folyónévből való származását igazolni. 

Másrészt Melich nem vette tekintetbe azt a fontos körülményt, hogy a Balog folyó nevét 
1334-ben Bolugwyze, 1466-ban pedig Baloghwyze alakban jegyezték fel.15 A hasonló természetű 
Valkóvize, Veszprém(vize) és Koppány (vize) adatokat Melich így értékelte: „Ezekben a hely 
nevéből alakult a helyen át vagy a hely mellett folyó víz neve."18 Ha ez a megállapítás és helyes, 
akkor az említett Balogvize adatok alapján a folyó magyar nevét17 legalább olyan jogosan szár
maztathatjuk a völgyében fekvő Balog helységéből, mint fordítva. Ebben az esetben pedig a 
folyó szlovák Blh neve a helység Balog nevezetének régiségét bizonyíthatja. 

Ha — a fentiek szerint — mégis származhat a folyó Balog neve a faluéból, akkor azt is 
fontolóra vehetjük, hogy honnan eredhet a falu nevezete, nem helyes-e Karácsonyi következ
tetése: nem a Balog nemzetségtől (vagy eponymosától) vette-e nevezetét a falu? 

A Balog mindenesetre az Árpád-korban is használatos személynév,18 s Karácsonyi idéz 
is 1323-ból olyan adatot, amely megnevezi a genus névadóját: „de genere eiusdem Balogh" 
beszél.19 Az elmondottakat figyelembevéve, jogosan nem tagadhatjuk az 1323. évi oklevél 
hírének hitelét és nem zárhatjuk ki a Balog genus és az általa birtokolt falu Balog eponymosá-
nak létezését. 

12 Uo. 364. 
13 Uo. 365. A Blh folyónév előfordulására és változataira adatok ugyanitt. 
14 Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása, Bp. 1920. 103. 
15 ILA BÁLINT: Gömör megye. Bp. 1944. II. k. 25. és 503. 
16 A 11. jegyzetben i. m. 93. 
17 A Balog folyóra vonatkozó adatokat 1. még VL. SMILA-CJER: Vodopis starého Slovenska, 

Praha—Bratislava 1932. 387. 
18 PAIS DEZSŐ: Régi személyneveink jelentéstana (A Magyar Nyelvtudományi Társaság 

kiadványai, 115. sz.) Bp. 1966. 2. kiadás, 12. Vö. SZENTPÉTERY: Reg. Arp. 612. sz. 
19 A 8. jegyzetben i. m. I. 174. 
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Azt a kérdést, hogy az Uli de Tatán; HU de Bolugi nevezeteknél lehet-e nemzetségnévről 
szó, hogy Kézai ezeket nemzetségeknek tudta-e vagy kizárólag csak nemesi birtokról való kez
detleges családelnevezésekkel állunk-e szemben, nézetem szerint a fent kifejtettektől függet
lenül, önmagában is eldönti Kézai szóhasználata. 

A hódtavi csatában elesettek közül névszerint említi a következőket: „Oliverius filius 
Pata . . . de genere Aba, Andreas filius comitis Nicolai de Wigman, Ladislaus filius comits 
Ponyth de Miscouch, et Demetrius filius parvi Michaelis de genere Rusd."20 Vecelin nemzetsé
gét így jelöli: „Istius [Wecelini] generatio de laki dicti sunt."21 Az Igmánd, Ják és Miskolc 
nemzetségek létét eddig tudtommal nem vonták kétségbe, a krónikás pedig az e nemekhez való 
tartozást de Wigman, de laki és de Miscouch alakban fejezte ki. Azzal a jelenséggel van itt dol
gunk, amelyet a Miskolc nemre vonatkozóan maga bírálóm állapított meg: szerinte (az általa 
feltett, Szent István-kori) „Miskolctól leszármazókat hol Miskolc nembelieknek, hol Miskolci
nak nevezik."22 

Mivel a Miskolc, Igmánd és Ják nemhez való tartozást a de Miscouch, de Wigman és de 
laki jelölés nem kizárja, hanem kifejezi, nem világos számomra, hogy az Uli de Bolugi kifeje
zéssel miért más a helyzet. Azt sem látom be, miért nem fordítható a genus Tatun és Uli de 
Tatun Tátony nemzetséggel és miért zárja ki a Györffy által javallott Tátonyiak a Tátony nemzet
ség fordítást. Ezért, valamint annak alapján, hogy maga a gesta veszi azonosnak (nem látszóla
gosan, hanem ténylegesen) agenus Tatun-t az Uli de Tatun-nal, a krónikahely„Táfcmy nemzetség" 
fordításának lehetőségét kénytelen vagyok fenntartani.23 

Kifogásolja Györffy azt is, hogy megengedhetőnek írtam a de genere Tatun kifejezésnek a 
régi gestából való származását. Cáfolatának jogtörténeti eszmefuttatásra támaszkodó általános 
és nyelvészeti meggondolásokkal érvelő speciális része van.24 

2 0SRH I. 187. 
2 1SRH I. 189. 
22 Tört. földr. 789. 
23 Ebből nem következik ugyan még feltétlen bizonyossággal, hogy a XI. századi krónika 

vagy valamelyik korai folytatása használta az éli de Tatun fordulatot. Az Uli de Tatun-nak mint 
kifejezésnek az összetartozása ti. XIII. századi párhuzamokkal valószínűsíthető, és így nincs 
kizárva, hogy a kifejezés XIII. századi író tollán keletkezett. Az azonban valószínű — még 
akkor is, ha ez a jelölés esetleg a XIII. századi szerző^leleménye volna —, hogy az V. István
kori krónikás ezzel egy tartalmilag egyenértékű korábbi jelölést helyettesített és annak az 
általa kivonatolt szövegnek valamilyen rokonértelmű fordulatát tolmácsolta így, amellyel 
vitatkozik. A kivonatolás tartalmi hűsége ellen ezzel aligha vétett. 

24 Magyarázat, 27—28. Ebből különösen kiemelném a következőket: ,»Régóta tudott, 
hogy a nemesi nemzetség de genere megjelölésének korhatározó értéke van . . . A nemesi 
nemzetségeknek más volt a birtokjoga, mint az adományos birtokosoknak. Ez a birtokjogi kettős
ség pedig Kálmán király I. törvénykönyvének 20. fejezetén a l apu l . . . A nemzetségi fcirtok
jog alapja az I. István-kori birtokszerző ős lett, ezért a birtokszerző utódai többnyire István
kori ősük nevét de genere szóval tüntették fel saját nevük után (pl. de genere Hunt Poznan). 

Következik ebből, hogy a Kálmán I. törvénye (1099 k.) előtti időben de genere kifeje
zéssel jelölt nemesi nemzetségről beszélni anakronizmus . . . A de genere használata szükség
szerűen akkor jött divatba, amikor 1200 körül . . . királvi és várbirtokok tömege került új 
adománybirtokosok kezébe, akikkel szemben a nemzetségi jogú birtokosok de genere származá
suk hangoztatásával védték birtokjogukat. Ez magyarázza, hogy a de genere használata 1200 
után terjedt el." 

Ez a fejtegetés rövidített változata egy korábbi gondolatmenetének, amelyben a de 
genere-re vonatkozó megjegyzéseken kívül még a következőket mondja: „Ügy látszik, hogy a 
XIII. század elején még számon is tartották a nemesi nemzteségeket. A hun-magyar krónika 
szerzője elmondja, hogy Hunor és Magyar fiai Szkitiát a 108 nemzetség szerint 108 provinciára 
osztották . . . (SRH I. 253.); ebből erednek a hunok . . . és ebből származik a magyarok 108 
neme. Ez a 108-as szám nem bírhat előttünk olyan hagyományos értékkel, mint a Hetumoger 
név . . . A krónikaíró alább meg is mondja, hogy ő a Szkítiából kijött nemek alatt az Ákos, 
Bor, Aba és más magvar nemzetségeket, XIII. századi nemesi nemzetségeinket érti. A bővebb 
krónikát kivonatoló Kézai világosan kimondja, hogy Magyarországon 108 tiszta nem van, a 
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Györffy érvelésének kiindulópontja Kálmán I. törvénykönyvének 20. fejezete.25 Amit 
erről ír, hogy ti. „a nemesi nemzetségeknek más volt a birtokjoga, mint az adományos birto
kosoknak", nem fedi az idézett törvényhely tartalmát. Kálmán ugyanis nem a birtokosok 
között állapít meg különbséget, hanem a birtokok eltérő jogi természetéről szól. Eszerint egyazon 
birtokos nemzetség birtokai is különbözhettek jogi természetükre nézve, ha voltak köztük 
Istvántól és voltak más királytól származó adományok. A törvény a kétféle eredetű birtokok 
eltérő öröklési rendjét szabályozta. 

Györffy véleménye a nemesi nemzetségek és az adománybirtokosok birtokjogának Kál
mán törvényén alapuló kettősségéről csak akkor volna összhangba hozható a törvénnyel, ha 
feltennénk, vagy 

1. hogy a, nemesi nemzetségek' tagjainak csak Istvántól kapott birtokaik voltak, későbbi 
adományokban nem részesültek és más módon sem szereztek új földet. Ebben az esetben tény
leg csak azonos jogi természetű, istváni adományból származó „nemzetségi" földjeik lettek 
volna. Az azonban nyilvánvaló képtelenség, hogy e nemzetségek tagjainak mindegyike csak 
István adományából birtokolt volna; 

2. vagy azt kellene feltenni, hogy mindazon nemzetségeknek, amelyeknek voltak Ist
vántól nyert birtokaik, sikerült későbbi szerzeményeiket az istváni adományokéval azonos jogi 
természetűvé tenni és így összes földjeiket azonos, „nemzetségi" jogon birtokolták. Ez a hipo
tézis azonban ellenkezik a vizsgált törvény betűjével és szellemével egyaránt. 

Teljes joggal mondta ki Kumorovitz Bernát: „A Rado-, Atha-, Péter- és Guden-féle 
oklevelekből... arra is következtethetünk, hogy már korán jelentkezhetett örökösödési 
jogunkban a >>nemzetségi« jogigény mellett a hűbérjogi kettős megkötöttség: az ősiség 
(aviticitas) a férfirokonság első fokáig, ezen túl pedig a kincstár háramlás- és új adományjoga 
(fiscalitas), s végül mind a kettő Kálmán törvényében is helyet kapott"26 

E megállapítás igazát szépen bizonyítja Ottó somogyi ispán zselicszentjakabi monostort 
alapító 1061. évi oklevele." Ottó „korának szokásai és gyakorlata szerint 1061-ben »saját
monostort« alapított; egyenesági örökösök hiányában — halála esetére — kolostora domi-

többi nemzetség jövevény eredetű vagy foglyoktól ered . . . (SRH I. 146.) A 108-as számot 
megközelítő eredményre jutunk, ha a ma ismert 180 nemzetségből a jövevényeket és az egyfalus, 
látszólag várjobbágyi eredetű nemzetségeket levonjuk. A 108-as szám tehát nem ősi hagyomá
nyon alapul, hanem a Kálmán törvénye alapján nemzetségi joggal birtokló nemek számon
tartásán. Hogy ilyenféle listák készültek, azt bizonyítja a krónikában közölt jövevény (advena) 
nemzetségek listája, melyet a krónikaíró azzal fejez be, hogy »más jövevény nemzetségek is 
vannak, amelyeknek nevei noha nekem fel vannak jegyezve, e munkához nem csatoltam« 
(SRH I. 304.; ua. rövidebben kifejezve Kézainál uo. 192.). Az ilyen listák készítésének oka pedig 
nyilván az volt, hogy olyanok is próbálták birtokaikat nemzetségi jogon biztosítani, akiket az 
nem illetett, olyanok is »de genere« származtatták magukat, akik nem István-kori nemzetség
ből származtak." (Tanulmányok, 14—15.) 

26 „Possessio quelibet a sancto Stephano data humane successionis quoslibet contingat 
successores vei heredes. Possessio vero ab aliis regibus data de patre descendat ad filium, qui si 
defuerint, succedat germanus, cuius filii etiam post mortem ilius non exhaeredentur. Germanus 
autem predictus si non inveniatur, regi hereditas deputetur." (ZÁVODSZKY LEVENTE: A Szt. 
István, Szt. László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Bp. 1904. 186.) 

26 A középkori magyar „magánjogi" írásbeliség első korszaka (XI—XII. század). Száz 
1963. 18. A kérdés korábbi irodalmát részletesen 1.: uo. 17.113. j . 

27 „Igitur monasterium deo sanctoque Iacobo construxi et quecunque de facultatibus 
habui vei a dominis meis invenire potui, totum illuc pro remedio anime mee, regia omniumque 
maiorum regni huius probatione et testimonio contuli hac ratione, ut . . . quamdiu vixero, 
egomet cum abbate meo monasterium regam et provideam, postquam vero obiero, nullus 
episcoporum vei comitum vei cognatorum aut nepotum meorum ullam potestatem habeat 
super illud, sed domini regis Providentia et ordinatione disponatur." KUMOROVITZ L. BERNÁT: 
A zselicszentjakabi alapítólevél 1061-ből („Pest" legkorábbi említése). Tanulmányok Budapest 
múltjából. Bp. 1964. 66. 
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niumát vagy esetleg jogos örökösének távoli rokonai közül való kijelölését a királyra bízta s a 
rokonok, valamint a világi és egyházi hatalmasok (ispánok, püspökök) esetleges igényeivel és 
támadásaival szemben már előre eltiltással élt."28 Eljárása tehát a „cognati et nepotes" ellen is 
irányult. E „cognati et nepotes" más alapon nem támaszthattak igényeket, mint a „nemzet
ségi" öröklési rend alapján, amelyet Oyörffy Kálmán törvényéből vezet le. Mivel Ottó oklevele a 
XI. század 60-as éveiben keletkezett, ez komoly érv a „nemzetségi" öröklési rend akkori meg
léte mellett és Kálmán-kori eredete ellen.29 Van tehát alapunk arra, hogy Kálmán törvénye 
előtt is létező „nemzetségi" birtokjogról beszéljünk. 

Egy konkrét esetben Györffy is elismerte, hogy a nemzetségből való származás lehetett 
jogcím a XI—XII. században is: az uralkodóház esetében és László herceg Vid ispán holtteste 
felett mondott, de genere-t emlegető szavainak30 a Kálmán- kori krónikából való eredeztetését 
sem kifogásolta.31 Györffy szerint az István neméből való leszármazás jogcím volt a belőle 
származó uralkodóknak a királyságra.32 Uralkodásra való jogcím azonban ez a leszármazás 
csak akkor lehetett, ha a leszármazás az uralkodóházhoz nem tartozók körében is általánosan 
elismert alap volt különböző jogok biztosításához és élvezetéhez. Ha nem így lett volna, az 
Árpádok is más jogcímet kerestek volna a királysághoz. Ezért merőben önkényes feltevés az, 
hogy az uralkodó nemzetségre alkalmazott de genere kifejezésnek „történetileg semmi köze 
nincs a nemesi nemzetségek jelölésére használt de genere kifejezéshez."33 

Györffy a vármegyék eredetéről azt a hipotézist állította fel, hogy a X. századi nemzet
ségi szállásterületek kétharmadát az uralkodó az államszervezés során kisajátította, egyhar
madát pedig általában meghagyta nemzetségi birtoknak, ha a nemzetség(fő) nem állt ellen a 
kisajátításnak.34 

Ez a konstrukció logikailag is megkívánja azt az előfeltevést, hogy a XI. században is 
számontartották jogbiztosítás céljától a közös őstől való leszármazást, a „nemzetséghez" tar
tozást. Hiszen enélkül honnét tudták volna, kinek is van joga részesedni a nemzetség kezén 
levő, vagy meghagyott területekből? Ha a „nemzetségi" birtokjog Kálmán törvényén alapult, 
milyen rend szerint birtokolták és örökölték a „nemzetség" tagjai a kezükön levő „nemzetségi" 
birtokokat Kálmánig? Ha egyáltalán kellett jogi alap a „nemzetséghez" tartozás nyilvántar
tására és ennek „de genere"-vel való kifejezésére, akkor ez az alap régebbi volt Kálmán tör
vényénél. 

Ezek szerint erősen aggályos és Györffy más feltevéseinek logikájával is ellentétes az a 
tétel, hogy a „nemzetségi" birtoklás rendjéhez és a „nemzetségi" leszármazás számontartá
sához Kálmán törvénye teremtett jogi alapot. Ezért nem találom jó érvnek arra sem, hogy e 
törvény kibocsájtása előtt korszerűtlen, anakronisztikus dolog latinságunkban a de genere 
használata. 

Hasonlóképpen ellentmondásos és nem magyarázza meg a XIII. század elején a de 
genere származtatás feltűnését az oklevelekben Györffy érvelésének másik része sem. Eszerint ti. 
az Imre és András idején a roppant méretű királyi adományozások következtében nagyra nőtt 

2 8 1 . m. 76. 
29 A „nemzetség" öröklésének bizonyos esetéről (ebben az' értelemben) Szt. István 

törvénye Is intézkedik: „Si autem vidua sine prole remanserit et se innuptam in sua viduitate 
permanere promiserit, volumus, ut potestatem habeat omnium bonorum suorum et quidquid 
velit inde facere, faciat. Post obitum autem eius eadem bona ad suos redeant parentes mariti, si 
parentes habet; sin autem rex sit heres." ZÁVODSZKY i. m. 149. — A pareníes-nek ehelyt a 
cognaü-val való azonos jelentésére I. Murarik Antal: Az ősiség alapintézményeinek eredete, 
Bp. 1938. 68-69 . 

30 „ . . . de genere ducum non fuisti, cur ducatum volebas . . ." (SRH I. 392.) 
31 Magyarázat, 28. 
32 „A Vazul-ág jogalapja a koronához a Szent István neméből való leszármazás volt." 

<Uo.) 
33 Uo. 
3ÍTanulmányok, 20—21. stb. 
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új nagybirtokosság elleni védekezés szüksége kényszerítette a régi birtokosokat birtokállomá
nyuknak a nemzetségi birtoklás jogcímével való védelmére. Csakhogy bírálóm már elemzett 
fejtegetése szerint „nemzetségi jogon" azokat a birtokokat birtokolták, amelyeket Szent István 
hagyott meg a korábbi tulajdonos kezén vagy adományozott neki. Ebből az következik, hogy 
a de genere leszármazás hangoztatásával a birtokosok csak ístván-kori adományból származó 
birtokaikat, azaz birtokállományuknak mindössze egy részét védhették, egyéb birtokaikat 
pedig nem, mert ezeket nem „nemzetségi" jogon, nem István adományából birtokolták. 
Emellett a de genere hasznalatának csak akkor tulajdoníthatnánk az új nagybirtokosság elleni 
jogvédelem célját, ha bebizonyosodnék, hogy Imre és II. András megadományozottai csupa 
olyan emberek lettek volna, akik közül senki sem tartozott István királytól adományt nyert 
nemzetséghez. Ha ez nem bizonyosodik be, hanem az derül ki, hogy de genere eredő emberek is 
részesültek Imre és II. András adományaiban, — amint számos megadományozottjukról tény
leg kimutatható nemzetséghez tartozásuk, sőt ismeretes 1221-ből és 1234-ből olyan királyi 
adománylevél is, amely maga árulja el a donatióban részesülőknek a Gaku, illetve az Aba nem
ből való származását,35 ez esetben a feltevés logikai ellentmondásossága nyilvánvaló, mert 
akkor ezek a de genere származó adománybirtokosok önmaguk elleni védelmül emlegették nem
zetségüket. 

Ami a nemesi nemzetségek XIII. század eleji, Györffy által feltett nyilvántartását illeti, 
ez nem következik a krónikaszöveg előadásából. Kézai mester krónikája kimondja, hogy 108 
szkitiai eredetű, tiszta magyar nemzetség van, a többi nemzetség vagy jövevényektől vagy 
hadifoglyoktól ered.36 A bővebb krónikaszöveg néhány példán is bemutatja, kiket ért Szkitiá-
ból jött nemeken: az Ákosokat, Borokat, Abákat és a hozzájuk hasonlókat.37 A jövevényektől 
származó nemzetségekről áttekintést is közöl mind Kézai,38 mind pedig a bővebb szöveg.39 

Györffy a 108 nemzetségre vonatkozó krónikaadat ősi hagyományértékét — jogosan — 
elveti. A 108 -as számot a „Kálmán törvénye alapján nemzetségi joggal birtokló nemek szá
montartására" vezeti vissza. A krónikától független nemzetségi lajstromok létezését a krónika
írónak azzal a megjegyzésével kívánja bizonyítani, amelyet a jövevény nemzetségek felsoro
lása után olvashatunk: „quorum [advenarum] quidem nomina licet michi nóta essent, tarnen 
huic operi non apponam."40 E feltett nemzetségi listák megírását egy ugyancsak feltett vissza
élés elleni védekezéssel magyarázza, úgy, hogy voltak, akik jogosulatlanul eredeztették magu
kat de genere és jogtalanul próbálták birtokaikat nemzetségi jogon biztosítani, István-kori nem
zetségből való származás nélkül. 

3 6II . András 1221. évi adománylevelében a megadományozottak: „fideles nostri ser-
vientes de genere Gaku" [HANS WAGNER: Urkunden buch des Burgenlandes und der angrenzen
den Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg, Graz—Köln I. (röv. Urkb). 
80.], egy 1234. évi adománylevele szerint az adományt nyerő: „Demetrius . . . dapifer charissi-
mi filii nostri regis Colomanni de genere Aba" (SZENTPÉTERY: Reg. Arp. 529. sz., WENZEL G.: 
Árpádkori Űj Okmánytár VI. k. 545.) Ugyanide tartozik az az 1226. évi adat, amely szerint 
az esztergomi káptalan II. András parancsára és a fél kérelmére egy korábbi királyi adomány
levél alapján tanúsítja, hogy a király Gimes földet és tartozékait „Iwanca quondam filio 
Iwanch comitis de genere Huntpaznan" adta. (SZENTPÉTERY: Reg. Arp. 428. sz., G. FEJÉR: 
Cod. Dipl. Regni Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis, III/2 k. 93.) Néhány példa Imre és II. 
András megállapíthatóan de genere származó egyéneknek adott donatio-ira: 1199. év (SZENT
PÉTERY: Reg. Arp. 182. sz.) — 1201. (uo. 195. sz.) — 1206. (uo. 222. sz.) — 1208. (uo. 234és235. 
sz.) - 1209. (uo. 240. és 242. sz.) - 1210. (uo. 255. sz.) - 1212. (uo. 270. sz.) - 1214. (uo. 
290. sz.) — 1216—1217. (uo. 358. sz.) - 1222. (uo. 377. és 382. sz.) - 1228 előtt (uo. 439/a. sz.) 
— 1228. (uo. 441. sz.) stb. 

36SRH I. 146. 
37SRH I. 292-293. 
38 Uo. 188-192. 
39 Uo. 295-303. 
40 Uo. 304. 
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Azonban a szöveg, amelyből Györffy a nemesi nemzetségek XIII. század eleji számon
tartására következtet, az V. István-kori szerzőnek tulajdonított krónikából és Kézai IV. 
László-kori művéből való, tehát a század utolsó harmadából és így ebből a gyanított szá
montartásnak és lajstromoknak legfeljebb csak a század második felében való megléte mellett 
lehetne érvelni. Másrészt Györffy szerint a 108 nemzetség említése a Kálmán törvénye alapján 
„nemzetségi" jogon birtokló nemek számontartásán alapulna, amely nemeknek István-kori 
birtokszerző ősük volt. István-kori birtokszerző őstől azonban advena-genusok is eredtek, pl. 
a Hont-Pázmánok, és ezek — állítólag Kálmán törvénye alapján — szintén birtokoltak ^nem
zetségi" jogon. A krónika ezzel szemben — félreértést nem engedve — a 108-as számot kizá
rólag a szittya eredetű nemekre vonatkoztatja, az advena-nemzetségeket — köztük az István
kori őstől eredeztetetteket is — az előbbiektől szigorúan elkülönítve tárgyalja és közöttük nem 
birtoklási jogcím, hanem ősük etnikai hovatartozása alapján tesz különbséget. Ezért a vizsgált 
krónikaszövegekből jogbiztosító céllal írt nemzetségi nyilvántartások létére a XIII. századnak 
sem az első, sem a második felében nem következtethetünk. A Györffy által közvetlen bizonyí
tékként idézett mondat csak annyit tartalmaz, hogy az író nem jegyzi fel bizonyos advenák 
nevét, bár ismeri őket. Itt krónikán kívüli írott lajstromról nincs szó. Ha esetleg volt ilyesmi, 
létezését más érvvel lehet csak igazolni. 

Mindezt megfontolva, nem oszthatom azt a vélekedést, hogy a de genere származtatás
nak „történeti szükségszerűsége" csak a XIII. század elejétől van és e származtatás általános
ságban korhatározó értékű. 

A XI—XII. században a nemzetségi kapcsolatok elevenen éltek, kinek-kinek a nem
hez tartozása köztudott lehetett, a genus tagjai okleveles rögzítés nélkül is jól ismerhették egy
mást, szárj^ontarthatták atyafiságukat. Amikor a genusok a XIII. században az oklevelekben 
gyakrabban kezdenek feltűnni, ez már a nemzetségek számos, egymástól elkülönült és széttele
pült ágra tagolódásával, bomlásával függhetett össze. 

Ezen kívül más körülményt is figyelembe kell vennünk, ha magyarázatot keresünk arra, 
miért nem akadunk sokáig okleveleinkben a de genere jelölés kitételére. 

A problémát más megvilágításban látjuk, ha megfontoljuk, hogy Magyarországon 
— eddigi ismereteink szerint — az első világi oklevélnyerő (destinatarius) részére kiállított 
oklevél 1162-ből, III. István királytól maradt fenn, és eddig az időpontig csak egyházak részére 
kiállított adománylevelek és végrendeletek ismeretesek. (A kizárólagosan világi jellegű cartula 
sigillata és más átmeneti, feltehető notitia-szerű dokumentumoktól itt elvonatkoztatunk.) 
A csak világiakat érintő jogügyleteknek írásbeli lecsapódásuk egyáltalán nem vagy alig volt.41 

A fejlődés még hosszú utat tett meg 1162-től odáig, hogy az oklevél a világi birtokos osztály 
általánosan használt jogbiztosító eszköze lett. Ezért éppen nem volna csodálatos, ha a XII. sz. 
végéig világi ügyekben eléggé ritka oklevelek a genusokat nem emlegetnék.42 Ebből 
a körülményből a nemzetségeknek egy más természetű forráscsoportban: a krónikában való 
korábbi felbukkanása ellen nem lehet jogos érvet kovácsolni, hanem e megfontolások szerint a 
de genere jelölés XI—XII. századi alkalmazásának kizáró, elvi akadálya nincs. 

Györffy az uralkodóházhoz tartozás degenere-vel való korai jelölésének általam említett 
példái közül kifogásolta annak a kíonikahelynek a XI. századi gestából való eredeztetését, 

41 L. KUMOBOVITZ magyarázatát: Száz 1963. 20. 
42 1183-ban III. Béla egyik oklevelében (SZETÍTPÉTERY: Reg. Arp. 138. sz., Hazai 

Okmánytár I. k. 1.) már találkozunk de genere Zalok és de genere Chaak származtatással. 
GYÖRFFY szerint ez az oklevél „egyébként hitelesnek tekinthető", de a két de genere-t az 
oklevél 1326. évi átírásakor a szövegbe történt betoldásnak tartja. (Tanulmányok, 10. 1. 49. 
jegyzet.) 

Ha azonban az oklevél egyébként tényleg hiteles és a de genere kitétel interpoláltságára 
GYÖRFFY elméletén kívül más diplomatikai vagv egyéb érv nincs, akkor ez a de genere XII. 
századi okleveles előfordulása. (A szöveg bizonyos zavarosságára SZENTPÉTERY is utal, de ezt 
nem az átírásnak tulajdonítja, és az oklevelet sem gyanúsnak, sem hamisnak nem minősíti.) 
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amely szerint András, Béla és Levente „de genere Sancti Stephani regis progeniti erant"43 és 
amelyet a nagyobb Gellért-legenda is ilyen fogalmazásban tartalmaz.44 Ellenvetését István 
„szent" jelzőjére alapítja és szerinte „ezen az sem enyhít, hogy ez a mondat a »szent« szóval 
együtt bekerült a nagyobbik Gellért-legendába, amelynek vége a csodatételeket ad tempóra 
beatiLadislai regis vezeti el, akit 1192-ben avattak szentté, majd 1381 évszámmal fejeződik be a 
kézirat."45 

Valóban közismert dolog, hogy a Gellért-legenda kézirata 1381. évszámmal fejeződik be 
és a legendával foglalkozó, sok évtizedes kutatás a ránk maradt szövegnek több rétegét ismerte 
fel. A korábbi szövegezéshez csapódott, késői jellegű, külsődleges motívumok azonban nem 
é intik és nem dönthetik el azt a sarkalatos kérdést, amelynek része az idézett „szent István 
király nemzetsége" mondat problémája: a Gellért-legenda és a krónika terjedelmes közös szö
vegeinek eredetét és kölcsönzését. Ebből a szempontból azt tartom alapkérdésnek, milyen 
korú krónikaszövegből kerültek át a közös részek a legendába. Erre a válasz nyitját András, 
Béla és Levente hercegnek a krónikában és a legendában olvasható eltérő genealógiája adhat
ja. A krónika ránkmaradt XIII. századi szerkesztésű előadása, valamint Anonymus16 köztudo
más szerint Szár Lászlót mondja atyjuknak és a krónikás cáfolja az eredeti nemzedékrendet, 
Vazultól való eredeztetésüket. Ebből nyilván következik, hogy a Vazul-genealógia XII. szá
zadinál nem későbbi gestaszerkesztésből ered. Mivel a Gellért-legenda tétovázás nélkül Vazult 
vallja a három herceg atyjának, ez arra mutat, hogy a legendaíró, tekintet nélkül a fennmaradt 
kézirat külsődleges, késői jegyeire, olyan krónikapéldányt használt, amelyet eredetében nehéz 
volna XII. századinál későbbinek tartani. Ennek a legkésőbb XII . századi krónikaszövegnek 
lehetett része a vitatott mondat is. 

Ez elől a következtetés elől csak úgy lehetne kitérni, ha feltennénk, hogy a legendát 
többször is interpolálták a krónikából: úgy ti., hogy az első interpolálásnál a felhasznált kró
nikaszöveg még nem tartalmazta a hercegeket „de genere Sancti Stephani regis" származtató 
mondatot-, ezt csak később toldották a krónikába, és miután ez már a gestában foglaltatott, e 
bővített szöveg alapján újból interpolálták a Gellért-legendát s e második bővítés alkalmával 
vették át a krónikából a legendába a „de genere Sancti Stephani" passzust. Ez azonban szük
ségtelen, bonyolult és erőltetett hipotézis. Ebben az esetben a krónikában utólagos beszúrásnak 
kellene minősíteni azt a két kifejezést is, amely néhány sorral a vitatott mondat után követ
kezik: a három herceget „regium semen"-nek író helyet és azt is, hogy a Péter ellen szövetkezett 
urak át akarták adni az országot „generi Sancti Stephani regis." Ha a „szent" attribútumnak 
mindenképpen korhatározó értéket akarnánk tulajdonítani, akkor is tanácsosabb ezt a bonyo
lult feltevést mellőzni, és a későbbi betoldás gyanúját a „szent" jelzőre korlátozni.47 

43 SRH. I. 336. 
44 SRH II. 501. 
45 Magyarázat, 28. 
4 6 SRH I. 55. A Gellért-legendákról 1.: TFJ. HORVÁTH JÁNOS; MTA I. OK 1958. 21 — 82. 
47 A sanctus jelző korhatározó értéke, akár alapfokban, akár fokozásban olvasható, szer

felett problematikus, amint ez a szakirodalomban jól ismert. Néhány idevonható hazai példa: 
A veszprémi püspökség Szent Istvánnak tulajdonított alapítólevele így ír a korabeli egyház
megyéről és püspökéről: „Wesprimiensis ecclesia, quam Stephanus sanctissimus regit episcopus" 
(Tört. Sz. 1960, 535.) — Vekenega apátnő 1105-ben „Colomagnus sanctissimus rex"-
nek nevezi az akkor uralkodott magyar királyt. (T. SMICIKXAS: Cod. Dipl. regni Croatiae Dal-
matiae et Slavoniae, Zagrabiae 1904. II. 15.) — 1234-ben Bertalan pécsi püspök írja: „devotio 
et dilectio, quam habemus erga sanctos patres et dominos, abbatem et conventumCluniacensem." 
(G. FEJÉR: i. m. 111/2. k. 417.) — Egy XIII. századi himnusz Géza fejedelmet, akit szintén 
nem kanonizáltak, minősíti „sanctus dux"-nak (SÍK SÁNDOR: Himnuszok könyve, Bp. é. n. 490.). 

Ahogyan ezek szerint a sanctus kitételének korjellemző értéke igen viszonylagos, ugyanezt 
mondhatjuk e jelző elhagyásáról is: 1200-ban Imre király az akkor már nyolc éve szentté 
avatott Lászlót egyszerűen „gloriosissimus progenitor noster rex Ladizlaus"-nák nevezi 
(SMICIKLAS, i. m. 354.) 
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A korai krónikákból a birtokos nemzetségek degenere-vel való jelölésének egyik példája
ként felhoztam az 1074. évi események ismertetése során előforduló Opus füius Martini de 
genere Vecellini nevet.48 Györffy ezt hangtörténeti megfontolásra hivatkozva, XIII. századi 
betoldásnak mondja.49 

Györffy, amint látszik azonosítja a Vencelin nevet a XI. századi alapítólevélben is olvas
ható Wensellew névvel, a Vecelint pedig a Vencelin denazalizált fejleményének veszi. Elfogadva 
egyelőre a Vecelinnek a Vencelinbő] való származtatását, vizsgáljuk meg, mire következtethe
tünk belőle, ha helyesnek tartjuk. 

A Vencsellő név Kniezsa István korábbi megállapításai szerint a szláv *Vetfeslav (lat.: 
Venceslaus) származéka.50 A szláv név változataival együtt elég gyakran előfordul a középkori 
magyar személy- és helységnévanyagban. Kniezsa maga XIII—XIV. századi okleveleinkből 

A sanctus ( ^ sanctissimus) kitételéből vagy elhagyásából a szövegek korára nézve 
önmagában messzemenő következtetést nem vonhatunk. Természetesen ugyanez áll a beatus-ra 
is. — Az 1055. évi tihanyi alapítólevélben szereplő „beatissimus presul Nicolaus"-ról (Ó-magyar 
olvasókönyv, Pécs, 1929. 25.) lásd PAIS DEZSŐ fejtegetését: MNy 51 (1955) 12. 

4 8SRH I. 385. 
49 „Itt a . . . de genere Vecellini a XIII. századi krónikaíró betoldása, . . . XIII. századi 

névalakban. 
Vecelinus-ról a Koppány leverését tárgyaló archaikus krónikarészben olvashatunk 

Vencilinum hospitem Alamanum genere alakban (SRH I. 313.), majd származását a Kálmán 
korában élt Mártonig levezetve Vencellinus alakban (SRH I. 314.) A korai Ven- kezdetű név
alakot őrzi magyarnyelvű formában Vencsellő helynevünk, mely már a szászdi alapítólevélben 
(1067 körül) Wensellev alakban szerepel. (WENZEL G.: Árpád-kori új okmánytár. Pest 1860—, 
I.k. 25.) 

Az Opusfilius Martini után ide írt de genere Vecellini származtatás nem egyéb, mint a 
fenti Mártonig vezetett genealógia továbbfűzése, és hogy ki volt a szerzője, elárulja a Vecellinus 
név. Ez ugyanis a krónikában csak az advena-névsorban — Ákos mester szerzeményében — 
jön elő nazális nélküli Wecellinus alakban (SRH I. 189, 296.). Oklevélben a név 1257-ben 
ugyancsak Wechelinus alakban jelentkezik (WENZEL, i. m. XI. k. 438.) Nyelvileg ugyanazzal 
a kettősséggel állunk itt szemben, mint a Szvatopluk név kettős előfordulása esetében: a régi 
gestából eredő krónikarészletekben nazálisos Sentepolug ~ Sentapolug alakot találunk (SRH 
I. 391, 418.), míg a XIII. századi krónikaszerkesztésben nazális nélküli Zuatapolug névalakot 
(SRH I. 165, 288—290.). Ha a de genere Vecellini a Kálmán-kori gestából származna, ugyan
úgy Vencilinus-féle névalakot találnánk benne, mint az onnan származó részekben." (Magya
rázat, 28—29.) 

50 Magyarország népei a XI. században, Emlékkönyv Szent István király halálának 
900. évfordulóján, (szerk.: SEKÉDI JUSZTINIÁN) Bp. 1938. II. k. 373. 1. jegyzet; Az ecsedi láp 
környékének szláv eredetű helynevei, Debrecen, 1943. 31. — KNIEZSA a Vencsellő helynévnek 
ezt az etimológiáját, amelyet Moóa ELEMÉÉ, és J. STANISLAV is állított, utóbb módosította és 
új magyarázatot keresett: „Eben wegen dieser Schwierigkeiten ist es zu erwägen, ob unser 
Name [Vencsellő] doch nicht mit dem Namen des alemannischen Ritters zusammenhängt, der 
Führer des Heeres von Stephan dem Heiligen gegen den aufständischen heidnischen Koppan, 
dessen Name in den ungarischen Chroniken als Wecelinus, Vecellinus, Vencellinus, Ucelinus 
genannt wird. Der Zusammenhang gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit daß die Ortschaft 
Vencsellő ein Gut des altungarischen Geschlechtes Gut-Keled war, das seine Abstammung von 
diesem alemannischen Ritter herleitete. Die Frage müßte aber von Germanisten geprüft 
werden." [Charakteristik der slawischen Ortsnamen in Ungarn, Studia Slavica ASH 9. (1963) 
39-40. ] 

A Vencsellő és a német vezér neve közti összefüggés valószínűségét éppen erre nem 
lehet alapítani. KNIEZSA ugyanis a Gut-Keledek Vecelintől való származását KARÁCSONYIG 
hivatkozva állítja, KARÁCSONYI pedig egy 1326. évi, FEjÉitnél publikált (Cod. Dipl. VII1/5. k. 
160.) oklevél alapján írja: „A nemzetség egyik ágának 1326-i folyamodása és az ennek alapján 
kiállított királyi adománylevél szerint a somogymegyei Koppányt leverő Weissenburgi Ven-
czelin lett volna a Gut-Keled nem őse s még ő kapta volna Szent Istvántól Rakamaz, Nyír-
Bátor, Pócs, Ábrány és Nyíregyháza nevű falvakat." (A 8. jegyzetben i. m. II. k. 19.) 

Az oklevél eredetijében azonban a Vecelinre mint a Gut-Keledek ősére való utalás 
— GYÖRFFY megállapítása szerint — nem szerepel. (Tanulmányok; 94. 1. 145. j.) 
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Venceslaus, Vinzlou, Wenche,51 a Váradi Regestrümból Vingizlou és Vingyozlou változatokat 
idéz.52 Melich János a Zala megyei Szent Vinczló község nevét említi a Venceslaus származéka
ként.63 

Ezek az adatok a *Vetjeslav név eredeti, ősi formájának változatai. A név szláv eredeti
jéből a benne megvolt nazális a XI. században eltűnt, a név — e nélküli, denazalizált válto
zatai a különböző szláv nyelvekben máig élnek. Mást mutatnak azonban az előbbi adatok 
magyarországi viszonylatban: ezek szerint az eredeti, orrhangú változat gyökeret vert és meg
honosodott XIII—XIV. századi névanyagunkban, és aránylag késői hazai forrásaink tanúsít
ják a név orrhangú eredetijének használatát olyan korban is, amikor szláv nyelvterületeken az 
originális alak általában már századok óta nem volt használatos. A nazálisos, eredeti forma 
tehát a középkori magyar névanyagban konzerválódott, a név használata magyar viszonylatban 
nem korlátozódott a XI. századra, (példákat 1.: feljebb) alkalmazásának ezért abszolút korha
tározó értéket nem tulajdoníthatunk sem általánosságban, sem a krónikabeli Vecelin — Ven-
celin névalakok prioritásának eldöntésében. 

Következtetésünket más szempontból is támogathatjuk, ti. ha megfigyeljük a *Vetjes-
lav denazalizált, -e nélküli (a szláv fejlődés szempontjából későbbi) változatainak jelentkezését 
kútfőinkben. 

Melich János Vác helységnevünket a *Vetjeslav (Venceslaus)-ból származó szlovák és 
cseh denazalizált Václav személynév Vác ~ Vac változataival azonosítja.51 A Vác helységnév 
melléknévi alakban (Vaciensis) előfordul a garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapító leve
lében,65 valamint a zobori apátság 1111. és 1113. évi okleveleiben (episcopus Vvacensis és Vaci
ensis),1* az Annales Yburgenses pedig 1074. évi eseménnyel kapcsolatban említi Wazunburg 
formában.57 Melich névmagyarázatát Kniezsa is elfogadta.68 Kniezsa (Vág)Vecse oklevélben 
1113-ban előforduló Vveza alakját vizsgálva, ezt a magyarázatot adta: „A Vecse név vagy 
egy Ve- kezdetű személynév -cs képzős alakja . . . vagy a magyarban is meghonosult Vet-
jeslav ... név rövid alakja."59 

E két kiváló szlavista nyelvész felismerte tehát a *Vetjeslav-näk denazalizált (a szláv 
nyelvtörténet szempontjából későbbi fejleményt képviselő) változatait XI—XII. századi név
anyagunkban, így azt kell mondanunk, hogy a Vecelin névalak akkor sem minősíthető XIII. 
századi fejleménynek, és a XI—XII. századtól idegen, anakronisztikus formának, ha valóban 
a Oyörffy által a Vencsellő-ve\ egyeztetett Vencelin név denazalizált változata. A *Vetjeslav-
nak különböző, az eredeti orrhangot megőrző és orrhang nélküli változatai egymás mellett él
nek a hazai XI—XII. századi névanyagban, ezért a név egy-egy orrhangú vagy denazalizált 
származékának megjelenéséből nyelvtörténeti alapon kronológiai következtetést vonni nem 
lehet. Megállapításunkat kifogástalanul igazolja az a következő adatsor, amelynek oklevelei 
a Bars megyéi Fuss falu birtokosainak nevét is fenntartották. \ 

Ezért a Vencsellő és a német vezér neve közti esetleges összefüggést ezen az alapon nem 
lehet valószínűsíteni. 

61 A három névváltozat adatait 1. az előző jegyzetben az első két idézett helyen. 
52 Helyesírásunk története, a könyvnyomtatás koráig, (Nyelvészeti Tanulmányok II.) 

Bp. 1952. 34. 
53 Szláv jövevényszavaink, Bp. 1905. I. 2. rész (A magyar nyelv keresztény terminoló

giája) 78—79. 
54 Vác, Magyar Nyelvőr 1912. 96—103. 
55KNATJZ NÁNDOB: A Garan-melletti szentbenedeki apátság, I. Bp. 1890. 29., SZBNT-

PÉTEBY: Reg. Arp. 20. sz. 
56 FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ: Kálmán király oklevelei, Bp. 1892. 44. és 62. 
67 A. F. GOMBOS: Cathalogus fontium históriáé Hungaricae . . . Bp. 1937. I. k. 508. sz. 
68 A zobori apátság 1111. és 1113. évi oklevelei, mint nyelvi (nyelvjárási) emlékek. 

Magyar Népnyelv, 1947—1949. Debrecen, 30. . 
59 Uo. 8—9. — A Vveza alakot 1. FEJÉBPATAKY i. m. 56. 
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Ezek az adatok 1231-ben Wechlov, 1237-ben Wichlov, 1255-ben Wychlov, 1295-bén 
Winclo, 1321-ben Wynchloii formában jegyezték fel60 a *Vetjeslav-ból eredő név változatait. Itt 
biztosan datált oklevelek adatairól van szó, és az oklevelek időrendje éppen a fordítottja annak 
a kronológiának, mint amelyre a feljegyzett név alakjainak szláv hangtörténeti elemzéséből 
következtethetnénk úgy, ahogyan Györffy is teszi a Venceiin — Vecelin nevekkel. A pusztán 
névelemzésre támaszkodó időrend szerint ugyanis az orrhangú Winclo (Wynchlo) alaknak 
kellene a korábbi, a denazalizált Wichlov formának pedig a későbbi le jegyzésűnek lennie. 

Mindezt megfontolva azt gondolom, hogy a Vecelin—Venceiin nevek krónikabeli elsőbb
ségének kérdése a szláv hangtörténet tanulságai alapján nem dönthető el. Az orrhangú, eredeti 
névalaknak XIII—XIV. századi forrásainkban való aránylag gyakori előfordulása nagyon .is 
reálissá teszi azt a bírálóm által tekintetbe nem vett lehetőséget, hogy éppen a Ven- kezdetű 
névalak a későbbi változtatás az eredeti szövegen, és a nazális jelenléte nem biztosíték a Ven
ceiin (Vencilin) variáns feljegyzésének a régisége mellett. 

Ez a körülmény problémánk szempontjából azt jelenti, hogy a de genere Vecellini for
dulatot semmiképpen sem lehet a névalak alapján késői, XIII. századi interpolációnak minő
síteni. Ezt a következtetést a Venceiin (Vencilin) és Vecelin nevek eredetének és elterjedésének 
vizsgálata is megerősíti. 

István király vitatott nevű vezére a reá vonatkozó krónikahelyek szerint61 bajor eredetű, 
német ember volt, ezért van alapunk arra, hogy az őt jelölő nevezeteket német eredetű, vagy 
német nyelvterületen használatos nevekkel vessük össze. 

E. Förstemann nagy névgyűjteménye a Wenzil nevet, amelynek becéző formája lehet a 
krónikában olvasható Vencilin, aVand- névtörzsbe sorolja, előfordulására 867-ből hoz okleve
les adatot62 s a későbbi Wenzel családnevet erre a Wenzil-re vezeti vissza. 

J. K. Brechenmacher családnévmagyarázó műve a következő idevonható útmutatásokat 
adja: „Wenz, -tz 1) ober- und mitteld. Koseform < VN Wernher; 2)Im nord- und ostd. Wenzel-
Gebiet auch Kurzform von Wenzeslaus." „Wenz(e)l,-tzrí) < demslaw. Mannesnamen Wen-
zis law. . . 2) Die oberd. Wenzel sind, soweit, überhaupt alt, kosende Erweiterung von Wenz, 
zB. 1278. zu Öttlingen bei Lörrach ein Zinsbauer Wenclin . . . Gelegentlich wechselt Wenzel 
sogar mit Wetzel ( < Wernher) zB. 1319. Wenzel von Goldenberg, Ritter = Wezül von Gol
denberg . . . "63 

Förstemann gyűjteményében a Vecelin (Vecilin)-ntk megfelelő nevek közül a követ
kező okleveles előfordulásokat találjuk a Vaz- névtörzsből: Wezelin változatot a X. századból, 
1084-ből és 1085-ből, Wecelin-t 1045-ből, Wezilin-í pedig a salzburgi Verbrüderungsbuch-ból; 

-emellett a szerző megjegyzi: „Wicelin, Wezelin etc. öfters für Werinhar."64 

Mindezekből kitűnik, hogy István király vezérének a krónikában szereplő mindkét 
neve teljesen korszerű lehetett a XI. században, köztük korhatározó értékű különbséget nem 
látunk. így névtani alapon azt a kérdést sem tehetnénk fel, melyik név jelölte a krónikában 
eredetileg a német vezért. 

Az, amire Györffy a szöveghagyományozás tekintetében hivatkozik, hogy ti. a Ven-
kezdetű név csak a Kálmán-kori szerzőtől származó gestarészben, a 64. fejezetben olvasható, 
ilyen formában nem áll helyt. A Budai Krónika és kódexei ugyanis a Vencelint sehol nem tartal-

60 Tört. földr. 440. 
61 „Descendit quoque de Bauaria Vecellinus videlicet de Wazunburg (var.: Uarumburg, 

Wazimturg, Ueyzenburch)" (SRH I. 296.) „Totius autem exercitus sui [Stephanus] principem 
et ductorem Vencilinum hospitem Alamanum genere prefecit." (SRH I. 313.) „Postmodum 
intrat de Wazurbuirc comes Wecelinus" (Kézai, SRH I. 189.) 

62 Altdeutsches Namenbuch; Erster Band, Personennamen, Bonn, 19002, 1526. hasáb. 
63 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Familiennamen, Limburg a. d. Lahn, 

1960-19632, II. 788—789. 
64 A 62. jegyzetben i. m. 1550. hasáb 
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mázzák, a 64. fejezetben is a Vecelin (Vecilin) változatot hozzák,65 a Vencel in(Vencilin) a 64. 
fejezetben csak a Képes Krónikában és kézirataiban olvasható. Ez önmagában sem jelen
téktelen dolog: a 64. fejezet szövegében hiányzik a kéziratok egyhangú vallomása ahhoz, hogy 
a Vencelint biztonsággal a 64. fejezet eredeti elbeszéléséből származtathassuk. 

Az egyhangúságot a 64. fejezetben magában a Képes Krónikában sem találhatjuk. A 
német vezér neve háromszor fordul elő a 64. fejezetben: a Képes Krónika kétszer hozza itt a 
Vencelin alakot, egy ízben pedig a teljesen hibás Velinus olvasatot tartalmazza, amely épúgy 
romolhatott a Vencelinből, mint a Vecelinből. Ezt a mozzanatot sem éppen lehet a Vencelin 
eredetisége melletti argumentumnak értékelni, annak igazolására azonban alkalmas, hogy a 
Képes Krónika másolója a 64. fejezetben a német vezér nevét egyszer elrontotta, kétszer pedig 
elronthatta. 

Végül a Képes Krónika két kódexe nemcsak a korai eredetű 64. fejezetben írja Vencelin
nek a nevet, hanem a XIII. századi krónikástól származó advena-lajstromban is.66 Ez a két 
kézirat ehelyt a Vecelint tartalmazó Képes Krónikától is eltér. A késői másoló itt tettenérhető, 
amint az alapszöveg Vecelin']ét önkényesen „nazalizálja". Ha ezt a tényt nem is tekintem fel
tétlenül iránymutatónak a Képes Krónika 64. fejezetében levő Vencelinnek az eredetére, de a 
64. fejezetbeli Vencelin XIV. századi orrhangúsítását ez tényleges lehetőségként veti fel és a 
Ven- kezdetű névalaknak a korai szövegből való származását legalább kétesnek mutatja. Ezek a 
meggondolások azt mindenesetre alaptalanná teszik, hogy a Vencelint tekintsük a régi gestá-
ból származó, kizárólagosan eredeti jelölésnek a Vecelin-nel szemben. 

A kézirati hagyományozás szempontjából is elesik tehát az a körülmény, amelyre 
Györffy a de genere Vecellini kifejezés késői eredetére vonatkozó érvét alapította. 

Ezért nincs alap arra a feltevésre, hogy a kifejezés a XI—XII. század fordulóján kor
szerűtlen és lejegyzése nem annak az írónak tulajdonítandó, aki Vecelin utódainak genealógiá
ját négy ízen át megörökítette. 

Támogatja ennek a krónikahelynek a Kálmán-kori írótól való származtatását a Nán
dorfehérvár 1071. évi ostromát követő események elbeszélésének egy mozzanata, amely csak a 
Képes Krónika interpolációiban őrződött meg, de jólértesültsége szerzőjének aránylagos közel-
korúságára mutat. A vizsgálandó mondat így hangzik: „Cum thesaurum dividerent, rex cum 
consilio Vyd et Frank episcopi et Radoan filii Bugar et llia, generis Vyd, in quatuor partes 
divisit."67 Az Ilia-ra vonatkozó szavakat nem könnyű helyesen magyarázni. A fordítók zöme 
(Szabó Károly,™ Erdélyi László,*9 és Geréb László^) valószínűleg abból a feltevésből kiindulva, 
hogy a generis szövegromlás lehet generi helyett, Ilia-t Vid vőjének írja. Ez azonban felesleges, 
a szöveg mostani alakjában is értelmes. Azt akarja mondani, hogy llia „Vid genus"-a, „Vid 
neme", „Vid nemzetségéből való". A generis Vyd így nyelvtanilag a genitivusban levőnek 
tekintendő llia értelmezője. A nemhez tartozásnak ilymódon való kifejezése ritka, de nem 
példa nélküli. Analógiát a Váradi Regestrumban találhatunk rá: 1220-ban szerepel „Eel filius 
Scema de villa Eel [a kiadó szerint helyesen: *Ed] genus Capatani"11 Ez a hasonlóság az Ilia-t 
említő hely általunk javallott fordításának helyessége mellett szól. 

65 SRH I. 313. u jegyzet és ** alatti jegyzet, 314. g jegyzet. 
66 Uo. 296. p és r jegyzet. 
67 Uo. 375. — Az sem lehetetlen, hogy a generis Vyd gen. partitivusi minőségben áll 

llia neve után [Az értelmezési probléma vizsgálatának szükségét röviden jeleztem: Tört Sz 
1966. 6. 1. 32. j . ] . Ha a generis gen. partitivusnak tekintendő, akkor II. Orbán pápa 1096-ban 
Kálmánhoz írt levelének ama kifejezésével analóg, amely generis tui primus-ként hivatkozik 
I. Istvánra (Száz 1906. 407.). 

6 8TOLDY F.—SZABÓ, C: Marci Chronica de gestis Hungarorum. Pest, 1867. LXI. 
69 Krónikáink magyarul, Szeged, 1943. 187. 
70 Képes Krónika, Bp. 1964. 128. 
71 KARÁCSONYI JÁNOS—BORO VSZKY SAMU: AZ időrendbe szedett váradi tüzesvas

próbalajstrom, Bp. 1903. 254. Nr. 271. 
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Nyelvtörténeti megfontolás alapján gondolja Györffy aránylag késői eredetűnek az 
1099. évi események elbeszélésében említett degenere Almást3'2- fordulatot, mert ez szerinte „már 
a helynevekből képzett családnevekkel állítható egy sorba."73 

A genus Almasi nevének azonban más magyarázata is lehetséges, amelynek jogossága 
nem kisebb a Györffytöl adotténál. 

Tudjuk, hogy régiségünkben használatosak voltak növényi eredetű személynevek.74 

Ezek közé tartozik az Almás is: 1208-ban említenek egy Almas nevű vinitort75 és T. ispán kel
tezetlen XIII. századi adománylevelében is előfordul az 1 lóval szolgáló mansiók között bizo
nyos Almas cum fMo.™ Az 1208-ban szereplő szőlőműves neve eléggé korai adat ahhoz, hogy az 
Almas személynévnek a XII. században való ismertségét is bizonyítsa. Ezért a krónikában 
1099-nél olvasható genus Almasi jelölést is összefüggésbe lehet hozni a XII. században sem 
ismeretlen Almas személynévvel. 

Az Almas személynévnek a genus Almasi-val való egybevetése ellen egy nehézséget lehet 
felhozni: a nemzetségnév végső -l-jét, de ez nem védhetetlen argumentum. Györffy véleménye 
arra támaszkodik, hogy ez az -í nomen possessi -í'-je, ami korántsem bizonyos. 

A krónika ti. az 1091. évi eseményeknél szereplő Poganti folyó nevét olyan szóvégi -/-
vei örökítette meg,77 amelynek régiségét a vele Melich által egybevetett Pagandi személynév is 
hitelesíti és amely -i a folyónév 1369. évi okleveles feljegyzéséből már hiányzik.78 Van tehát 
olyan helye a krónikának, amely a sokszoros másolás, átírás ellenére is őrzött meg később eltűnt, 
régies szóvégi -í'-t. (Talán idevonható a krónikában az 1061-nél említett Rasdi™ nevének alakja 
is?) Ez a körülmény megengedi azt a feltevést, hogy a krónika a genus Almasi névalakjában 
olyan természetű -i-t tarthatott fenn, mint a Paganti végső -/-je.80 Ebben az esetben az -i 
éppen a genus Almasi nevezet régiségét mutathatja. 

Másrészt magyar személy- és helynevek latinosítása (nem következetesen mutatkozó, de) 
gyakori jelenség krónikáinkban is, okleveleinkben is. Az okleveles anyagban pl. a Farkas latino
sított Farkasius alakban rendkívül gyakori. Az Álmos, Béla, Vác nevek esetében a krónikában 
ez szinte kizárólagos jelenség. Borics nevét bizonyos helyeken változatlanul hagyja a szöveg, 
máskor Borichus, Borichius (sőt egyszer Boricho, -ni») nominativus-szal és függő eseteivel talál-

72 SRH I. 424. 
73 Magyarázat, 29. 
74 PAIS D.: (18. jegyzetben) i. m. 15—16.; KERÉNYI KAROLY: Árpád és a növényi termést 

jelentő magyar személynevek. M. Ny. 1931. 94—106. 
75 H. WAGNER: Urkb. I. 54. 
76 Hazai Okmánytár, VI. k. 26. 
77 SRH I. 413. 
78 MELICH J.: (11. jegyzetben) i. m. 48, és 193. — Az 1369. évi Poganch folyónevet idézi: 

B. LŐRINCZY ÉVA: Képző- és névrendszertani vizsgálódások. Az -s ~ -cs képzővel alakult 
névanyag az ómagyarban. (Nyelvtudományi Értekezések, 33. sz.) Bp. 1962, 94. — A bakony-
béli apátság összeírásának keltére, ahol a Pagandi személynév előfordul (A Pannonhalmi Szent 
Benedek Rend története, szerk. ERDÉLYI LÁSZLÓ, VIII. 270), valamint keletkezésének körül
ményeire 1. VÁCZY PÉTER tanulmányát: A bakonybéli összeírás kora és hitelessége, Levéltári 
Közlemények 8, 314. és köv. A kérdés korábbi irodalma ugyanitt. A Pagandi személynévről 1. 
még D. BARTHA KATALIN: Tővégi magánhangzóink története a XVI. század közepéig. (Nyelv
tudományi Értekezések, 42. sz.) Bp. 1964. 41. 

79 SRH I. 338. 
80 Mivel nem vagyok magyar nyelvész, természetesen nem dönthetem el, vajon itt 

tővéghangzóval vagy kicsinyítő képző -i-vel lehet-e dolgunk. Mindenesetre azon felvetett 
lehetőség támogatására, hogy az Almasi végső -/-jében valamilyen régi -/ végződést is keres
hetünk, megemlíteném az aradi prépostság 1177/XV—XVI. sz. fordulójáról származó össze
írásában olvasható, Forcossi (alanyesetben levő) névalakot [BORSA IVÁN: I l i /Béla 1177. évi 
könyvalakú privilégiuma az aradi káptalan részére, Levéltári Közlemények, 1962 216.]. Uo. 
Forcosu, Forcus és Foríast (uo. 215) és Fortasius (216) is található. A tővégi -i magánhangzó 
problémáiról 1.: D. BARTHA KATALIN 78. jegyzetben id. értekezését. 
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kozunk. Kálmán király hívének, Ottmar ispánnak nevét Othmarus alakban hozza a krónika,81 

stb. Ezért nem zárkózhatunk el ama magyarázat elől sem, hogy az Almasi alak a magyar sze
mélynév latinosított *Almasus ~ *Almasius változatának genitivusa is lehet, a genus Almasi 
pedig ekként, Almás nemzetség?-\ jelenthet. 

Az előadottak alapján a genus Almasi jelölésnek XII. századi krónikából való eredete 
lehetséges. 

Van emellett más mozzanat is a szövegben, amely közvetve a hely interpoláltsága ellen 
szólhat. A teljes mondat szerint ugyanis „Kuni verő persequentes comitem Eusem de genere 
Almasi, virum fortém et alacrem, interfecerunt eum." A Cum ~ Kuni népnév használata — 
Györffy György egyik régebbi megállapítása szerint — latinságunkban megelőzte a Cumani-ét, ez 
utóbbi csak a XIII. században terjedt el.82 A XII. században szövegezett krónikaelbeszélések 
eredeti Cuni ~ Kuni alakjait a későbbi folytatók több helyen is Cumani-ra változtatták, „kor
szerűsítették".83 A genus Almasi említésénél a népnév csak Cuni ~ Kuni alakban fordul elő. 
Ezért, ha ezen a helyen a de genere Almasi későbbi betoldás volna, valószínű, hogy az interpolá-
tor a kunok nevét sem hagyta volna változatlanul. A népnév régies alakja így a mondat egészé
nek interpolálatlansága mellett tanúskodhatik. 

Ezek alapján talán elmondhatjuk, hogy nemcsak elvi megfontolások nem állják útját 
a de genere Tatun XI—XII. századi krónikaszövegből való származtatásának, hanem más de 
génere jelöléseknek a régi gestában való valószínű előfordulása hihetővé teszi ezt a Tátony 
nemről is. 

Ami a de genere Tatun-nak a Györffy által feltett de genere Catun-bó\ való esetleges tor
zulását illeti, természetesen nem zárható ki, elvileg nem lehetetlen. Van azonban ellene szóló 
•megfontolás is. Györffy kifejti, hogy a Catun „Mandzsúriától Bulgáriáig minden török és török 
kultúrájú népnél a kagán első feleségének címe."84 Ugyancsak ő állította össze 1953-ban azt az 
adattárat, amely a szó elterjedettségét és jelentésének szélesebb körre való bővülését is doku
mentálja. Ez összeállítás szerint a szót a Codex Cumanicus is tartalmazza. Értelmezése: 
„chatun, caton, Katun, hatun, .domina'; mariamqatun ,mater dey': C: qatun, %atun .Frau, be
sonders von Vornehmen' (Grönbech, Komanisches Wörterbuch, 196.)"86 A szó tehát ismert volt 
a XIV. századi krimi kunoknál. 

Ugyanez azonban feltehető á XIII. századi magyarországi kunokról is. S ha Ők szintén 
ismerhették, akkor alkalmazhatták V. István király feleségére, a kun Erzsébetre, sőt talán IV. 
Béla feleségére is. Ez jelentéstani szempontból a szó esetleg bekövetkezett „.értékcsökkenése" 
ellenére is lehetséges, hiszen a XIV. században a qatun alkalmas volt Máriának, mint „mater 
Dei"-nek a jellemzésére. Ha pedig ez lehetséges volt, akkor ismerhette talán a szót az V. István
kori krónikás — Györffy szerint Ákos mester, a királynéi kancellár — is.86 Ha valóban Ákos volt 
a történetíró, annál kevésbé gondolhatjuk ismeretlennek előtte a qatun-t, s ha a régi szöveg 
tartalmazta volna a szót, valószínűtlen, hogy elrontotta volna a catun-t Tatun-ra, még akkor is, 
ha a két szó írásképe egymással könnyen összetéveszthető. 

A Tátony nemzetség létezését vagy legalábbis egykori létezésének a XIII. századi kró
nikás számára még ismeretes hírét nem lehet tagadni azon az alapon, hogy csak a gestában 
fordul elő: az író túlságosan nagy határozottsággal kel a nemzetség igaz nemesi eredetének 

81 Mindezekre 1. a SRH I. kötetének indexét. 
82 A kun és komán népnevek eredetének kérdéséhez. Antiquitas Hungarica, 1947. 
83 SRH I. 368. q jegyzet, 369. u jegyzet és 460. g jegyzet. 
84 Magyarázat, 29. 
85 Magyar Nyelv, 1953 110—111. 
86 Mindenesetre nem volna rendkívüli, példa nélküli dolog, ha az V. István-kori krónikás 

a kunok viszonyait behatóan ismerte volna, és ha nyelvük sem lett volna számára teljesen 
ismeretlen. — Anonymus bizonyos török nyelvi ismeretei mellett HOBTÁTH JÁNOS érvelt 
[ItK 1966. 20. sk.j", Kézai pedig maga hoz fel analógiát a kunok saját korabeli életmódja 
és a honfoglaló magyarok „foglyainak" életviszonyai között. (SRH I. 192.) 

6 irodalomtörténeti Közlemények 597 



védelmére ahhoz, hogy kétségbevonhassuk tudomását a genus létéről. A nemzetség létének 
tagadását arra is nehéz volt alapítani, hogy a hún történt szerzője históriájában szintén 
kreált más forrásokban ismeretlen genusokat: Érdet, Szeményt és Tordát. Ha ez a három nem
zetség valóban nem létezett, esetük akkor sem állítható párhuzamba a Tátonyokéval. Ez a 
három genus ti. a hún történetben szerepel, vagyis a mondai, mitikus keretben, amelyet az író 
belátása szerint formált és közben nem kötötte kezét olvasóinak, a közvéleménynek történeti 
tudata annyira, mint a magyar história vagy éppen az akkori közelmúlt eseményeinek megörö
kítésénél. Ezzel szemben a Tátonyok nem az író leleményeként tűnnek fel, hanem egy általa 
idézett forrásban, amelynek a nemzetségre vonatkozó állítását cáfolja. A nemzetségnek polémi
kus szövegben való előfordulása és nevezetének a somogyi Tátonys1 falu nevével való egyezése 
nehezen vagy alig cáfolható bizonyíték a genus egykori létezésére. A nemzetségnév eredetijé
nek Tatun-ról Catun-га való esetleges javítása ezért szükségtelen konjektúra.88 

Йожеф Герж 

О НЕКОТОРЫХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С НАШИ МИ 
ЛЕТОПИСЯМИ 

Автор подвергает анализу сведение о роде Татонь (genus Tatun), содержаще еся 
в венгерских летописях, сохранившихся в рукописи XIV века, которые однако могут 
быть сведены к источникам XI—XII веков. Доказывается, что данные летописи, 

\ связанные с родом Татонь, достоверны и не являются изобретением летописцев более 
позднего периода. В то же время этот факт подтверждает наличие и других названий 
родов в летописях XI—XII веков. По мнению автора — в отличие от мнения других 
ученых — наличие выражения de genere в текстах рукописей не является характер
ным для данного периода. 

"Tátony falu nevét MOÓE ELEMÉB a Mosón megyei Tétény község nevével egyeztette 
és szláv etimonra vezette vissza. (Westungarn im Mittelalter im Spiegel der Ortsnamen. 
Szeged, 1936. Acta Litterarum et Scientiarum Reg. Univ. Hung. Francisco-Iosephinae, Sectio 
Phil. Tom. X. 54.) A Tétény etimológiájáról 1.: MELICH (11. jegyzetben i. m. 217.) és PAIS 
(SRH I. 68. 1. 3. jegyzet) véleményét is. 

MOÓK ELEMÉÉ, megfejtési kísérletén kívül a szakirodalomban Tatun török személynévre 
is találtam hivatkozást. GYÓNI MÁTYÁS ti. az 1070 körül szerepelt Tatu ~ Tatus dristrai 
besenyő főnök nevének P. MUTAFCIEV által adott magyarázati lehetőségeit (Bulgares et 
Roumains dans l'Histoire des pays danubiens. Sofia, 1932. 251. sk.) a következőkben foglalta 
össze: „Sok példa van a törökségben járatos Tat- tövű nevekre. Megemlíti Mutafciev a kun tat-
,íz, kellemesség, édesség' szót s a török Tatu, Tatun, Tatus személyneveket, ,aki ízlel' jelentésben. 
Idézi NÉMETH GYULA e tárgyban hozzá intézett leveléből a kirgiz, csagataj táti, és tatu ,csikó, 
erős ló' szavakat, melyek személynévként is elterjedtek a törökségben. Említi a csagataj, 
kirgiz, szagai tatu 'nyugodt, megnyugvó -»- megegyezés, egyesülés, szövetség, barátság' szót 
s megemlíti, hogy a krimi keresztény kunok általános taty neve ,alávetett idegent' jelent. 
Tatu neve tehát ebből a körből való turáni, besenyő név." (A paristrioni »államalakulatok« 
etnikai jellege, Bp. 1942. 30. — Vö. MORAVC$IK GYULA: Byzantinoturcica II. Sprachreste der 
Türkvölker in den byzantinischen Quellen, Berlin, 19582 302.) 

88 Ez a dolgozat a kérdés egyéb vonatkozásait is tárgyaló, nyomdakész kézírat része, 
amely itt egészében helyhiány miatt nem jelenhetett meg. 
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