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ADALÉKOK AZ ÁKOS-NEMZETSÉG BIHARI BIRTOKAINAK
TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉHEZ
BÁRÁNY ATTILA
Miskolci Egyetem, Egyetemes Történeti Tanszék
Tanulmányomban az Ákos-nemzetség alföldi, bihari birtoktömbjének Álmosd, Besenyőtelek, Fejértó, Gyapoly, Kasza, Kismarja, Monostorpályi,
Hosszúpályi, Vasad, Vértes, Bagos, Pocsaj, Konyár - kora Árpád-kori
településtörténetét vizsgálom. A fő kérdés az, hogy az Ákosok, a főként az
,oligarcha', Diósgyőrt megerődítő Ákos Ernye bánról és országbíróról,
illetve fiáról, István nádorról illetve borsodi birtoktömbjéről ismert
nagybirtokos nemzetség hogyan és mikor telepedett meg a térségben, s
hogyan kerültek Biharba az Ákosok? Ennek vizsgálata előtt azonban
összefoglaljuk a térség illetve annak szűkebb szomszédsága korábbi
településtörténetét.
A dél-bihari térség őstörténetének vázlata
Az uradalom térsége már az őskorban is igen különleges jellegű volt. Mély,
lefolyástalan apró medencék között széles dombhátak húzódtak,
szigetszerűen kiemelkedve. A falvak a Nyírség határán kicsapódott
magányos homokbuckákon fekszenek. A szigetek közötti medencék vizeit
mára lecsapolták, de régebben szikes tavak, zsombékos fenekek és
mocsarak húzódtak itt. A tavak, szikes sóstavak emlékét őrzik a helynevek:
Fényes tó, Sós tó, Kerék szik s maga a faluvá érett Fejértó} [A határ] „tele
volt kolokányfészekkel, amit felvert a nád".2 Az erek, vízfolyások
tömkelege szelte át a földeket. Jónéhány őskori mesterséges halom
(itesthalom; jellegzetes temetkezési helyek, cukorsüveg alakú kurgánok,
népszerű, de téves nevükön kunhalmok) jelzi, hogy a térség jelentős szerepet
játszhatott a prehistorikus időkben.3
A térség (illetve annak szűkebb szomszédsága) őstörténetéből a
rézkort megelőzően nincsenek adataink. A paleolitikumból az életnek tárgyi
bizonyítékai az egész Tiszától keletre eső régióban elenyésző számban
1

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából 1864: Bihar vármegye /., közzéteszi Hoffmann
István - Kis Tamás, Debrecen 1996, 307. o.
2
Szűcs Sándor: A régi Sárrét világa, Budapest é.n., 6. o.
3
A hagyomány szerint több ilyen halmot a tatárok elleni védekezés céljából hordtak össze.
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vannak. Az első leletek a mezolitikumból valók: Hajdúbagos, Nagyléta
(Kr.e. 8000 körül). 4 A neolit kor termelő gazdálkodásának nyomait már
fbifedezhetjük: a korban (Kr.e. 5000-től) tipikusan a vízfolyások és erek
mellett, mocsarakból kiemelkedő szigeteken építették föl telepeiket,
amelyekben már nagy, vastag agyagfalú hombárokat találunk (pl. a
térségben Berettyóújfalu-Herpály-Földvár, illetve az ún. esztári csoport
lelőhelyei).5 A térségben a mocsári erdőkben élő vadak befogásával
kezdődött el a háziasítás, új népcsoportok telepedtek meg és rajzottak ki (az
ún. Körös-kultúra része a térség, bár a Berettyótól északra nemigen találunk
leleteket). A rezet használó népcsoportok a Kr.e. III. évezred első felében
valószínűleg a folyóvölgyekben érkeztek a halban és vadban gazdag tájra,
keletről, Erdély felől, s a bihari rézlelőhelyekről hozták a rezet.6 (Korarézkori temetőt tártak föl a térségben például Konyáron. 7 Az 5 sír
leletanyaga tartalmazott agyagcsészéket, köcsögöket, edényfeneket,
márványgyöngyöket, vázákat, agyagtálat, réz késpengét, állati (disznó-)
csontokat, illetve a legérdekesebb az a 11 mm-es kis réztekercs, amit a
bodrogkeresztúri kultúrához kötöttek (összesen 17,15 emberi és 2 edény-sír
anyaga). 8 A réz a Kárpát-medencében is féltett kincs volt, az arannyal
egyenértékű; ezért is van nagy jelentősége a konyári réz-késpengének. 9 A
térség illetve annak szűkebb szomszédsága rézkori temetőiben is találtak
neolit leleteket, festett cserepeket.10 Az újkőkori huzamos egyhelybenlakásról valló Berettyóújfalu-Herpály-Földvár teli föltárása bizonyította,
hogy az Alföldön több helyen megfigyelt, a rézkorba való átmenetbe a késő
4

M. Nepper Ibolya: „Évezredek emlékei", in Hajdú-Bihar évszázadai, Debrecen 2000 (a
továbbiakban M. Nepper 2000), 15-30, 16. o.
5
Sz. Máthé Márta: „Berettyóújfalu környékének története az őskorban" in Berettyóújfalu
története, szerk. Varga Gyula, Berettyóújfalu 1981, 11-39, 15-17. o.
6
Sőregi János: „A biharmegyei konyári korarézkori temető", in Jelentés Debrecen szabad
királyi város Déri-Múzeumának 1932. évi működéséről és állapotáról (összeáll. Sőregi J. Ecsedi I., Debrecen 1933) XXVIII (1932), Függelék: 73-118 (a továbbiakban Sőregi 1932),
82.0.
7

Sőregi János: „A múzeum gyarapodása IV. Régészeti ásatás, gyűjtés", in Jelentés
Debrecen szabad királyi város Déri-Múzeumának 1931. évi működéséről és állapotáról
(összeáll. Sőregi J. - Ecsedi I., Debrecen 1932) XXVII (1931), 24; 41-42. o. (3-4. ábra)
8
Sőregi 1932, 76. o. Kimondva csatlakozott ezzel Hillebrand Jenő: A pusztaistvánházi
korarézkori temető, Budapest 1929 c. munkájában kifejtett nézeteihez.
9
Sz. Máthé Márta: „Hajdúszoboszló területének történeti képe a XI. századig", in
Hajdúszoboszló monográfiája, szerk. Dankó Imre, Hajdúszoboszló 1975, 53-70. o. (a
továbbiakban Sz. Máthé 1975, 59. o.
10
Sőregi 1932, 85. o.
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neolitikus herpályi csoport töretlen fejlődés eredményeképpen jutott el
(proto-tiszapolgári kultúra). A tiszapolgári rézkori kultúra a helyi neolitikus
előzményekkel genetikus kapcsolatban van - így lehetséges, hogy a térség
rézkori népe is kapcsolatban állott a telepek alatt talált neolit leletekhez
köthető népcsoporttal, de ennek igazolására a meglévő leletek sajnos nem
elegendők.11
A sírok elrendezése a magyarországi rézkori temetőkével lényegében
egyezik: csoportos, rend-nélküli temetkezések, távolabb-közelebb eső
sírokkal. Igaz az az általános magyarországi rézkori megfigyelés is, hogy a
női, legtöbbször márvány-gyöngyös csontvázak baloldalukon arccal dél felé,
a férfiak jobboldalukon, arccal észak felé néznek. 12 Az erősfalú, ősformájú,
piszkosbarna, gyengén ívelt falú edényeket már a sírbahelyezéskor eltörték.
A márványgyöngyök 6-7 mm átmérőjűek és 1-2 mm vastagok. Érdekes a
gömbalakú nagy amfora, a kétbütykös fazék, a magasnyakú váza, egy 60 cm
magas agyagváza megjelenése, amit a feltáró a pusztaistvánházi lelettel
rokonított.13 Az emberi maradványok vizsgálatakor arra a következtetésre
jutottak, hogy a csontok egy része nem a sír kirablása miatt hiányzik. A
hiányos csontvázakat - a koponya hiánya, levágott kéz a könyökön stb. Sőregi tipikusnak találta, s a hazai rézkori zsugorított temetkezések sorában
is egy sajátos külön típusként aposztrofálta.1 A halottakat kihelyezték, a
paleolit korban is találunk arra példát, hogy csontjaikat ünnepélyesen
összetörték, megcsonkították (ún. résztemetkezés, Teilbestattung).15
A talált fegyverek és ékszerek (pattintott kovakés, obszidián
nyílhegy, réz-késpenge, márványkalapács) némileg eltérnek a térségben
föltárt rézkori leletektől. Az obszidián nyílhegy nagyobb (30 mm hosszú, 17
mm széles, 4 mm vastag), mint a hajdúszoboszlói; a kovapenge nem a
hajdúszoboszlói leleten talált szürkésfehér patinával van borítva. 16 A sír11

M. Nepper 2000, 18. o.
Sőregi 1932, 86. o.
13
Sőregi 1932,92. o.
14
Sőregi 1932,98-99. o.
15
Sőregi 1932,100-102. o.
16
Hajdúszoboszló-Vasútállomás; az első feltárást Zoltai Lajos adta köre: „Hajdúszoboszló:
rézkori temető és telep", in Jelentés Debrecen szabad királyi város Múzeumának és
Közművelődési Könyvtárának 1928. évi működéséről, Debrecen 1929, szerk. Zoltai L., 23
(1928), 44-50, 46. o.; Sőregi 1932, 111. o.; Sz. Máthé 1975, 59. o.; 1971-ben újabb rézkori
sírokat tártak föl: Sz. Máthé Márta: „Újabb adatok a korai rézkor időrendjéhez", in A
Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (1972), szerk. Dankó Imre - Módy György - Ujváry
Zoltán, Debrecen 1974, 141-148. o.
12

8

Bárány Attila

számok közel azonosak, ennél nagyobb rézkori leletre a tágabb térségben
csak a tiszapolgár-basatanyai lelőhelyen találtak (150 sír). Például a konyári
17 darabos leletegyüttest is a nagyobb nemzetségi temetkezőhelyek közé
sorolja Sz. Máthé Márta.17 A sírok elrendezése is megegyezik a
szoboszlóival: fölhúzott lábakkal, zsugorítva tették a halottat a sírba. A
Sőregi által megfogalmazott rokonság a bodrogkeresztúri kutúrával
Szoboszlón is megfigyelhető: itt is találtak a jellemző, ún. tejesköcsög alakú
edényekből. 18 Hasonlóan rézkori, bodrogkeresztúri vagy péceli kultúra
nyomait tárták föl a térségben Hencidán (gazdag aranyleletegyüttes a java
rézkorba való átmenet idejéből). 19 Biharnagybajom területéről került elő egy
rézcsákány, ami a középső-rézkori bodrogkeresztúri kultúrához sorolandó,
hasonlóan a szoboszlói rézvésőhöz. 20
Ezeket az eszközöket már nem tudta elkészíteni a közösség minden
tagja, így a térségben is megkezdődött a munkamegosztás, a rézmüvesség
óriási föllendülése.21 Megkezdődött az aranyékszerek fölhalmozása is, a
földmüvelésről pedig az állattartásra tevődött át a hangsúly: föllendült a
szarvasmarhatenyésztés. A települések lazább szerkezetűvé váltak, az
állatokat a kis családi házak körül helyezték el.22 A rézkor végére
benépesült a mai Hajdú-Bihar megye középső és déli része.
A rézkor végéig (Kr.e. 2000 körül) a keletről a Kárpát-medencébe
benyomuló pásztornép északon és nyugaton a Tisza vonaláig, délen az AlDunáig leigázta az itt lakó rézkori népességet. Megjelent a nagyállattartó
nemzetségi arisztokrácia. Új, jellegzetes temetkezési helyek, cukorsüveg
alakú kurgánok (halmok) jelentek meg: a legkorábbi az udvari
Balázshalom. 23 Több száz halom van ma is a Tiszántúlon, a térségben is
17

Sz. Máthé 1975, 59. o.
Uo.
19
Szendrey István - Nyakas Miklós: Derecske története, Debrecen 1980, 5. o.; Hencidára
lásd Gazdapusztai Gyula: „A hencidai rézkori aranylelet", in Déri Múzeum Evkönyve 196667, szerk. Béres András, Debrecen 1968.
20
Hajdú Zsigmond: „Új 'rézcsákányok' a Déri Múzeum régészeti gyűjteményében a
középső rézkorból", A Déri Múzeum Évkönyve 1988, szerk. Gazda László, Debrecen 1990,
87-92. o.; Sz. Máthé 1975, 59. o.
21
M. Nepper 2000, 19. o.
22
M. Nepper 2000, 18. o.
23
Zoltai Lajos munkássága eredményeképpen rendelkezünk a halmok kéziratos
,katalógusával': Déri Múzeum Adattára Régészeti Gyűjtemény; 11 halmot tárt föl 1905-27
között; Zoltai Lajos: Debreceni halmok, hegyek ..., Debrecen 1938; Haider Edit: „Konyár
földrajzi nevei", in Magyar nyelvjárások 10 (1964), 167-69, 168. o.
18
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fölmértek többet (pl. Gyopáros halom; Hegyes halom; Kis Korhány, Nagy
Korhány,
Hencida-Kődomb;
Hosszúpályi-Bajonta-halom,
GáborjánFöldvár, Hajdúbagos-Daraboshegy,
Kecskeőr-halom, Szőke-halom).24 A
hagyomány szerint a Hegyes halmot a tatárok elleni védekezés céljából
hordták össze! 25 A térség igen sűrűn lakott lehetett: ha rátekintünk a
térképre, rendkívül sok kurgánt találunk. 26
A térségben a rézkort követő új pásztornép megtelepedését is
bizonyíthatjuk. A bronzkor emlékeit is megtaláljuk a térségben illetve annak
szűkebb szomszédságában: elrejtett bronzkincsek Hajdúsámsonban,
Tégláson, Püspökladányban; vagy ún. középső bronzkori teli települések,
így Berettyóújfalu-Herpály-Földlár, Szilhalom,
Esztár-FenyvespartFenyvesdomb, Gáboiján-Csapszékpart - pásztorközösségek létezését
bizonyítandó. 27 Az uradalom közvetlen területén, Pocsaj-Leányváron
találtak a Berettyó mellett teli települést.28 Halomföltárások (pl.
Sárrétudvari) igazolták, hogy a térségben a rézkor végi és bronzkor eleji
temetkezés kétfázisú, de kulturálisan egymáshoz köthető a két népesség. A
bronzkor halmai az egymással vetélkedő törzsfők temetkezési helyei, a
leletek a háborúskodó életmódra utalnak (fegyverek tömege). 29 Állataikat
kísérve gyakran változtatták szállásterületeiket. A természetes védelmet
nyújtó erek, mocsarak mellett mesterségesen létesített árkok, sáncok védték
a településeket: a térség tehát kiválóan alkalmas volt a letelepedésre.
Boronaházak, vagy földbe süllyesztett, tapasztott falú házak teijedtek el.30
A kelet-nyugati közvetítő kereskedelmet is ellátó virágzó fémműves
kultúra a Kárpát-medencét később megszálló kultúráknak átadta tudományát

24

M. Nepper Ibolya - Sőregi János - Zoltai Lajos: Bihari halmok, szerk. Héthy Zoltán
(Bihari Dolgozatok. A Bihari Múzeum Közleményei 7), Berettyóújfalu 1980 a)
továbbiakban Bihari halmok)-, Osváth Pál: Bihar vármegye sárréti járása
leírása,
Nagyvárad 1875,49-53. o.; Bihari halmok, 23. o.
25
Haider, 168.
26
Bihari halmok, 18-20. o.
27
Sz. Máthé Márta: .Ásatások Berettyóújfalu - Herpály neolitikus és bronzkori telitelepülésen", A Bihari Múzeum Évkönyve IV-V., szerk. Zsúpos Zoltán - Módy György,
Berettyóújfalu 1986, 146. o.
28
A pocsaji templomtól a létai út mellett 2,8 km-re; két másik halom: Pocsaj-Ebéd halom;
Pocsaj-Leponya halom, Bihari halmok, 26. o.
29
M. Nepper 2000, 20. o.
30
Uo.
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- pl. a ló tömeges megjelenésével lószerszámok készítése.31 A helyben
maradt s továbbélő késő bronzkori csoportok a vaskori alapnépességet
hozták létre.32 A sztyeppei lovas nomád szkíták hódítása érte el a vaskorban
a térséget, majd a Kr.e. IV. században a keltáké, az első klasszikusan
vaskori kultúrát hordozó népessége. Az Alföld északkeleti peremén voltak
kelta oppidumok, iparszerü városi települések (a térség tágabb régiójában
Körösszegapáti, Artánd-Nagyfarkasdomb: vaspapucsos eke; fogatolt
alacsony termetű lovak; kézimalmok; fazekasművesség). 33 A kelták az I.
században föloldódnak az újabb hódításban: a szarmaták települnek be
(Biharkeresztes-Artánd-Nagyfarkasdomb). A szarmata kor emlékei közül
föltételezhetően szarmata katonai telep volt a Konyár határán húzódó
Ördögárok: szarmata limes a Csörsz-árok, földsáncból és árokból álló
erődvonal, valószínűsíthetően Kr.e. IV. századi.34 A limes - római
hadmérnökök segítségével épült - föltehetően az Erdélybe vezető utakat
védte: például a gepidák is Ártándnál, az erdélyi ,kapun' törtek be.35 A
térség gepida birtokbavételét jelzi a szűkebben vett környéken a DerecskeÚjgimnázium, Bernát-tag, Derecske-Patika lelőhely. Utóbbinál feltételezik,
hogy egy sír már avar kori.36 Az avar megszállásra egyébként rendkívül
gyér adataink vannak (Artánd-Allamigazdaság, Csökmő, Szeghalom), a
térség közvetlen közelében nem, talán a legközelebbi Kaba és
Hajdúszoboszló (Bocskai Tsz., Csordaföld).37
A térség a honfoglalás korában
A magyarság már 850 körül lejuthatott az észak-keleti Kárpátok hágóin az
Alföldre, s a bolgárokkal-frankokkal-morvákkal kötött alkalmi szerződések
révén megismerte a Kárpát-medencét. A Felső-Tisza vidékén várhatták be
31

M. Nepper Ibolya: „Bihamagybajom földjének története a XIII. századig", in
Biharnagybajom története és néprajza, szerk. Ujváry Zoltán, Debrecen 1992, 7-25. o. (a
továbbiakban M. Nepper 1992) 12. o.
32
M. Nepper 2000, 22. o.
33
M. Nepper 2000, 24. o.
34
Vende Aladár: „Bihar vármegye községei", in Magyarország vármegyéi és városai.
szerk. Borovszky Samu, Budapest 1896-1914 (a továbiakban MVV), Bihar vármegye és
Nagyvárad, Budapest 1901, 104. o.
35
A Polgár-lCengyelközön található árok analógiája alapján: M. Nepper 2000, 25. o.; M.
Nepper 1992, 15. o. Lásd még Soproni Sándor: „Limes Sarmatiae", Archaeológiai Értesítő
96(1969).
36
Derecske története, 7. o.
37
Fémveretes griffes-indás övek: M. Nepper 1992, 16. o.; S^. Máthé 1975, 64. o.
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Árpádot ez előretolt hadak (köztük akár kabarok is lehettek). Bihar gazdag
honfoglaláskori leletekben, a honfoglalók legkorábban megszállt területéhez
tartozik.38 Bihar benépesülését Jakó Zsigmond elsősorban a „foglaló"
nemzetségekhez kötötte. Véleménye szerint már a X. század folyamán
végbement az Ákos nemzetség megtelepülése is, bár okleveles anyag is
legfeljebb a XIII. századból van arra, hogy a nemzetség Pályi környékén
birtokos; igaz, régészeti adatok alátámasztják, hogy már a XII. században
megtelepedtek monostoros helyük, Pályi környékén. 39 Anonymust követve
vélte Jakó Zsigmond, hogy Árpád a nyíri határig terjedő földeket követelte
Mén-Marót ,biharvári' fejedelemtől, illetve nyilvánvalónak tekintette, hogy
a nyírségi táj végződésénél, az érmelléki mocsarakba nyúló erdők alján
választóvonal húzódott, s a magyarság a cserháti erdős dombokat
betelepítetlenül hagyva, a későbbi Szilágy megyébe, a Kraszna völgyébe
„ugrott át".40 „Tétény pedig, meg a fia, Horka a nyíri részeken átlovagolva,
nagyszámú népet hódítottak meg a Nyír erdeitől egészen az Omsó-érig...
[Mellette] a Szerep-mocsárhoz értek" - közli Anonymus. Az Omsó-ér a mai
Érrel azonos, a mocsár Szerep mellett a XIX. században is létezett.41 A
Berettyó-Ér és Sebes-Körös közötti terület mocsarakkal, erekkel,
szigetekkel volt tele, és kiválóan alkalmas volt a magyarság
megtelepedésére. Jakó úgy gondolta, az Ákos nemzetség birtokainak
terjeszkedése a magyarok betelepülését is megvilágítja: érmelléki
birtokaikat a Kraszna-menti új központtal, Ákossal összekötő falvak
mutatják az előrenyomulás irányát (Álmosd, Bagos, Hosszú- és
Monostorpályi, Pocsaj, Vértes - Pér, Csány, Sződemeter, Szopor). Jakó
elképzelései csak hipotézis szinten maradtak, hiszen nincs adatunk a KözépSzolnok-beli Ákos-birtokokról a XIV. század előttről. Jakó a rendkívül gyér
szláv lakosságból arra a következtetésre jutott, hogy az első megszállásnál
nagyon nagy területek kerültek egy-egy törzs vagy nemzetség kezére, és -

18

M. Nepper 2000, 27. o.
Jakó Zsigmond: Bihar meg)>e a török pusztítás előtt, Budapest 1943 (a továbbiakban
Jakó) 32. o.; Módy György: „Település és birtoklástörténet a XII. századtól a XVI. század
közepéig", in Hajdú-Bihar évszázadai, Debrecen 2000, 31-65. o. (a továbbiakban Módy
2000) 31. o.; Módy György: „Nyugat-Bihar és Dél-Szabolcs települései a XIII. század
végéig", in Debreceni Déri Múzeum Évkönyve LXXII (1995-1996), 165-190. o. (a
továbbiakban Módy 1995-96), 166, 182. o.
4Ü
Jakó, 32. o.
41
Hajdú-Bihar megyei történeti olvasókönyv, szerk. Komoróczy György (A Hajdú-Bihar
megyei Levéltár Közleményei 5), Debrecen 1973, 16. o.
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hűen követve Hómant - az egyik legkorábbi megszállónak az Ond törzset
tekintette.
Györffy György véleménye szerint Bihar és Szabolcs a hercegi
dukátushoz tartozott, s ezért nem tekinti megalapozottnak Jakó és mások
állításait a két megyét megszálló "foglaló" honfoglaláskori és X. századi
nemzetségekről. 42 Révész László újonnan talált leletekkel alátámasztva
kifejtette, hogy a X. század első felében a Felső-Tisza vidékén volt magyar
magyfejedelmi központ. 43 (Ezzel szemben Kristó Gyula egy munkájában
már azon a véleményen van, hogy a magyarok elsősorban a legeltetésre
alkalmas száraz teületeket szállták meg, és a nedves, vizenyős talajú,
mocsaras, lápos tiszántúli vidékeket nem, illetve csak később. 44 ) Nincs
nyoma a szállásbirtokaikat kiterjesztő későbbi úri nemzetségeknek a XI.
század második fele előtt, s akkor is csak néhány megtelepedő, nemcsak
foglaló, hanem megadományozott nemzetségről tudunk bizonyossággal
(például az Abák Polgár-Szentmargita-Pród térségében; a Gutkeled-nem; a
Hontpázmány-nem; az Ohat nem tényként kezelt megtelepedése viszont
nem bizonyítható a X. században ohati monostoruk környékén). 45 A
nemzetségeknek tett ,nyíri' (szabolcsi-bihari) adományokból a legkorábbi
fönnmaradt oklevél az Abák százdi nemzetségi monostorának adott
Hortobágy 1067-ben.46 Ezek esetében is csak azt állíthatjuk, „igen korán", a
XI-XII. század folyamán telepedtek meg Biharban és Szabolcsban. Nincs
42

Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről, Budapest 1959 (a
továbbiakban Györffy 1959), 36-41. o.
43
M. Nepper Ibolya: „Újabb honfoglaláskori temetők Biharban", in A magyar honfoglalás
korának régészeti emlékei, szerk. Wolf Mária - Révész László, Miskolc 1996,47-56,47. o.
44
Kristó Gyula: „A honfoglalók megtelepedése a Kárpát-medencében", in Honfoglaló
őseink, szerk. Veszprémy László, Budapest 1996, 207-222, 214. o.
45
Ohat kun vitéz földje: Ohat neme már feltehetőleg Szent István korában megtelepedett,
monostoros központjuk Ohat is már a XII. század végére tehető, de sajnos forrás csak 1220ban említi: Módy György: „Hajdú-Bihar megye településtörténetének vázlata a török
hódoltságig", in Hajdú-Bihari kéziratos térképek II., szerk. Gazdag István (A Hajdú-Bihar
megyei Levéltár Közleményei 18), Debrecen 1982 (a továbbiakban Módy 1982), 93. o.;
Módy 1995-96, 166. o.; Mesterházy tagadja, hogy a nem a XI. század elejénél előbb
birtokos „ősfoglaló" lett volna, hiszen birtokaik nem egy tömbben helyezkedtek el.
Mesterházy Károly: „Régészeti adatok Hajdú-Bihar megye IX-XIII. századi
településtörténetéhez II.", in A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1974, 211-264 (a
továbbiakban Mesterházy 1974), 243. o.; A Dunántúlról származó Gyovad-nem egyik ága
is már a XI-XII. század fordulóján megtelepedett BiharJjan, monostoruk, a térségben
található Gáborján azonban csak 1217-ből adatolható. Módy 1982, 92. o.
46
Hajdú-Bihar megyei történeti olvasókönyv, 16-17.0.
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azonban nyoma, hogy - mint Jakó föltételezte - a vármegyék egészét a
honfoglalás korában illetve a X. században szállták volna meg
nemzetségek.47 Györffy tagadta, hogy a XIII. század előtt tekintélyes
birtokok lettek volna a dukátus területén nemzetségi kézen, s a földek
többsége, a falvak kétharmada még királyi birtok volt.48 Nem zárható ki
azonban, hogy némely területek törzsi-nemzetségi birtokok továbbéléseként
megmaradtak a megtelepülő ősi nemzetségek kezén, de nincs arról szó,
hogy például a megye nagy részének telepítését az Ákos-nem végezte volna,
s terjeszkedésének iránya megfelel a magyar betelepülés irányának. 49
Különösen fontos a korai településtörténet áttekintése például Konyár
esetében, amely tipikus királyi szolgálónépi falu volt, s ma már egyértelmű,
nem nemzetségi telepítés. 50 Jakó (ahogyan Hóman Bálint és Karácsonyi
János is) úgy gondolta, hogy a magyarság a Kárpát-medencébe jutva is
védelemre kényszerült korábbi ellenfeleivel, a besenyőkkel szemben, ezért
kelet felé védelemre rendezkedett be, elsősorban az Erdély felé vezető
folyóvölgyekben foglalva állást. így Bihar megye déli részét, a FeketeKörös mentét és a Sebes-Körös menti mocsarakat az Ond-nem vette
birtokba, míg a Berettyó, az Ér, a Kraszna völgyének védelmét a X.
században a fejedelmi törzs Pest megyéből áttelepített két nemzetsége, az
Ákos- és a Káta-nem látta el (korán megtaláljuk a Káta-nem településének
nyomait zárni monostoruk környékén, de bizonyosságai csak a XI. század
második felében és a XII. században).51 Jakó, bár okleveles adattal nem
tudta alátámasztani, Hómanra hivatkozva tudni vélte, hogy már Szent István
korában a Hontpázmány-nem nyert adományt a Berettyó és a Sebes-Körös
mentén; az Érmeiléken pedig a Péter korában bevándorolt Gutkeled
nemzetség kapott földeket, s a királyi ispánság testéből igen korán hatalmas
uradalmak szakadtak le, ahol maguk a nemzetségek telepítettek meg

47

Módy 1982, 90. o.
Hajdú-Bihar megyei történeti olvasókönyv, 8. o.
49
Jakó, 32. o.
50
Módy 2000, 35.o.
51
Hóman Bálint - Szekfü Gyula: Magyar történet I-V, Budapest 1935, I. k. 123-127. o.;
lásd még Hóman Bálint: A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése, Budapest 1923;
Karácsonyi valamivel későbbre, a királyság kezdetére teszi az áttelepítést: Karácsonyi
János: Magyar nemzetségek a XIV. század elejéig I-IIL, Budapest 1900-1901 (reprint:
Budapest 1995, oldalszámait használom), 109. o.; A Káta nemre: Módy 2000, 31. o.; Módy
1995-96, 166. o.
48
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falvakat. Jakó számításai szerint az összes településeknek mindössze a felét
tekinthetjük királyi alapításúaknak.
Jakó az Ákosokat tekintette a legkorábbi ,foglalóknak', akiket a
fejedelmi hatalom rendelt ide már a X. század elején, s birtokaikról úgy
gondolta, azok szállásbirtokok, s a bihari birtoktömb egészét egyben már a
X. században megszállták - nem pedig későbbi királyi adományból jutottak
hozzá. 53 A többi ősi nemzetségek királyi adománynak köszönhetik
birtokaikat. A királyi hatalom a XI. században csupán a megszállatlanul
hagyott részeket vette birtokba. Jakó szerint az Ákosok birtoktömbje
egyértelműen nemzetségi telepítés, 13 falva közül 10 - Álmosd,
Besenyőtelek, Fejértó, Gyapoly, Kasza, Kismarja, Monostorpályi,
Hosszúpályi, Vasad, Vértes - magyar; Bagost, Pocsajt és Konyárt elismeri
ugyan szláv eredetűnek, de az előbbi kettő esetében gyanakvásának ad
hangot, hogy neve a magyaroknál használatos személynévből származik és
valószínűleg a magyarok adták.54 Jakó azonban az itt talált szláv
népcsoportokat minimális töredékeknek tartja, amelyeket a nemzetségi
,színmagyar' telepítések községei gyorsan fölszippantottak.55 Kniezsa István
1938-as művében a helynévi adatokra építette településtörténeti
megállapításait. Az Alföld keleti részén a szlávok főleg a homokhátakon
(Nyírség, Szamoshát, Tiszahát) és a hegyek peremén (Szilágy, Zaránd,
Arad, Krassó-Szörény) mutathatók ki. 56 Kniezsa szerint a Kraszna-Berettyó
felső folyásáig, egészen a Meszesi-kapuig terjedt a korai magyar
településhatár, amire jó támpontul szolgálnak a meszesi kapunál lévő korai
gyepűk, mindazonáltal a Meszes-hegység magyar neve csak 1165-ben
fordul elő. Bár a Berettyó és az Ér mente egész hosszában meg volt szállva,
a Berettyónál csak Szilágy megye határáig van közvetlen magyar nyelvi
adatunk (Keszi). Már Kniezsa is leszögezi azonban, hogy a magyarság nagy
számban és nagy területen települt meg ezen a vidéken, igen jelentős számú
szlávságra települt, ezért a Kraszna-Berettyó-Ér-Körösök területét vegyes
52

Jakó, 30. o.
Jakó, 33. o.
54
Konyár esetében például kétségtelen, Kniezsa alapján is, a a szláv eredet. Kniezsa István:
Magyarország népei a XI. században (eredeti kiadás in Emlékkönyv Szent István halálának
kilencszázadik évfordulóján, II. k. 365-472. o., Budapest 1938), Budapest 2000 (a
továbbiakban Kniezsa 1938/2000). Lásd még Reiszig Ede: „Bihar vármegye története", in
Borovszky, MVV, Bihar, 458. o.
55
Jakó, 27, 35. o.
56
Kniezsa 1938/2000, IV. o.
53
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szláv-magyar lakosságúnak kell tekintenünk. 57 Kniezsa a nyírségiszamosháti és Kraszna-menti szláv telepeket egyértelműen honfoglalás
előttieknek tartotta; ugyanakkor a Berettyó-Ér-Körösök mentén a nagyobb
szláv népcsoportokat a folyók felső szakaszánál azonosította, ott, ahol a
folyók a hegyekből az Alföldre lépnek.58 A Berettyó mentén a szlávság
zöme azonban nemcsak a folyó felső folyásánál (Szilágy megyében), hanem
a középső szakaszán, Biharban is kimutatható; illetve egy-egy számottevőbb
szórvány Debrecen és Szoboszló környékén. 59 Ezek a szláv telepek
zömükben már a XI. században megvoltak - például Szalacs és Pankota
esetében XI. századi adatunk is van. Ezzel szemben Jakó csupán elszórtan
élő szláv néptöredékeket föltételez, akiket a magyarok nagy tömbjei rövid
idő alatt fölszívtak. Ezt elsősorban a XX. század 30-es éveiig föltárt
leletekre alapozza, mondván: a magyar honfoglaláskori leletek nagy
tömegben kerültek elő a Körösök-Ér-Berettyó-Kraszna völgyei közötti
területről (például a bihari Somlyó-hegyen talált lovas sírok illetve a
hencidai sírmező). Véleménye szerint a mocsarak-szigetek tagolta terület
sűrű magyar népességgel népesült be.60 A honfoglalók a Berettyótól északra
eső területen az Ér mocsarainál és a balparton lévő erdős dombsornál
állapodtak meg; a X. század vége felé tolódott ki a határ Szilágy megye
területére. A X-XI. század fordulóján vette birtokba a magyarság a SebesKörös völgyét. Kniezsa a magyarság X. századi keleti határának Báródot
veszi; Jakó szerint a védelmi vonal a Királyhágón túl húzódott.61 A térség
tehát magyar lakossággal gazdagodott, de az itt talált szláv népelem
nagyságát és elhelyezkedését illetően nem hagyható figyelmen kívül az a
régészeti anyag, amit a hazai kutatás Kniezsa és Jakó után tárt föl, s
amellyel az alapvetően helynév-etimológiai evidencia kiegészíthető és
pontosítható.
Mesterházy Károly vetette föl, hogy a szláv lakosságra vonatkozó
helynévi anyagot, mindaddig, amíg régészetünk másfajta eredetet nem tud
57

Kniezsa 1938/2000, 386. o.
Kniezsa 1938/2000,413-14. o.
59
A Berettyó-mentén: a Berettyó mellékvizei Bisztra, Derna; helységek Valkó, Kaznacs,
Tóti, Maróc, Csatár, Szeben, Esztár, Csama; Debrecen környékén Szucsa, Tumea, Bucsa,
Gargóc. Lásd Kniezsa 1938/2000, 414. o.; Kniezsa István: Kelet-Magyarország
helynevei
(eredeti in: Magyarok és románok, szerk. Deér J. - Gáldi L., I-II. k., I: 111-313, Budapest
1943-44), Budapest 2001 (a továbbiakban Kniezsa 1943-44/2001), 86. o.
60
Jakó, 27. o.
61
Ez a települési hullám hozta létre a Körös partjainál Kért, Megyert és Jenőt. Kniezsa
1938/2000, 386. o.; Jakó, 28. o.
58
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bizonyítani, legnagyobb részben a bolgár uralom telepítő akcióival kell
összefüggésbe hoznunk, és csak kisebb részben az avarság által
megtelepített, ismeretlen eredetű szláv népességgel. 62 Arra is választ
találhatunk, hogy térségünk milyen illetve mekkora szláv népességgel
rendelkezhetett, valamint arra, hogy vitathatatlanul szláv eredetű neve
hogyan született meg: a környék magyar népessége nevezte el a benne lakó
szlávokról, avagy a környéken, szlávok szomszédságában használatos, a
benne élő magyar királyi szolgálónép foglalkozásának szláv eredetű
megnevezését vette át a nyelv (pl. lovászok). 3 Föltehető az is, hogy egyes
településeket a magyar népelem nevezett el, ahogyan például Bihar esetében
magyar névadás utal a magyar környezetre (Bihar, 1220 Bichor. szláv
személynév, magyar névadás).64 Vagy puszta személynévből szláv eredetű
helynevek is alakultak, amelyeket, föltehetjük, a környező magyar lakosság
adott (Léta, Bagamér). 65
A térség környezetében néhány lelőhelyen a kerámiák rokonsága
alapján a IX. századi bolgár megszállás emlékeit lehet fölfedezni (pl. a
Debrecen-Lóversenytéren talált fazék; az ártándi talpas tálacska; az egyekkülső-ohati lelőhely anyaga).66 Ezzel összhangban van a 864-es tullni
bolgár-frank szerződés, valamint annak 892-es megújítása, amelyben a
bolgárok megígérik, hogy nem szállítanak sót a morváknak - s ennek
62

Mesterházy 1974,212. o.
A foglalkozással összefüggő névadásra jó példa Csatár (1213: Catar, 1208: Satar, a szláv
.pajzskészítő' szóból), Szalárd (1291: Zalard: a só szláv megnevezéséből ,sóval
foglalkozó'); Szalacs (Zoloch, ugyancsak a szláv só származéka, de teljes mértékben nem
bizonyos, hogy foglalkozásnevet is jelöl: Kniezsa 1943-44/2001, 83, 85, 86.) o.; Szalacs
,párjaként' Lengyelországban is találunk egy Solacz települést. Kniezsa 1938/2000, 467. o.;
Solu falu (nem azonosított): a hortobágyi Aba-adománylevél közli, s ebből eredeztethetően
szláv népelemet kell a térségben feltételeznünk. Hajdú-Bihar megyei történeti olvasókönyv,
17. o.; Birtiny: tisztán szláv eredetű (1213: Bercen, a szláv ,méhkas' jelentésű szó
származéka, ugyancsak valószínű, hogy foglalkozást (is) jelöl. Kniezsa 1943-44/2001, 87.
o.
64
Kniezsa 1943-44/2001, 86. o.
65
Mező András - Németh Péter: Szabolcs-Szatmár
megye
történeti-etimológiai
helységnévtára, Nyíregyháza 1972, 62. o.
66
Egyek-Külsőohat-Kissziget: 7 mm vastag, kissé kihajló peremtöredék, sűrű karcolt
vonalkázással, sekély bekarcolt hullámvonalköteggel, illetve vastagfalú nagy fazék
töredéke, soványított agyagból, hullámvonallal díszített, mindkettő fekete. Mesterházy
Károly: „Régészeti adatok Hajdú-Bihar megye IX-XIII. s z á ^ d i településtörténetéhez I.", in
Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (1973) 95-174. o. (a továbbiakban Mesterházy 1973),
106. o.
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alapján a honfoglalást közvetlenül megelőző években bolgár katonai és
telepes jelenlétet is kell feltételeznünk az adott térségben. Ezen kívül
elgondolkodtató Béla király névtelen jegyzőjének azon adata, hogy Keán
bolgár vezér szlávokat és bolgárokat telepített a Marostól és az Al-Dunától
az Észak-Keleti Kárpátokig elterülő vidékre. 67 A térségünkben több helyen
megtalálható az ún. késő avar-kori kerámiatípus vagy annak továbbélése
(Pocsaj esztár, Nagyléta): vonal- és hullámvonalkötegekkel díszített
sötétszürke vagy sötétbarna-foltos, nyúlánk edények. 68 A leleteink sajnos
mind szórványok, így nagyon nehéz pontosabban datálni, milyen korú
településhez tartoztak, olyanhoz-e, amely a honfoglaláskor elpusztult, vagy
amelyik a X. századdal veszi kezdetét. A szlovák régészet vezette be a
szláv-avar temető fogalmát, feltételezve, hogy a szlávok a Kárpátmedencében is fönntartották az avarok kultúráját, rátelepedtek telepeikre és
tovább használták temetőiket. Ehhez csatlakozva Bóna István is azon az
állásponton volt, hogy már a IX. században hamvasztásos temetőt nyitnak a
szlávok az avar temető fölött.69 Mesterházy szerint a bihari térség késő avarkori edényei nem azonosak a szláv hamvasztásos sírokban találtakkal, de
lehetséges, hogy az avar kerámia-típus tovább élt a szláv lakosság körében
is, akár az avarok által letelepített népcsoportok körében, akár a bolgár
rátelepülő hódítók körében. Kralovánszky Alán például az ártándi
temetőben feltárt kerámiát X. századinak tartja, így azt mondhatjuk: a későavar-kori lakosság (akár szláv telepesek) átvészelhettek a IX. század
háborúit, s a X. századra továbbadta fazekasmüvességét. (Némely esetben Nádudvar-Mihályhalom, Hajdúsámson - bizánci és nyugati pénzlelet segít a
X. század elejére való datálásban.). Csakis a késő-avar-kori lakosság
továbbélésével magyarázható, hogy az Árpád-kori települések jelentős
részében a vastagabb falú, nagyméretű, de más vonásaiban a késő-avar-kori
sírok kerámiájával rokon kerámia megfigyelhető. 70 A X-XI. századi magyar
temetőkben azonban a hullámvonal-köteggel díszített kerámia rendkívül

67

Mesterházy 1974, 212-214.0.
Pocsaj-Esztár: Sztálin u. 36, IX. századi edény (közölve: A Déri Múzeum Évkönyve 196264, 42. o., idézi Mesterházy 1973, 110. o.; Nagyléta: vöröses-barna, kihajló peremtöredék
soványított agyagból, oldaltöredékek, hullámvonalköteg-díszítéssel, illetve feketés-bama
edény karcolt hullámvonallal díszítve. Mesterházy 1973, 108. o.
69
Bóna István: Régészeli Dolgozatok 7 (1965), 48-49. o. Idézi Mesterházy 1974, 213. o., 9.

68

Kralovánszky Alán: Régészeti Füzetek, Ser. 1/11. (1958); 35, 37. o. Idézi Mesterházy
1974,212. o.7. j.
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ritkán fordul elő, s még ott sem mindenhol, ahol pedig tudjuk, hogy a szláv
vagy a késő-avar lakossággal való érintkezés már a X. század elején
megindult: így valószínű, hogy a helyi IX. századi lakosság hagyományait
őrzi. A mai Hajdú-Bihar megye területén az Árpád-kori települések egy
részén is megtalálható a föntebb leírt kerámia. A térség betelepülése
szempontjából döntő fontosságú, hogy Nagylétán, Berettyóújfalu-Herpályon
és Hajdúbagos-Daraboshegyen is találtak ilyen párhuzamos vonal- és
hullámvonal-köteggel díszített kerámiát, de ásatás hiányában sajnos nem
dönthető el, hogy a települések a IX. század elejétől folyamatosan lakottak
voltak-e, vagy csak a honfoglalással kezdődött megtelepülésük. Vannak
olyan, a X-XIII. századra keltezett települések is, amelyeknél a feltalált
kerámia annyira különbözik a IX. századi késő-avar-kori edényektől, hogy
csak bizonyos fokú leszármazást tételezhetünk föl, bizonyos jegyek
továbbélését. Egyben ezeken már észrevehető a honfoglaló magyarsággal
megjelent, a magyarok által tipikusan használt kerámiatípus hatása is. Ilyen
kerámia került elő Konyár-Papfenekese lelőhelyen, Nagylétán, HajdúbagosSzőlőskertben, Hencida-Zöldfa-utcában, ami azt látszik alátámasztani, hogy
a térségbe magyar etnikum áramlott a X. században, s legföljebb bizonyos
fokú együttélés tételezhető föl a szláv-avar csoportokkal. KonyárPapfenekesén minden bizonnyal magyar telepítés nyoma a föltárt kerámia.71
Konyáron 1932-ben kerültek elő leletek a Hencidai út építésénél: korongolt
agyagtál (öble átmérője 190 mm); szabadkézi csupor (öble átmérője 70
72

mm). Vörös színű homokkal soványított, vastagfalú, ötös vonallal és
hullámvonallal díszített cserépedény két részlete.73 Több helyütt X. századi
magyar ,falu' (inkább települési központ) létezett a mai községek helyén. 74
A magyar népelem elhelyezkedése és elterjedése viszonylag
könnyen adatolható a tipikusan magyar, rendkívül ritka kerámiatípusokkal
(hornyolt hengeres nyakú, korongolt, gömb alakú edények; karcolt
71

Meslerházy 1974, 217. o.
Sőrcgi János: „A múzeum gyarapodása", in Jelentés Debrecen szabad királyi város DériMúzeumának 1932. évi működéséről és állapotáról (1933), összeáll. Sőregi J. - Ecsedi 1.,
Debrecen 1933, 29-30. o.
73
Déri Múzeum, leltári sz. 1932, 34.; Mesterházy 1973, 109. o., 1. kép, 3-4.; XVII. tábla, 2,
4. o.
14
Mesterházy Károly: „Hajdú-Bihar megye területének kora Árpád-kori településtörténeti
vázlata", in Hajdú-Bihari kéziratos térképek II., szerk. Gazdag István (A Hajdú-Bihar
megyei Levéltár Közleményei 18.), Debrecen 1982 (a továl&iakban Mesterházy 1982), 84.
o.
t
72
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vonaldíszítésű, zömök, kisméretű fazekak; cserépüstök). 75 E lelettípusok
alapján behatárolható a térség magyar, X. századi népelemeinek
betelepülése (például Bojt-Méhes karcolt hullámvonalú üstje). 76 Ugyancsak
meghatározható a település kezdete, ha van föltárt temető, mint pl. ÁrtándNagyfarkasdomb (X. század). 77 Derecske X. századi temetői bizonyítják a
település létezését; Szepes honfoglaláskori sírja ugyancsak X. századi
megtelepülést bizonyít. 78
A leletanyag alapján egyes településeket kontinuus honfoglaláskori,
X-XI.századi településnek tekinthetünk. 79 A Konyár-Vénkertben föltárt
honfoglaláskori temető is ugyanezt a feltevést erősíti: magányos sír,
hanyattfekvő, kinyújtóztatott csontvázzal, melynek mellékletei egy négy
ágból tekert ezüst nyakperec (az ágak mindegyike kettős huzalból sodrott,
hurkos kapcsolású, 130 cm átmérőjű); mindegyik csuklón egy-egy bronz,
négyélü, vége felé keskenyedő, nyitott karperec, átmérője 70 mm; illetve az
egyik kéz ujján bronzgyűrű, átmérője 26 mm. A leletegyüttest
honfoglaláskori, X. századi anyagnak datálták. 80 A magyar fémművesség
kutatásai alapján föltehető, hogy magyar leletről van szó. A térség X.
századi megtelepedését látszanak bizonyítani a Derecske konyári határában,
a konyári út elején feltárt X-Xl. századi sírleletek.81 Ugyancsak X. századi
településnyomok
tanúsítják
Hencida
X.
századi
Berettyó-parti
82
megtelepedését. Ugyancsak megerősítik a térség magyar betelepülését a
Berettyóújfalu-Herpályon, a Berettyóújfalu-Kengyelen, Szentkozmán és
Palocsán, illetve Andaháza-Szentdemeteren, valamint a Gáborján-Földváron
föltárt lelőhelyek; 83 továbbá Berettyóújfaluban, Hencida-Szerdekhalmon,
Derecske-Váradi-tanyán föltárt X-Xl. századi temető is.84 A honfoglaló
közösség legszegényebb tagjait rejtő ártánd-nagyfarkasdombi, józsai,
konyári, ebesi leletek mellett, a gazdagabb középréteg sírjaiból már

75

Mesterházy 1974, 218-219. o.
Mesterházy 1973, 103. o.
77
Mesterházy 1974, 218-219. o.
78
Uo.
79
Módy 1982, 9l.o.; Mesterházy 1974,223.0.
80
Söregi János: „Honfoglaláskori sírlelet Konyáron", in A Debreceni
Évkönyve XXXII (1936), 72. o.
81
Zoltai Lajos 1909-es jelentését közli Mesterházy 1974, 226. o. 145. j.
82
Mesterházy 1968, 7 1 . 0 .
83
Mesterházy 1982, 84. o.
84
Uo. 82. o.
76
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szablyák, veretes fegyverövek kerültek elő (Sárrétudvari, Berettyóújfalu,
Boda).
Az 1980-90-es években a Körösöktől északra több honfoglaláskori
temető került elő, amelyekből újabb következtetéseket vonhatunk le. A
temetők többsége valószínűleg a honfoglalók első nemzedékéhez köthető,
amelyek korán kialakították a Tiszántúl a Körösöktől északra eső nagy
köznépi tömbjét (pl. Magyarhomorog). 85 A Hortobágy-Berettyó-térség
legutóbbi kutatásait foglalta össze néhány éve M. Nepper Ibolya. 86 Az
újonnan föltárt Körösszegapáti-Pállyapály temetőjét (640 sír) kora X-XI.
századra, Püspökladány-Perejesvölgy temetőjét (X. századi 320 sírját) a
honfoglalás idejére teszi, a IX. század végére, X. század elejére. Jól
elkülöníthető a X. és XI. századi rész, s a mi szempontunkból fontos, hogy a
magyar temetőhöz csatlakozóan dunai-bolgár kiscsaládi mellék-leleteket
lehet azonosítani. Sárrétudvari-Hízóföld leletanyaga is a honfoglalás idejére
tehető. 87 Az 1990-es években újabb honfoglaláskori temetőket tártak föl
Biharban. Biharkeresztes-Ártánd és Sárrétudvari térségében több, X.
századra datált temetőt ástak ki (Orhalom; Poroshalom), amelyek igazolják,
hogy már a X. század első felében Bihar környékén jelentős számú
fegyveres kíséret élt: a Biharhoz (trónörökösi központ) tartozó állandó vagy
OQ

időszakos harcos elem nagy számban koncentrálódott a területen.
Látjuk, hogy a térség és a környező települések nagyszámú X-XI.
századi magyar leletanyaggal bírnak, így a szláv helynévből eredeztetett
szláv telepítés egyszerre bizonytalannak látszik. De létezhetett-e a magyar
népességgel együtt élő, a IX. századból kontinuusan ott élő szláv népesség?
Ennek megválaszolására segítségül hívhatjuk Artándot, amely az egyik
legjobban kutatott területe a (szélesebben értelmezett) térségünknek.
A VII1-IX. században Ártándon jelentős nagyságú avar település
volt, amely a VI-VII. század fordulójától a IX. század közepéig vagy végéig
85

M. Nepper 2000, 27. o.
M. Nepper Ibolya: „Honfoglalók a Hortobágy-Berettyó vidékén", in Honfoglalás és
régészet, szerk. Kovács László, Budapest 1994 (a továbbiakban M. Nepper 1994), 151-60.
o.
87
M. Nepper Ibolya: „Neuere Gräberfelder aus der Landnahmezeit aus Hajdú-Bihar
Komität", in A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (1991), szerk. Gazda László - Módy
György. Debrecen 1993, 79-107, 107. o.
88
Bizonyítják: íjak, nyílcsúcsok, szablyák, balták, aranyozott öweretek, ezüstékszerek,
díszes lószerszámok. A női viselet alapján is elmondható, Ijpgy magas társadalmi helyzetű
népcsoportok éltek itt: aranyozott hajfonatkorong, gyűrűk, aranyozott ruhaveretek: M.
Nepper 1994, 47-49. o.
86
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(egy vélemény szerint pedig a X. század elejéig) használatban volt. 89
Sikerült megtalálni Ártánd kora Árpád-kori települési helyét, s attól nem
messze, a Nagyfarkasdombon egy igen népes, 170-180 sírós
honfoglaláskori, pontosabban X-XI. századi temetőt. A leletanyagban talált,
föntebb említett, kézzel formált kis talpas tálnak mindezideig csak szláv
területekről, a Balkánról ismerjük párhuzamait. 90 Ártánd azért is lehet
viszonyítási alap, mert innen már a XI. század második feléből van
okleveles anyagunk. I. Géza 1075-ben Ártándot, azaz a „Rikachi Artand
nevezetű falut a mellette elterülő szigettel" a garamszentbenedeki
apátságnak adta.91 Egy 1209-es oklevél csak Rikácsi nevét ismeri
(Richaz).92 Az avar lakosság a bolgár hódítással valószínűleg megcsappant,
de a település minden valószínűség szerint tovább élt, a bolgárok
megtelepedtek az avarok helyén vagy azok mellett: településük talán a mai
falu alatt keresendő. A falu Rikachi neve is erre az időszaka, a IX. század
végére tehető, amely meg is maradt, a honfoglalást követő évszázadokban
is. Egyértelműen szláv helynevet találunk Zomlinon (Ártánd-Nagyzomlin,
Ártándtól 2,5 km-re), amit Mesterházy X. századira datált, s amely
vélhetően jól tanúskodik a szláv-magyar együttélésről. Györffy is szláv
helynévvel azonosítja s szláv eredetű falunak tartja Zomlint. 93 A
honfoglaláskor egy magyar nemzetség települt le Ártándon, a IX. századi
avar-szláv központtól délnyugatra, de az utóbbi is megmaradt, s a XI-XII.
században a két falu egymás mellett élt, nem olvadt össze, külön
temetkezett, kerámialeletei különbözők. 94 Ártánd tehát a szláv-magyar
szimbiózis iskolapéldája. Mindazonáltal a bolgár-szláv települést nagyon
kevés leletanyag adatolja, a helynevekből eredeztethető információk alapján
lehet csak következtetni, hiszen a tipikus al-dunai bolgár-szláv kerámiából
nagyon keveset tártak föl. A csupán helynevekre alapozó kutatás pedig nem
89

Mesterházy 1974, 232. 206. o. j . idézi Kralovánszky Alán meglátásait: Régészeti Füzetek,
Ser. 1/9. (1958), 35. o.
90
Az Al-Dunánál Garvanból (Dinogetia). Mesterházy Károly: „Beszámoló az 1965. évi
biharkeresztes-ártándi ásatásról", in A Debreceni Déri Múzeum Evkönyve LII (1965) 61-66.
o. A kora Árpád-kori településre uő: „A Déri Múzeum régészeti tevékenysége 1966-68
(Leletkataszter)", in A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve LV. (1968), 62. o.
91
Hajdú-Bihar megyei történeti olvasókönyv, 17. o. A ,sziget' föltehetően a Farkasdombot
jelöli, hiszen vízállással körülvett terület volt egykoron.
92
Az adatot közli Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti joldrajza
/-///.
Budapest 1963-87 (a továbbiakban Györffy, ÁMF), I. k. 595. o.
93
Első említése 1215: Zomlun; Györffy, ÁMF, I. k. 571. o.
94
Mesterházy 1965, 65-66. o.
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lehet önmagában meggyőző. Ezért a legtöbb szláv eredetű helyen csak
föltételezhetjük, hogy volt IX. századi bolgár-szláv előzménye, s a szláv
lakosság kontinuus volta miatt őrizte meg szláv nevét a magyar települések
gyűrűjében is. Csak hipotézist állíthatunk föl arra nézve, hogy például
Szandalék, Pocsaj, Esztár, Zomlin bolgárszláv település volt. Vannak olyan
települések azonban, amelyek leletanyaga szoros kapcsolatot mutat a IX.
század végének késő avar kerámiájával, vagy a vegyes avar-szláv lakosságú
telepek kerámiájával, illetve nevük IX-X. századi szláv személynévből
alakult ki: (Nagy)Léta és Bagos. 95 Mindkét falu határában olyan települések
voltak a X. század elején (Léta esetében több is, Bagoson a fönt említett
Daraboshegy), amelyeknek biztosan voltak szláv lakói is.96 A szláv
helynevü települések jó részének esetében nem jelenthetjük ki
bizonyossággal, hogy IX. századi bolgár-szláv előzményeik vannak, s a X.
századra kell helyeznünk telepedését, illetve valószínűsíteni magyar
telepítését. Mivel nem maradt fönn szláv kontinuitást alátámasztó
leletanyag, e helyeken magyarok által telepített községeket kell vélnünk, de
nem zárhatjuk ki, hogy létezett szláv lakosság a IX. században - viszont
sajnos a tipikus kerámia nem maradt fenn. Már Kniezsa István is fölhívta a
figyelmet arra, hogy a helynevek nem a helységek névadó ősének nyelvére,
hanem a környező lakosság nemzetségére jellemzők. 97 Konyár neve például
a magyar ,lovász' szó szláv megfelelőjéből alakult ki, amivel a
nagyfejedelmi család a királyi szolgálónépeket, majd a királyi lovászokat
98

szláv környezetük nevezte, de itt sem zárható ki a szláv népesség léte.
Létán például igazolható a szláv népesség is.99 Kissé távolabb, Pród
környékén, Hajdúböszörmény területén is tártak föl IX. századi, szláv
lakosságra utaló leleteket.100 Rendelkezünk bolgár eredetű kerámiával
Debrecen-Lóversenytéren a IX. század második feléből. Debrecen szláv
95

1214: Bogus, a szláv Bogus személynévből. Kniezsa 1943-44/2001, 162, 172. o.; Jakó,
35,202.o.
96
Soványított agyagú nagy fazék, vonaldíszítéssel, kihajló, levágott peremmel: Mesterházy
1973, 106.; Itt lehet megemlíteni a Bagos határában 1435-ben említett Rychehege silva
hatámevet is. Mesterházy 1974, 235. o.; Jakó, 202. o.
97
Kniezsa 1943-44/2001, 5-7. o.
98
Heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban, Budapest
1970,107.o.
99
Mesterházy 1974, 235-36. o.
100
Pród neve nem tisztázott, jelentése ,homok' (1067: Prouod, vagy a szláv pro-vod
közszóból, vagy a Provod személynévből), Kniezsa 1938/2000, 467. o.
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előzményei tehát adatolhatok, nagyon jellegzetes bolgár edénytípussal. 101
Azonban még azok a helységek sem feltétlenül a szlávoktól származnak,
amelyek IX-X. századi eredete kétségtelennek látszik. Ellenben a falvak
környezetében kellett szláv népességnek lennie (Esztár, Pocsaj, Léta,
Guszár, Terebed jó példa lehet, bár maguk is szláv nevüek, így a szláv
környezetet a magyar falvakban is kereshetjük). A késő avar kori népesség,
a bolgár-szláv települések jó része is, a X. században is kontinuus volt, de
sajnos csak néhány esetben sikerült szláv leleteket találni (pl. OhatKissziget), s többnyire nem mai szláv helynevű telepeken. 102
Jákó Zsigmond még úgy látta, hogy a magyarság népelemei
fölszívták az itt talált szláv szórványokat. Igaz, a meghódított lakosság
betagozódott a magyarság szolgarétegébe, de sokszor a magyar falvak nem
telepedtek rá vagy ,szippantották be' a helyi lakosok falvait, hanem ahogyan Ártánd példája megmutatta - a régi falvak mellé újak települtek. A
honfoglalás nem jelentett a helyi szláv lakosságra nézve óriási
megrázkódtatást. A betagozódás viszonylag trauma-mentesen lezajlott,
hiszen a hódítók nagyszámú saját szolgaelemmel bírtak. 103 Jakó gyér szláv
népességről, töredékekről írt, ma már látjuk a régészeti adatok alapján, hogy
ha nem is találtak a magyarok jelentős szláv tömböket, de majd minden
kutatott település határában kisebb-nagyobb közösségek laktak, az Alföldön
egyik legnagyobb számban Biharban. 104 Ártánd Rikachi neve többszáz éven
át megőrződött, tehát a névadó közösség (talán Zomlin) jelentős számú
lehetett. Egyes falvak esetében (pl. Pocsaj) is föltehetjük, hogy a szláv
elnevezés (bár nem személynévből ered), egy másik szláv közösségtől
származott (Konyár?), s a betelepülő magyarok, akik a már létező telephez
í 11. a mellé telepedtek, később maguk is átvették a település már talán a IX.
században a környék szláv telepein használatos nevét.
A dukátusi központ, Bihar körül is megjelenik a foglalkozásnéwel
jelölt települések gyűrűje: Hegyközkovácsi, Hegyközcsatár, Nagy- és
101

Seprős karcolt mezők díszítette vastag, korongozott fazék, soványított agyagból:
Mesterházy 1973, 104. Egy agyagcsupor: hengeres nyakú, vízszintes homyolatokkal tagolt,
gömbölyű testű edény töredéke: Sőregi János: „Népvándorlási leletek Debrecen
belterületén, a Szabolcs-u. 4. sz. telken", in Debreceni Déri Múzeum Evkönyve (1936), 72.
o.
102
Mesterháy Károly: (rA Tiszántúl IX-X. századi bolgár emlékei", in Fólia Archaelogica
28(1977), 157-170. o.
103
Mesterházy 1974, 236-237. o.
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Kisszántó és talán Álcsi.105 Györffy szerint már nagyon korán, a XI. század
elején kialakul a legidősebb herceg bihari szállásbirtoka, s vele a hercegi
udvar, amely életre hívta a különböző foglalkozási csoportokat. 106 így több,
a térségben illetve a környékén lévő település is - pl. Hegyközcsatár, a
pajzskészítők dukátusbeli központja - a nagyfejedelmi család telepítéseivel
született meg. Foglalkozásnévvel jelölt Árpád-kori településeink többsége
nem a királyi erdőispánságokhoz, és nem is az István-kori királyi
vármegyékhez, hanem a nagyfejedelmi-királyi család
különböző
magánbirtokaihoz, uradalmi központjaihoz kapcsolódik, így már a X.
századra is datálhatok. Például a Bakony északi oldalán - Györffy és
Heckenast szerint Jutas/Jutocsa, Árpád negyedik fiának szállásterületén megjelennek szinte megszakítatlan sorban az ács, tímár, kovács,
esztergályos, szántó, fegyvergyártó, ötvös, takács, udvarnok, tárnok,
szakács, szűcs települések.107 Ezek telepítése leginkább magához a
fejedelmi családhoz köthető, de Györffy is megengedi, hogy már
letelepedett nemzetségek földjeit sajátították ki: Jutás például a Szalók-nem
honfoglaláskori szállásterületét, Pápától egészen Mórig. 108 A bihari
trónörökösi uradalom létezését Heckenast már Fájsz fejedelem idejére
helyezi: a hercegről, Tasról nevezett települést Szabolcsban, a bihari
dukátus területén - körülötte egy 30-35 km sugarú körben megjelennek a
szolgálónépi telepek (Szekeres, Nagyhalász, Födémes, Teszár, Hodász). 109
Taksony idején a fltételezett trónörökös, Szerénd neve is megjelenik a keleti
dukátus területén: Zerend Békés és Zaránd megyék határán feküdt, amit
Heckenast úgy értékel, hogy a herceg területe kiterjedt a békési Csoltnemzetség rovására, egészen Krassóig, ahol újabb Szerénd helynevel, s vele
együtt Ács, Csatár és Pecér helyneveket találunk. 110 Géza hercesége idején
is megfigyelhető a bihari hercegi birtok további terjesztése kelet és dél felé
(Krassó: Gewche helynév); majd Géza fejedelemsége alatt is Györffy
105

1291-94: Kuachi, Bihar m.: Györffy, ÁMF, I. k. 635-36. o.; Jakó, 283. o.; 1213: Catar,
1291-94: Scathar, Chatar, Bihar m. keletre: Györffy, ÁMF, I. k. 607. o.; Jakó, 224. o.; Még
egy Csatár: 1208: Satar, 1408: Chatar, Bihar m. ÉK-i részén, Albis határában, időnként
Belső-Szolnokhoz is számították, Györffy: I. 607. o.; 1219: Zamtou, Bihar m.: Györffy.
ÁMF, I. k. 665. o.; Továbbá Horó, jelentése ,szakács' 1417: Horon, Bagamér tartozéka:
Jakó, 202; Csánki, I. k. 610. o.; Heckenast, 38, 95, 106, 109, 120. o.
106
Györffy 1959,38.0.
107
Heckenast, 31.0.
108
Györffy 1959, 25. o.
109
Tas: Csánki, I. k. 527. o.; Heckenast, 44, 101, 104-105, 122, 127. o.
110
Csánki, II. k. 107. o.; I.k. 748. o.; Heckenast, 47. o. '
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György úgy vélte, hogy Géza trónraléptekor Mihály került a bihari dukátus
élére, amit azzal támasztott alá, hogy a hercegi udvart Nagymihályra
helyezte.111 Meg is jelennek foglalkozásnevet jelölő falvak a környéken:
Horó, Tárnok, Csatár, ami a mi térségünk vonatkozásában is érdekes, hiszen
ezzel a Bihar környéki hercegi szolgálónépek és Nagymihály vidéke között
kapcsolat létesült, azaz az Ér-Kék-Kálló vidéke közvetlen kapcsolatba
került a fejedelmi család szállásbirtokaival. Pocsaj közelében feküdt Tárnok,
s bár csak XIV. század eleji írásos említésünk van róla, feltehető, hogy a
Berettyó-Ér torkolat és átkelőhely, a Tisza felől Biharra vezető út mentén, a
Berettyó folyását követve, tárnokok telepedtek meg a X. század végén. 112
Nagyon lényeges, hogy éppen a fejedelmi uradalomban az udvar ellátásáért
felelős terményraktárosok telepedtek meg Pocsaj határában. Ugyancsak a
curia vonzhatta a Bagamér határában megtelepedő szakácsokat (Horó);
illetve a hercegi kíséretet fegyverrel ellátó Csatár. 113 Ugyanígy fontos volt a
bihari udvar lovainak gondozása, viszont, minthogy Mihály után sokáig
betöltetlenül állt a dukátus (Istvánnak csak nyitrai hercegségéről vannak
adataink), a térség benépesülése is egybeesett a királyi várispánságok
megszervezésével, itt a bihari vár körül, 1020-30 között. Feltehetően hercegi
lovászok jelennek meg Konyáron a XI. században. (Érdekes, hogy még a
Zsigmond-korban is említ oklevél lovászokat: 1406-ban Álmosdon esik szó
ménesről.114) A lovak ellátását szolgálta az ugyancsak oklevélben említett
„nagy mennyiségű széna" elraktározása Álmosdon. 115
A szolgálónépi eredetet alapozza meg a két bihari és az egy szabolcsi
Csősz falu, amely már a foglalkozás sajátosságaiból adódóan sem lehet más,
mint a királyi várbirtokhoz szorosan odatartozó népelem megtelepítése: a
latin preco magyar köznévi megfelelője, a király kikiáltója, hirdetője,
börtönőre.116 A fejedelmi-királyi telepítést alátámasztja, hogy arra is volt
111

Györffy, ÁMF, I. k. 644-45. o.
1301: Tarnuky, 1342: Tauarnuk, Pocsaj m.: Györffy, ÁMF, I. k. 674. o.; Egy másik
Támok pedig éppen Nagymihály határában feküdt: 1352: Tharnoktelke: Györffy, ÁMF, I.
k. 674. o.; Heckenast, 125. o.
113
Horó: Székelyhíd és Tulogd között; Csatár: Bihar ÉK-i részén, Albis m., nem mesze a
föltételezett nagymihályi udvartól. Heckenast, 49, 95, 106. o.
1,4
1406: Zsigmondkori oklevéltár 1-11., szerk. Mályusz Elemér, Budapest 1951-1958; szerk.
és kieg. Borsa Iván, III-IV., Budapest 1993-1994; V-VI. Budapest 1997-99; VII. Budapest
2001, a továbbiakban ZsO; Il.k. 4778.
115
1416: ZsO. V., 1645.
Módy 1995-96, 174. o.; Heckenast, 11. o. A várispánságok csőszei a
maiorpreconumok
alá, azok a comes preconum domini regis alá tartoztak. Biharban: Csőszi/Csősztelek:
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példa, hogy a várbirtokot más megyéből származó várnépekkel töltsék meg:
ilyen az Ákos-uradalomban fekvő Kinizs és Macs dobokai várnépek
117

települése.
A szláv névalaknak a magyar nyelvben, a királyi
szolgálónépnévben való továbbélése jó példája egyrészt a Daróc, amelyet
valamilyen erdei foglalkozásként, solymárként, erdőóvóként aposztrofáltak,
de Györffy valószínűsítette, hogy vadfogókról van szó;11 másrészt a
(Biharban is megtalálható) Csatár-Csitár foglalkozásnév, amelyek közel
feléről Heckenast megállapította, hogy ispáni várak fegyvermüveseinek
lakhelyei, s tömeges előfordulásuk a várispánsági székhelyek melletti
rendszert sejtet, amelyben Kovács ikertelepülések is szerepelnek (Bihartól
keletre is például). 119
Föltehető, hogy a szolgálónépek telepítése térségünkben is már a
fejedelmi hercegek, vagy Géza idejében hatalmi aktus következménye, sok
esetben erőszakos áttelepítésekkel járt, sok esetben tehát még az is föltehető,
hogy egyes szolgálónépeket eredetileg egyes törzsek telepítettek le és
kényszerítettek szolgálatukra. Majd ezeket (mint pl. a Csolt-nemét
Békésben) a nagyfejedelmi terjeszkedés királyi magánuradalommá tette, s
ezután a királyi hatalom folytatta (vagy kezdte meg) a szolgálónépek
(további) telepítését. Településeink esetében sem mondhatjuk, hogy csak a
nagyfejedelmi dukátus-építés hozta létre, lehetséges, hogy egy
honfoglaláskori foglaló nemzetség alapította a lovász-telepeket; esetlegesen
egy létező szláv településre telepedett rá vagy mellé a magyar elem, s azt a
bihari várispánság szervezése idején a királyi hatalom sajátította ki. A
telepítések erőszakos jellegére mutat a törzsi helynevek sűrű fölbukkanása a
foglalkozást jelentő helynevek szomszédságában. Különösen érdekes ez a
szláv helynevek vonatkozásában: Ibn Ruszta leírásait figyelembe véve mely szerint „hatalmuk kiterjed mindazokra a szlávokra, akik közel laknak
hozzájuk [...] súlyos adókat vetnek ki rájuk, és úgy kezelik őket, mint
foglyokat" - Heckenast úgy véli, a magyarok folytatták a vándorláskori
gyakorlatot, s a szláv telepek közelében telepednek meg és igényt tartanak

Györffy, ÁMF, I. k. 609. o.; Jakó, 231. o. szerint is a királyi várispánság telepítése az 1214es Cheusci, mivel a későbbi tulajdonosairól tudjuk, hogy várjobbágyok voltak az őseik.
Szabolcsban: Polgár m.: Csánki, I. k. 534. o.
117
1219: Módy 1995-96, 175.0.
118
Györffy, ÁMF, I. k. 538. o.; Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai, 1/1-2,
Budapest 1955,1/2., 623. o.
119
Heckenast, 28. o.; Györffy, ÁMF, I. k. 635-636. o.
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szolgálataikra.120 A szláv eredetű foglalkozásnevek előfordulása nem esik
egybe a nagyobb szláv lakosságú, a X században is vegyes magyar-szláv
népességűnek tekintett területekkel (Dunántúl, a Felvidék déli része), ott
találjuk meg a foglalkozásneveket nagy számban, magyar és szláv
eredetűeket is, ahol az Árpádok családi birtokai kiterjedtek.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az eredeti nemzetségi
birtoklás a X. század folyamán, legkésőbben a X. század utolsó harmadában
átalakul. Az eredeti szállásföldeket a fejedelem kisajátítja konkrét példa
Nádudvar, Ártánd, Hencida, Böszörmény és Hajdúsámson környéke. Hogy
a nemzetségek rangos tagjaival mi történt, nem tudjuk, valószínűleg a
királyi várispánságok rendszerében némelyik águk fölemelkedett.
A megszállás folyamán a nemzetségeknek saját szállásföldjei voltak,
jelenlétükre utalnak az ún. rozettás lószerszámos sírok (Hajdú-Biharban kb.
40-45). valószínű egy nemzetséghez tartozott az ártándi, hencidai temető és
a tarjáni, berekböszörményi, biharkeresztes-vasútállomási klasszikus
honfoglaláskori temető. Valószínűleg klasszikus ősfoglalók lehettek Györffy osztályozása szerint viszont nem, ő ugyanis csak azokat az egy
tömbben letelepedőket tekintette ősfoglalónak, akik a vármegye egészét
vagy döntő nagyságú területére kiterjeszkedtek. 121 Györffy a dukátusban
nem is ismert el ősfoglaló nemeket, ámde ma már ez nem tartható: a X.
századra datált törzsi leletek tanúskodnak a dukátusbeli ősfoglalók
megtelepedésről is, s a további temetőfeltárások fogják megadni a
lehetőséget,
hogy
például
az
ártándi-hencidai
nemzetség
településterületének kiterjedését a X. század végi királyi kisajátítás előtt
megrajzolhassuk.
Némely törzsi terület fölbomlása már nagyon korán, a X. század
elején megkezdődhetett. Hajdú-Bihar megye területén a X. század hetvenes
éveitől lehet kimutatni olyan temetőket, amelyek nem hozhatók kapcsolatba
az első foglalók népszaporulatával (pl. Nádudvar-Töröklaponyag). 122 A
megye döntő részén, amikor a király tulajdonába megy át, valószínűleg új
telepítéseket is találunk, új népelemekkel, áttelepített vagy újonnan telepített
foglalkozásnévvel jelölt falvakkal. Némely nemzetség esetében azonban
feltehető, hogy a X. században megszállt egyes birtokaikat megtartották a
királyi várispánság kiépítése időszakában is, azaz jelenlétük kontinuusnak

,2

° Heckenast, 65. o.
Györffy 1959,32-36.0.
122
Mesterházy 1974, 239. o.; uő. 1973, 109. o.
121
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tekinthető. A Zoárd vagy Zovárd nemzetség - bár a Szerepen épült
monostoruknak a XII. század elejére, vagy a XI-XII. század fordulójára való
a datálása - legföljebb a XI. század második felétől élhetett itt. Birtokaik
rendkívül szétszórtan helyezkednek el Békésben és Biharban, olyannyira,
hogy Györffy nem is tekintette őket egyáltalán honos nemzetségnek - a
Kisalföldet jelölte meg ősi központjukként - , s úgy vélte, a fejedelmi család
telepítette őket ide. Wertner Mór viszont őshonos bihari nemzetségnek
tekintette őket.123 Van viszont egy Udvari (Sárrétudvari) nevü örököltnek
titulált birtokuk Biharban, ami arra utal, hogy a fejedelmi földekből korán
kaphattak részt, így bihari (sárréti) megtelepedésük a X. századra tehető, s
az ásatás igazolta is a gazdagabb nemzetségfói réteg megtelepedését. 124 Ez
viszont alátámasztja, hogy nem kizárólag a fejedelmi-királyi család telepített
szolgálónépeket, hanem akár egyes nemek is.
A későbbi Ákos-birtokok többsége nem az Ákosok őstelepítése,
hanem a királyi várbirtok része volt (Csőszi, Tárnok, Pocsaj, Konyár). Az
Ákosok már a XIII. századra megszerzik Ómarját, Csalánost, Pályit,
Pocsajt, Gyérest, Kaszát - ami már egy összefüggő birtoktömb kialakulását
jelzi - de pl. Macs, Kinizs, Konyár megmaradt királyi birtoknak. A térség
királyi-bírói székét tehát természetszerűleg Konyár kapta, némelyiken
udvart, curiát vagy királybírót is közöl a Váradi Regestrum. 125 A
szomszédos királyi földeket más nemek szerzik meg, pl. Esztárt a
Hontpázmányok, másokat az egyház, ilyen pl. Gőz-Püspöki, Léta és Esztár
között, illetve Pocsaj mellett Reszege. 126 De hiába székel poroszló Kokadon,
s hiába királybíró Konyáron, a XIII. század közepén már mindkettőt az
Ákosok birtokában találjuk. Konyár is valószínűleg a XIII. század közepén
123

Wertner Mór: „Nemzetségi kutatások", Turul 17 (1899) 112-135, 112. o.
Györffy, ÁMF, I. k. 496. o.; Jakó, 372. o.; Mesterházy (1974), 242. o.; M. Nepper 1994,
47-49. o.; M. Nepper 2000, 27.0.
125
Mesterházy 1974, 241. o. Curia v. curtis királyi szolgálónépi helyeken (is): pl.
Nádudvar (poroszló). Módy (2000), 32, 44. o., Györffy, ÁMF, I. k. 635. o.; Az időrendbe
szedett váradi tüzesvaspróba lajstrom az 1550-iki kiadás hü hasonmásával
együtt.
Regestrum Varadiense, szerk. Borovszky S. - Karácsonyi J., Nr. 160, 177, 97; 238. Szabó
István rámutatott, hogy nem lehet minden „udvar-udvarhely" nevü települést a királyihercegi birtokszervezethez kapcsolni: a prédium szerepet emelte ki, s a magánfoldesúri
hatalomnak nagyobb szerepet juttatott a telepítésben. [Szabó István: „A prédium.
Vizsgálódások a korai magyar gazdaság- és társadalomtörténet körében", Agrártörténeti
Szemle (1963) 1-41, 301-357, 18. o.] Nem kívánókba terebélyes prédium-vitába
belebonyolódni, magam Györffy álláspontját követem.
126
Györffy, ÁMF, I. k. 576, 620, 657. o.
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kerül az Ákos-nem birtokába (lehetséges, hogy éppen Ákos nb. Emye szerzi
ineg IV. Bélától).127 A XIII. század végére szerzik meg az ugyancsak királyi
föld Bagost.128
Az Ákos-nemzetség Biharban
Jakó Zsigmond úgy tartotta, hogy határvédőnek rendelte az Ákos-nemet a
fejedelem, s az első gyepüvonalon kívüli lakatlan földeket kaptak, a
kezükön később föltűnő falvak pedig, Konyár is, az ő alapításaik.129 Jakó az
Ákos nemzetséget a fejedelmi törzs Pest megyében honos ágának tartja.
Karácsonyi is csatlakozik ehhez: azonosít Csánki alapján egy
Ákosmonostorát Pest megyében, Hévíz-Györktől délre.130 Mindebből annyi
látszik biztosnak, hogy valahol a Dunától keletre fekhetett eredeti
szállásbirtokuk.131 Ez még a XIV. század elején is megvan, s egy ág, a
későbbi Mikcs-ág Pest megyéből származik.132 A fejedelmi hatalom
rendelte őket ide, s birtokba is vettek hatalmas tömböket egy tagban, s mivel
a később innen elkerült ágak is bírnak itt, Biharban földeket a XIII-XIV.
században, Jakó szerint ez azt jelzi, hogy egy közös ős, vagy ahhoz
közelálló ős szerezte a birtokokat, azért lettek leszármazottai mindannyian
birtokosok.133
Györffy szerint az Ákos-nem föltünése ugyan a X. századra tehető,
nem bizonyítható viszont teljes mértékben ősfoglaló voltuk (a föntebb
jelzett Györffy-elmélet értelmében).134 Az Ákosok a katonai kíséretet alkotó
török-kabar törzsek egyik nagy nemzetsége lehettek, akik már valóban
megtelepedhettek a dukátus korai időszakában a térségben, esetleg más
kabar népelemmel ott is maradhattak a hódítás után. A nemzetség neve
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Ugyanígy kerül a birtokukba Sáránd is. Módy 2000, 36. o.
Módy 2000,40. o.
129
Jakó, 28-29, 33-39. o.
1,0
Hóman Bálint is így véli: Hóman - Szekfu, I. k. 123. o.; Karácsonyi, 122. o.
131
Mesterházy 1974, 241. o.
132
Engel Pál: „Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az oligarchák ellen (13101323)", Századok 122 (1988) 88-144. o. (a továbbiakban Engel 1988), 110. o.
133
Jakó, 33. o.; Karácsonyi is úgy gondolja, mivel minden ágnak birtokai voltak a KrasznaÉr-Berettyó vidékén, nagyon hamar kellett, hogy megtelepedjék. Szerinte a Káta-nemet is,
ugyancsak Pestből, a Meszes-kapu védelmére rendelték. Karácsonyi, 100, 109, 123. o.;
Csánki, I.k. 31.o.
134
Györffy, ÁMF, I. k. 573. o.
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török eredetű (aq qus), jelentése ,fehér sólyom'. 135 A sólyomra, mint
továbbélő nemzetségi jelvényre utalhat a nemzetségi címerben föltűnő
madárszárny. Ernye fia István országbíró 1299. évi pecsétjén egy kis pajzs
látható, melynek felső karimájából két oldalt hajló toll tűnik elő, s az oldalai
és a legenda közti tért egy-egy hosszan benyúló madárszárny tölti ki. A
madárszárny s akár a tollak is lehetnek sólyoméi. 136 Ugyancsak
madárszárnyak láthatók István nádori pecsétjén (1311): ugyanúgy a kis
pajzs oldalából nyúlnak ki, míg a pajzs tetején most egy férfialak sisakján öt
toll látható (Csorna szerint páva).1 7 Ilyen címeres sírkövekről tudunk az
álmosdi templomban, ezek azonban elpusztultak. Az Ákosok sisakdíszeiben

1 Tfi

viszont általában egy nőalak feje körül, vagy fogai között, két hal látható.
Ebből kindulva sokan arra asszociálnak, hogy az Ákosok birtokai mind
vizek mentén feküdtek, a Szamos, Kraszna, Ecsedi láp, Berettyó, Sebes- és
Fekete-Körös, az Ér s a Kék-Kálló partjainál, s így a szigetek-mocsarak
135

Kállay Ubul: "A székek megtelepedésének kérdéséhez", Turul 18 (1900) 153-162. 154.
o.; Pais Dezső megállapítását - Magyar Nyelv 18 (1922) 31. o. - közli Mesterházy 1974,
241. o. 234. j.; Korai Magyar Történeti Lexikon, foszerk. Kristó Gyula, Budapest 1994 (a
továbbiakban KMTL), 33. o.
136
A pecsét kiadva: A Magyar Nemzet Története, szerk. Szilágyi Sándor, III. k. 27. o.;
Csorna József: Magyar nemzetségi címerek. Budapest 1904 (reprint Karácsonyi: Magyar
nemzetségek, c. munkájának mellékleteként, Budapest 1995), 1165. o. (Csorna, kérdőjellel
ugyan, de kakastollnak vélte.) Az Ákosok címeréről egy mai állásfoglalás: Rácz György:
„Az Ákos nemzetség címere", Turul 67 (1995), 11-34. o.
137
Csorna, 1166-1168. o. A számypár a pajzs alapjához később csatlakozó kettős kereszt
felső könyökein is feltűnik, tehát a madár-jelvény lehet a nemzetség attribútuma. A
nemzetségnek a későbbiekben az ország különböző vidékeire szétszóródott ágai a tollal
feldíszített kettős keresztet viselik címerül. Az Ákosok Bebek-Csetneki ága István
országbíró 136l-es sisakpecsétje és Bebek György 137l-es, győri székesegyház-beli,
valamint Bebek László tárnokmester pelsőci sírkövének címere tartalmazza egy dőlt
háromszögpajzsban a kettős keresztet, tetejére illesztve mindkét oldalra hajló 3-3 tollal. Az
Álmosdi Csirék is ezt a típusú címert viselték, a sólyomtoll-jelvényükkel. Álmosdi Csire
Barnabás királynéi pohárnokmester 1432-ből fennmaradt pecsétjén a pajzsból 2-2 toll
nyúlik ki. Az Álmosdi Csirék zöld viaszba nyomott pecsétje fennmaradt a Kállayak
levéltárában, egy 1406-os és egy 1432-es oklevélen. Kállay (1900), 155. o.; A Siebmacheráltal közölt Csire-címer ugyanez a fehér kettős kereszt, rajta a 2-2 sötét (fekete)
tollforgóval: Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von Ungarn 14. + Supplement, hg. v. Géza Csergheő - József Csorna, Nürnberg 1885-94, IV. k. 3, 34.
o.; Taf. 2, 22.
138
Bebek Detre nádor sisakpecsétje, 1397; vagy az 1594-es csetneki templomban lévő
Csetneky István sírköve: a női alak kezeiben egy-egy Halat tart. Csorna is a tipikus
nemzetségi jelvények közé sorolja a halat. Csorna, 1168-1169. o.
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közötti megtelepedésére, ,halászkodó' foglalkozására utal a címerjelvény.
Ezt figyelembe véve igen korán meg kellett, hogy telepedjen az ős-ág Bihar
érmelléki-sárréti részein. 139 Petrovics István a halakat tekinti meghatározó
nemzetségi jelvénynek, szerinte a pátriárka-kereszt későbbi attribútum.140
Az Ákos-nem ősét ismerjük, a bizánci Kinnamosz is említi Akusis
comest, II. István főemberét 1126-ban.141 Ákos nembeli Mainalth
(Magnóid) 1124-ben az ország előkelői között van, 1132-ben Borisz pártját
fogja, s az aradi gyűlésen a Bécsi Krónika szerint Vak Béla kivégezteti. 142
Tudunk egy Ákos nembeli bihari ispánról 1138-ban. 143 A genus hat főágra
oszlott, amelyek viszonylag korán szétváltak, s kb. 20 megyében telepedtek
meg az Árpád-kor végére. 144 Az Ákos-nem bihari birtokainak magva
valószínűleg a monostoruk, Nyírpályi (Pauli de Nyr, Nyrpaut) volt, első
említése 1234-ből való, a premontrei rendi kolostorjegyzék szerint.145 Egy
álláspont szerint a pályi monostort az Ákosok közül a később a bihari
birtoktömböt öröklő Álmosdi Csirék ősei alapították: az 1261-ben
Álmosddal megjutalmazott ág. 146 A kolostor írott forrásban először 1219ben szerepel a Váradi Regestrumban. Sőregi János tárta fel Monostorpályin
a település kora Árpád-kori központját, a templomot, a mai belterületen, s a
12.
századra
datálta.147
,Klasszikus'
nemzetségi
monostoruk
Ákosmonostora, Közép-Szolnokban. Minthogy (Jakó szerint) az Ákosok
határőri feladatokkal korán átkerültek Szilágyba, a nyírségi központ az új
közös temetkezőhellyel, Ákosmonostorával szemben háttérbe szorult. Jakó
szerint a bihari monostor az ősibb, de sajnos a XII. századra datálható csak,
amikorra már a közép-szolnoki is állt.148 Biharban ezért az Ákos-nem

139

Kállay (1900), 154. o.
KMTL, 33. o.
m
Harám vára ostromakor kerül bizánci fogságba. Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori
magyar történet bizánci forrásai, Budapest 1984, 197. o.
142
Kállay 1900, 154. o.
,43
Wertner 1899, 112. o.
144
KMTL, 33. o.; Karácsonyi, 95-97. o.
145
Módy 2000, 36. o.
146
Magam nem osztom e véleményt - Bodnár László: A 275 éve újjátelepült Monostorpályi
c. kötetében nincs rá konkrét bizonyíték.
147
Sőregi János: „Középkori
templom alapjának
feltárása a biharmegyei
Monostorpályiban", in Jelentés Debrecen szabad királyi város Déri-Múzeumának 1930. évi
működéséről és állapotáról (összeáll. Sőregi J. - Ecsedi I., Debrecen 1931), XXVI (1930)
80-83. o.
148
Jakó, 317.o.
140
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országos méltóságokat nem viselő „lokális" ágának falvai alakultak ki, s az
oligarchák harcaiban nagy szerepet játszó Ernye bán és fiai mellett békésen
építgették helyi hatalmukat.
Ákos nb. Ernye, Erdő fia IV. Béla „hü bárója", bizalmasa, a muhi
csatában tűnik fel: a királyt az ütközetből kimenekítők egyike. Jelen van IV.
Béla hadjárataiban, föltehetőleg bihari famíliájával együtt: 1262-ből van
adatunk arra, hogy Ákos nb. Szár Detrének 11 serviense volt: a pálya
tipikusan a katonanemeseké. 149 A megnövekedett Ákos-família ellátásában
föltehetőleg továbbra is szerepet játszottak az adományozott szolgálónépi
falvak, így Konyár is; lehetséges, hogy eredeti specifikus foglalkozását
megtartva a falu lovakkal látta el a bán kíséretét. A család hatalmának
megalapozója, Szár Detre 1248-ban bánként lépett a királyi méltóságviselők
sorába; 1250-ben lovászmester, 1252-60 között erdélyi vajda, majd 1254ben borsodi ispánként megkapja Dédest, Diósgyőrt, és hatalmas tartomány
kiépítésébe kezd. 150 V. István ugyan mellőzi, de IV. László alatt újra az
ország egyik legfőbb tekintélye. Kővárak uraként, országbíróként (1267-72;
1274) tárnokmesterként (1272) illetve sói-ozorai bánként (1273), és belini
kenézként megalapozta fiának, az első oligarchák egyikének, István
országbírónak és nádornak, III. András, majd Vencel magyarországi uralma
egyik fő támogatójának tartományuraságát. 151 István már 5 vár és kb. 50
152

birtok ura, szinte fejedelmi udvart hoz létre Diósgyőrött.
Ernye bán fiai, István nádor és testvérei Biharban is birtokoltak
nemzetségi
földeket:
erre
utal
Hosszúpályi
megnevezése,
53
Ernyefiaistvánpályija v. Istvánpályija}
Ők is részt kértek természetesen a
hatalomból, s 1314 nyaráig közre is működtek Károly kormányzatában, de
István nádor, Diósgyőr ura, akinek a menye egy bajor hercegnő volt,

149

Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok, Budapest 1993, 21, 89. o.
A diósgyőri uradalom röviddel a vár felépítése után (1254) 30 falut számlál. Szűcs, 14,
28, 86, 282, 340. o.
151
1251-52-ben szolgagyőri és varasdi; 1263-67: nyitrai, 1272: somogyi, 1272: varasdi,
1274-ben szatmári ispán: KMTL 193, 197, 662. o.
152
1281: borsodi cs gömöri ispán, 1293: királynéi tárnokmester, 1298-1300: országbíró,
1301-10: nádor, KMTL, 295. o.; István az, a ki a híressé vált búcsúztatásában „Szent István
törzsökének ... kisarjadt az utolsó aranyágacskája". Szűcs, 339-340.; 347. o.
153
1322: Ernejyastephanpaulia,
Jakó, 317. o.; Debrecen története öt kötetben, I: 1693-ig,
szerk. Szendrey István, Debrecen 1984, 116. o.
150
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területén tovább gyakorolta a nádori jogkört. 154 A hűtlenné nyilvánított
Emye-fiak 1315-ben fölkelnek a király ellen, s előbb a Csákokkal földúlják
Sárospatakot, majd délre vonulva a Kánokkal szövetségben állnak csatát, de
Károly seregei Dévánál legyőzik őket, s István nádor (vele 3 fia, István,
László, Gergely is) valószínűleg elesik. István halála után a megmaradt fiai
(Jakab, Ördög János, Miklós) még 4 évig tartották Diósgyőrt; de ezt 1319ben Debreceni Dózsa foglalta el, s ők a következő évben mindhárman
elvesztek.155 Az Ernye-fiak tartománya felbomlott, s bihari részeikkel is
megszakadt a kapcsolat, ott Majos/Mojs lett az úr, annak ellenére, hogy
Károly a vagyonukat elkobozta. 156 A bihari uradalom jelentős része, a két
Pályi, a Pocsaj melletti Csalános, a borsodi váruradalom Debreceni Dózsáé
lett. Szatmári birtokaikat többek közt a Bátoriak kapták. 157
A bihari Ákos-birtokokát a ,kiskirály' Ákos nb. Majos saját erdélyi
(Görgény központtal kiépülő) territóriumával együtt igazgatta, s így a bihari
földeket is, különösen az Ernye-fiak veszte után, a tartományához csapta. 158
Majos az ország egyik legnagyobb uraként ott volt Károly 1310-es végleges
koronázásán, s egyértelművé tette, hogy hatalmi övezetét meg kívánja
tartani, mégpedig Borsa nb. Kopasszal szövetségben. Az Ákosok Ernye-ága
is szorosra fűzte a szálakat a Borsákkal: Kopasz fivére, Beke bihari ispán,
majd tárnokmester István nádor leányát vette feleségül. 159 Nem valószínű,
hogy a hírhedett rablólovag Majos, Borsa v. Barsa nb. Kopasz veje, Károly
Róbert egyik legádázabb ellenfelével szemben a nemzetség többi tagjai fel
mertek volna lépni, s valószínű, hogy a nemzetség földjei az ő nagyhatalmi
ábrándjait szolgálták. 160 Majos öröksége volt egyébként Monostorpályi,
15,1

Szövetségben és rokonságban a Rátótokkal - Rátót nb. Loránd nádor (1298-99) fivére,
Dezső Ákos István leányát vette feleségül - Heves, Nógrád és Gömör vidékét egyszínű,
királyellenes politikai tömbbé szervezte. Szűcs, 339. o.
155
Engel Pál: Középkori magyar genealógia, CD-ROM, Budapest 2001 (a továbbiakban
Engel, Genealógia), Ákos nem 3. Eme ága.
156
Engel 1988, 108, 127.0.
157
Debrecen története, I. 116.; Wertner Mór: Magyar nemzetségek a XIV. század közepéig
/-//. Temesvár 1891 (a továbbiakban Wertner 1891), 58. o.; Módy 2000, 43. o. Érdekes,
hogy még 1520-ban is azt jelzi egy forrás, hogy a Csirék bírják Csalánost. Valószínű a
debreceni uradalomból jutottak hozzá Zsigmond idején. Jakó, 224. o.
Görgény, Torda m.: Engel Pál: Magyarország világi archontológiája /-//., Budapest
1996 (a továbbiakban Arch), I. k. 320. o.
Anics: Engel, Genealógia, Ákos nem 3. Eme ága.; Szűcs, 340. o.; Wertner 1891,1. k. 56.
o.
Majos, Erdő ágából származott, Erdő unokájának, Majos királynéi tárnokmesternek
(1278-1299) a fia volt; 1314-20 között pohámokmester, besztercei ispán, 1313/14-ben:
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ekkoriban előforduló nevén Mojspályija, s azt kell feltételeznünk, a többi
bihari birtokon is ő volt az úr. Károly 1315 tavaszán kezdte meg
előrenyomulását a Borsa és Majos territóriumok irányába, északkeletről a
Tisza mentén vonult, Szatmárban meg is vetette a lábát, de Bihar határában
megállt, s békét kötött Váradon a Borsákkal. 161 Ekkor kerültek előtérbe az
észak-nyugat-bihari
Ákos-földek,
amelyeken
Majosnak
kellett
megszerveznie apósa territóriuma védelmét. Erre a legkiválóbb bizonyíték
maga a debreceni csata 1316-ban. Ez a béke tette azonban lehetővé
Károlynak, hogy az Ernye-fiak által is támogatott Kánokat legyőzzék
Dévánál, s így bekerítsék dél felől a Borsa territóriumot. Ezután Majosnak
tevékeny része volt a Károly elleni összeesküvésben, melyben azt tervezték,
Halicsból hoznak a trónra új királyt, IV. Béla egyik dédunokáját.
Lehetséges, hogy Majos részt vett a királypárti Diószegiek egyedi
monostorának s más bihari ellenpárti birtokok feldúlásában, de bizonyos,
hogy ö győzte le Pok Miklós vajdát Erdélyben, s jelentős erőket hozott át
Biharba is, hiszen ott harcolt a debreceni csatában.
Majos ugyan
visszamenekült Erdélybe, de bihari birtokait már akkor elveszíthette, amikor
Debreceni Dózsa megkezdte királybírói működését 1317 áprilisában. A
Berettyón a király lett az úr Adorjánig: így az Ákos-földeken is. Károly meg
is jelent 1317 júniusában s maga is közreműködött Adorján
visszavívásában. Ha a Borsák tartományurasága lassan fel is bomlott, Mojs,
katonai téren az egyik legsikeresebb oligarchaként, meg tudta territóriumát
őrizni, sőt, a Kánok rovására ő lett az úr Erdélyben: a királyi erőket még a
debreceni vereség után többször is csúfosan megverte. 163 Majos 1318-ban is
betört Biharba, hogy fölmentse Sólyomkőn körülzárt apósát, győzött is
Debreceni Dózsa seregei felett, s foglyait lófarokra kötve vallatta. 64 Majos
katonai ereje tette lehetővé, hogy Károly az elfogott Borsa Kopaszt (egy
fogolycsere keretében) szabadon engedje. Károlynak magának kellett
Biharba mennie 1318 nyarán, hogy irányítsa a Majos-Kopasz elleni
felvonulást, s csak az oligarcha háborúk egyik legtekintélyesebb királyi
serege tudta térdre kényszeríteni Erdély urát.165 Majos még két évig küzdött,
Arch. I. 43, 111, 321; István nádor fiainak harmadunokatestvére: Engel, Genealógia, Ákos
nem 3. Erne ága.
161
Bihart és Krasznát még megtarthatta Kopasz.: Engel 1988, 110. o.
162
Engel 1988, 115. o.
163
Engel 1988, 119.0.
164
Engel 1988, 123. o.
165
Debrecen története, I. k. 116. o.
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fivére, Ellős úgy próbált szabadulni, hogy a királyhű bihari Ákos rokonait,
akik Debreceni Dózsa seregében szolgáltak, megpróbálta megvesztegetni. 166
Csak 1320-ban esett el Majos, fivérével Ellőssel együtt a bonchidai
csatában, s hogy mekkora kerékkötője volt a királyi hatalom
reorganizációjának, jellemző, hogy a király 1320 márciusában fellélegezve
írta, hogy „nyomorultul elvesztek". 167
Majos halála után bihari birtokait föltehetően a királynak behódoló
nemzetségi atyafiai örökölték, köszönhetően egy másik ágból való Ákos
Mikes későbbi szlavón bánnak, Károly hü fegyvertársának, Sáros és a
Kelet-Felvidék visszahódítójának. A bihari Ákosok egyébként valószínűleg
Károly pártján álltak: ami rokoni kapcsolataikat illeti, tudjuk, hogy az 1291ben feltűnő Erdő úr, Pocsaj birtokosa feleségül vette Debreceni Dózsa egyik
nővérét, s tőle született Ákos nb. Miklós nevű fia.168 Miklós azután
Debreceni Dózsa vajda familiárisa is lesz, s mivel már 1319-ben említik,
talán vele együtt harcol Majos ellen. Debreceni Dózsa a kecskési
várnagysággal jutalmazza, ami arra utalhat, hogy a későbbi, a Kánok elleni
leszámolásban is része volt 1321-ben.169 Miklós kapja valószínűleg
hűségéért a bihari Majos-birtokokat, 1322-ben Debreceni Dózsa ráhagyja
Mojspályiját és Ernyefíaistvánpályiját, fráteréra, de gyermektelen halála
után azok Erdő vagy Salamon más fiai ágaira szállnak, az Álmosdi Csirékre,
a Sződemeteriekre és a Pocsaj iakra.170 Ernye bán birtokát, Sáránd részét is
az Álmosdi Csire-Pocsaji ágak kezén találjuk 1350-ben, másik részét a
Kismarjaik örökölték.171 Az Álmosdi Csire - Pocsaji-Pályi család az Ákos
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Felajánlja Bonyha birtokot (Küküllő megyében) Ákos nb. Erdő fia Miklósnak, lásd
alább. Engel 1988, 125. o. 155. j.
167 j 329: testvérével együtt in suis oppositionibus male perierunt: Anjoukori okmánytár.
Codex diplomaticus Hungarícus Andegavensis. szerk. Nagy Imre, Tasnádi Nagy Gyula, IVII., Budapest 1878-1920 (a továbbiakban AO) AO. II. k. 395. o.
168
Jakubovich Emil: „Nyelvtörténeti adatok. A váradi püspökség XIII. századi
tizedjegyzéke", Magyar Nyelv 16 (1922) 220-223, 298-301, 357-62. 222, 298. o.; 1322: fia
Miklós anyja Debreceni Dózsa elhalt nővére, AO. II. k. 45. o.; Engel, Genealógia, Ákos
nem 5. Pocsaji ág, 1. tábla: Pocsaji.
169
Kecskekő, Fehér m. már 1315 körül királyi kézre került, de várnagyáról csak 1319-ben
tudunk, a vajdai honor vára: Arch. I. k. 338. o.
170
1322: Leánynegyed fejében: AO. II. k. 45. o.; 1359-ben a Debreceniek a birtokukban
maradt további részeket elcserélik. Jakó, 317.0.
AO. V. k. 502. o.; Sáránd viszont a XV. század elején már kisbirtokosoké, de az 1479-es
oklevél felsorolja a Csirék birtokai között, így bírhattak még benne részt: Jakó, 200, 335. o.
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nemzetség összefüggő bihari birtoktömbjének a birtokosa a XIV. század
elején.
Az Ákos-uradalom arculata
A tatáijárás során érzékeny veszteség érte a térséget: Rogerius is tanúsítja,
Kadan hogyan pusztította Bihart. Jónéhány település elpusztult, például
Kinizs, Konyár mellett az egyházas Álmosd is; illetve sok évtizedig nem
népesedett be, mint például Tépe, Andaháza, Kókad. De több települést,
valószínűleg annak köszönhetően, hogy a lakosság el tudott menekülni a
lápokba, szigetekre, nem ért veszteség.172 (Még a Pesty-féle helynévtár is
közöl ezt alátámasztó helyneveket: Bazsa lápossá, Balló lápossá, Budai
lapos, Kender sziget, Kis és Nagy ,Sombokos' Bűbájos sziget,173) Bihar
megyében a XIII-XIV. századból két összeírással rendelkezünk, a váradi
püspökség 1285-91 közötti tizedjegyzékével, valamint az 1332-37-es évek
pápai adólajstromaival. A váradi püspöki tizedjegyzékben nem találunk
minden létezőnek tekintett településre adatot - annak ellenére, hogy a
Váradi Regestrum nyilvánvalóvá teszi létezésüket. Van azonban a Pocsajt
birtokló, az Ákosok helyi ágából származó föltehető nagycsaládfő, Ákos
nembeli Erdő és fiai, Salamon és Dénes kezén több, névvel nem említett
település is, amelyek 47, 9 illetve 25 kepét fizetnek. A jegyzék szerint ezek
akár Hosszúpályi részei is lehetnének, hiszen egy másik év összeírása Erdő,
Salamon és Dénes Pauliban birtokolt részei után 33, 10 és 16 kepét közöl,
így az előző év adatai is vonatkozhatnak Pályira, de föltehetjük azt is, hogy
az Ákosok egy másik birtokáról.174 A forrás kiadója, Jakubovich Emil sem
tudta azonosítani az Ákosok ezen birtokait, ő is csak egy hipotézist fölállítva
vélte ezeket Pályi részeinek. Ha föltevésünket követjük, megerősíteni látszik
azt, hogy az Ákos nemzetség több bihari birtokát is névvel említve találjuk,
1285-9l-ben szerint Álmosd például csak 6 kepe gabonadézsmát fizet
püspökének, Nyírpályi (Monostorpályi) viszont 12-őt; Bagos tűnik a
legnagyobb lélekszámúnak a maga 60, egy másik évben 90 kepéjével, s
Léta, csakúgy, mint Bagos és Nyírpályi fizet a püspöknek charitativium
subsidiumot, szeretetadományt, utóbbi kettő a megyében is jelentősnek
számító egy fertónyit.175
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Módy 1995-96, 178-179. o.
Pesty Frigyes kéziratos helynévtára, 306-307. o.
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Jakubovich, 222. o.
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Jakubovich, 222, 298, 300, 359. o.; Bunyitay szerint Almosd „igénytelen kis község
volt": Bunyitay Vince: A váradi püspökség története 1-111'., Nagyvárad 1883-1884, III. k.
173

Adalékok az Ákos-nemzetség bihari birtokainak településtörténetéhez

37J_

Az 1332-es pápai tizedlajstrom adatai alapján ismerjük, a falvak
mennyi garast fizettek (átlagban 12-14-et, vizsonylagos állandóságban,
1334-ben, '35-ben, '36-ban és az utolsó évben is ugyanennyit, legfeljebb 11 garas eltérés lehet az évek során); s ismerjük plébánosukat. 176 Többen úgy
vélik, hogy az Ákosok álmosdi ágának birtokközpontja Monostorpályi
(Nyírpályi) volt, s a többi községet az Ákosok XIII. századi vagy XIV.
század eleji telepítésnek tartják, mondván a nemzetségi monostor képezte az
uradalom központját. 177 Maga Nyírpályi a monostorával valóban nagy hely
volt, 15 garas pápai adóval, de a legszámosabb Hosszúpályi volt a maga 40
t 7ft

garasával (villa Pauli).
A korábban magas püspöki tizeddel jegyzett
Bagos csupán 15, majd 14 garast fizet, Álmosd viszonylagos
jelentéktelensége folytatódik, hiszen csak 5 illetve 6 garast fizet; Kókad
(Kakat) csupán 4-et; Vértes pedig 10-et; Nagyléta 15-öt; s Nyírpályi adója is
10-re csökken. 179 A nemzetségi temetkező egyházzal viszont Álmosd
rendelkezik. Érdekes, hogy például a leggazdagabb Bagost túlnőtte a XIII.
század végén még harmadannyi adót fizető Pocsaj, 1332-ben 19 garast
adózik, ami talán a Pocsaji-Pályi ág megerősödését is fémjelezheti. 180 Csak
viszonyításképpen: az 1285-ben a tekintélyt parancsoló 210 kepényi adót
fizető Nagymihály is csak 28 garas körül fizetett az 1330-as években, tehát
kétszerese lehetett a körülbelül az átlagos Csire-birtoknak megfelelő
Monostorpályinak lélekszámban a később jelentős szerepre törő mezőváros.

201, 275. o. A Fóris Anna - Kertész János által közölt 92 kepés adat Hosszúpályinál nem
megalapozott, még akkor sem, ha összeadjuk a három Ákos-rokon - feltételezett - pályi
részeit. Fóris - Kertész: „Bihar vármegye községei", in Ladányi Miksa - Ladányi István Nadányi Zoltán (szerk.): Bihar vármegye (Magyar városok és vármegyék monográfiája),
Budapest 1938, 488. o.; Vende is kiemeli, hogy a vidék legnagyobb faluja Bagos volt a
XIII. század végén: Vende Aladár: „Bihar vármegye községei", in Borovszky, MVV,
Bihar, 88. o.
176
Az 1311-12-es vienne-i zsinat által elrendelt pápai adó beszedése, XXII. János 1331-es
újabb fölszólítására 1332-37 között történt meg Magyarországon, az adószedők jelentései
alapján rendelkezünk adatokkal. Kiadva: Rationes Collectorum Pontificorum in Hungaría.
Pápai tizedszedők számadásai,
1281-1375 (Monumenta Vaticana Históriám regni
Hungáriáé illustrantia, Series I. Tom. I.) [reprint: sor. szerk. Várszegi Asztrik - Zombori
István], Budapest 2000 (a továbbiakban Rationes Collectorum), 42, 54, 65, 71, 80, 85;
Bunyitay, III. k. 254, 195.0.
177
Jakó, 35, 282. o.
178
Egy évvel később csak 33 garas. Rationes Collectorum, 43, 57. o.
179
Rationes Collectorum, 43-44, 56-58, 65-66, 79-80; Bunyitay, III. k. 201. o.
180
Rationes Collectorum, 43, 54., 57, 65, 79, 85; Bunyitay, III. k. 288. o.
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Ugyancsak 20-at fizetett a jelentős Szalacs is, Szepes pedig 16-ot.181 Az
adott régió, Középnyír és Érmei lék-Cserhát (illetve a Kékkálló-Ér vidéke)
falvai közül összehasonlításképpen Pércs és Gyapoly is 5 garast fizetett;182
Esztár 15-öt, Tépe 8-at, Új-Marja 9-et, Gáboiján 12-őt, Herpály 14-et,
Ártánd 9-et. Még Székelyhíd is mindössze 10 garassal lett összeírva. 183
Összegzésül azt mondhatjuk, hogy az uradalom falvai - melyek
többsége a várad-debreceni nagyúton vagy annak közelében helyezkedtek el
(Debrecen-Pércs-Bagos-Konyár-Esztár-Vasad-Ómarja-ÁdámCséfánhida-Püspöki-Várad) - a XIII. század végén, a XIV. század elején
már a megye északi részének jelentősebb, az átlagosnál nagyobb
lélekszámmal rendelkező települései közé tartoztak. A demográfiai
viszonyokról alig rendelkezünk adatokkal. Módy György számításait
fölhasználva, amit az 1330-as évek tizedjegyzéke alapján készített,
megbecsülhetjük egyes helyek népességszámát (pl. Bagos: 330; Pocsaj:
3 80).184 Jelentőségüket csak növelte Debrecen és Várad gazdasági
szerepének a megnövekedése a XIV-XV. században: a Berettyón létesült
átkelőhelyekkel, Esztárral és Pocsajjal a terület a Tokajt és FelsőMagyarországot Erdéllyel, az Erdőháton túli térséggel, Sebesvár illetve
Belényes irányában összekötő úthálózat része lett. Itt mentek keresztül, a
Berettyó - Ér - Körösök mocsarain száraz átkelést biztosító szigeteken át a
Kolozsvár felé tartó kereskedők. 185
Az 1552-es dikális összeírásban - a XIV. századi pápai adójegyzék
után ez az egyetlen, amiből az uradalom nagyságára következtetni tudunk Hosszúpályiban 43 és 5 puszta, Monostorpályiban 30, Álmosdon 23,
Konyáron 35, Bagoson 33 és 3 puszta, Fejértón 19, 1 puszta (és 6
szegénysége miatt adókedvezményes jobbágy), Kakaton összesen 15 porta;
Keszin 18, Ősin mindössze 8 porta, Pocsajon 37, Vértesen 28 van, s
Nagymihályfalván 18,5 portát írtak össze. 186 Hogy Bihar megyében és a
szűkebb térségben milyen ,státusa' volt az uradalomnak, arra is a
181

Rationes Collectorum, 43, 55, 81. o.
Rationes Collectorum, 43, 56, 64, 79, 85; Bunyitay, III. k. 287. o.
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Rationes Collectorum, 43, 44, 55, 56, 79, 80, 86. o. (Gáborjáné 20-ra nőtt 1336-ra);
Fóris - Kertész, 483. o.
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Módy 2000, 50. o.
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Györffy, ÁMF, Bihar vm., térkép
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Reiszig Ede: „Bihar vármegye története", in Borovszk^ MVV., Bihar, 501. o.; Maksay
Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén 1-11., Budapest 1990,1. k. 196234. o.
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leghitelesebb forrás a pápai tizedjegyzék és az 1552-es dikális összeírás.
Bihar megye észak-északkeleti részén - vagy használjuk inkább Jakó
osztályozását a „települési vidékeket" illetően: az
Érmeilék-KözépnyírCserhát régióban - azaz, hozzávetőlegesen a Berettyótól északra kiemelkedő helységek voltak Derecske (190 porta), Szovát (129), Szalacs
(100), Nagyléta (100), Diószeg (99,5). A második vonalba tartozott Piskolt
(85) Szepes (71), Ebes (61), Csatár (61) stb. A Csire-falvak második vonal
alján helyezkedtek el, nagyjából a középmezőny élén, s hasonló szerepet
töltöttek be, mint például Báránd (51 porta), Bajom (35), Egyed (33),
Keserű (44), Gyapoly (34), Ottomány (31), Gálospetri (43,5) vagy Tarcsa
(33). Sőt, a középkori terminológia által időnként városnak titulált
helységeket portaszámban meg is előzött meg néhányuk Érmellék-CserhátKözépnyír vidékén, például Székelyhidát (33 porta) vagy Nagymihályfalvát
(14,5). Ami a legfontosabb azonban, hogy a szűkebb régióban e települések
jelentősebbek voltak, legalábbis a portaszám alapján, mint akár Hencida (17
porta), Esztár (17,5), Vámospércs (18), Bánk, Szentpéterszeg, vagy
Haláp.187
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Maksay, I. k. 196-234.0.

