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ÉBRESZTŐ

Ébredj nagy álmaidból, 
Ébredj, Árpád fia! 
Fölkelt a nap: hazádnak 
Föl kell virulnia!

Te néped óceánján 
Hullámtól vert sziget,
Kit mint elsüllyedőt 
Ezer jós emleget,

Mutasd meg a világnak, 
Hogy még erőd szilárd, 
Hogy ezredes fokodnak 
Új ezredév sem árt.

Mutasd meg, mit vihet ki 
Erős szívláng alatt 
Az elszántság hatalma 
És az érc akarat.

Ébredj nagy álmaidból, 
Ébredj, Árpád fia!
Fölkelt a nap: hazádnak 
Föl kell virulnia!

Vörösmarty Mihály



BEVEZETŐ 

ELSŐ LEVÉL

„Titkunk titok és a pörünk pihen 
És múltjaink dermedik a napot.” 

(Ady Endre: Könyörgő májusi levél)

PÉTER MAGISZTERNEK, az Abák neméből,
a dicső I. Béla magyar király egykori jegyzőjének,
a művészetben és irodalomban,
valamint kora jogtudományában képesített tudósnak,
tiszteletteljes köszöntésemet küldve,
előre jelzem az általa latinul megírt Gesta Hungarorum
szerény ismereteim által történő értelmezésének
és fordításának készültét,
több mint 900 esztendő távlatából.

Nagyúr!
Sok-sok évtizeddel ezelőtt, Kis-Vajdahunyad várának égremeredő, tetőtlen 
romfalai előtt, egyjanuári havas estén találkoztam először Veled. A frissen hullott 
hóban sötéten ültél, mint névtelen, láthatatlan arcú szerzetes, aki a körülötte 
történt rombolást éppen épségben túlélte, s az üvegét vesztett, gótikus ablakon 
át a holdvilág az épületből belülről vetette Reádfényét.
A pillanat tört részének szemfényvesztése lehetett, mikor a hidegtől dermedten, 
fogvacogva úgy éreztem, hogy kámzsás fejed  megmozdult, és szemedet rám 
szögezted. Ilyen élményben ifjú életemben még nem volt részem, s a félelem 
gyorsaságával távoztam, vissza-visszapillantva ércbe formált, holdfénnyel 
körülvett alakodra. De akkor már mit sem törődtél velem, mereven és 
zavartalanul elmélkedtél tovább múlt és jövő  felett. Majd elfelejtettem az 
élményt, mert sokáig nem jártam azon a tájon, és hasonló ijedelemmel sem 
találkoztam többet.
Több mint két évtized múltán, 1000 km-es távolságban, a 80-as évek legelején 
váratlanul, ismert művednek, apergamentre írt Gesta Hungarorumnakfakszimile 
kiadását kaptam kézhez. Örömömbe azonban hamarosan üröm keveredett. A 
tiszteletet sugárzó Magyar Névtelenről, aki saját vallomása szerint a való igazat 
szándékozott megírni a magyar királyokról és nemesekről, a korabeli, naiv és 
rosszindulatú ferdítések ellenében, saját koromban, a tudatlanság, naivság, 
megbízhatatlanság vádját és ítéletét olvashattam.



S ezidőben bennem mozdult meg valami. Az Ellened felhozott vádak nézetem 
szerint ellentmondtak a józan észnek. Ezért újra olvastam művedet, másodszor, 
sokszor,, két évtizeden át számtalanszor. De nemcsak ezt, hanem összevetésül 
számos múltbeli európai krónikát. Ugyanígy az igazadat kétségbe vonó 
vádiratokat is, amikről kiderült, hogy nem sokkal több, mint száz éve koholták 
őket, de azóta, mint a szelek szárnyára kapott pitypang termése könnyen talál új 
termőtalajra, úgy fogamzott meg az Ellened szóló, elképzelésekre épített vádak 
tömkelege, szakkörökben és a laikus közvéleményben egyaránt. Kihalásra 
kárhoztatva a való magyar múltat.
A régmúlt időfutó találkozását az időkfolyamán a mélyebb megismerés váltotta 
fel. Szellemed már nem félemlít, és szembe merek nézni Veled, s rejtett értelmű 
mondataidat megértve, amit mások még nem értenek, szinte cinkostársad lettem. 
A helyzet felmérésével, tudom, hogy az általad megírt Gesta Hungarorum 
felmérhetetlen értékű magyar adattár, elmarasztalásod pedig a rosszindulat és 
érdekek szülte történelmi és jogi tévedés.
Ha most Magad megszólalhatnál, Sokrates Apológiájának bevezető sorait 
idézhetnéd: „ Ti athéni férfiak! Ti magyarok! Nem tudom, hogy vádlóim milyen 
hatást gyakoroltak rátok, mert csaknem engemet is megtévesztettek, olyan 
meggyőzően hangzott, amit mondtak, holott beszédjükből egy szó sem volt igaz. ”
Magiszter Uram! Biztonsággal nem állítom, hogy két évtized folyamán teljesen 
kiismertem Kegyelmedet, de kétségtelenül közel kerültem Hozzád. S  az eddigi 
megismerés is elegendő érvet nyújthat az Ellened felhozott vádak cáfolatára, 
hogy a jövőben az igazságnak megfelelő új értékelés fénye vehessen körül.
A kezdet kezdetén ugyanis hamarosan rájöttem, hogy a rendelkezésemre álló 
fordításokban félrevezetések rejtőznek. Ezért első feladatnak tekintettem ezek 
feltárását, nem sejtve, hogy mekkora munkát fog  ez még jelenteni. Szavakat 
fordítani aránylag könnyű, ellenben az értelmet, a tartalmat visszaadni nem elég 
a történelmi évszámok ismerete, és mi sem veszélyesebb, mint az ezer évvel 
korábbi korszellem lényének, tulajdonságainak, gondolkodásmódjának, a késői 
kor saját szemszögéből történő megmagyarázása. A Gesta Hungarorum lényegét 
illetően, a kereszténység felvétele előtti magyarságot nem lehet az önnön 
nagyságától és fensőbbség tudatától megszállott keresztény gondolkodásmóddal 
egyoldalúan megítélni, elítélni, és nem volna szabad az utódokkal kiitatni a 
mérgezett keveréket.
Az első tíz esztendő után úgy hittem, hogy műved 57 fejezetének összefüggéseit 
tisztán értem, és megkezdtem ismereteim nyilvánosságra hozatalát (Életünk 
1991). Ez három folytatás után (értesítés nélkül) félben  maradt, amin 
elcsodálkoztam, de elfogadható volt részemről azért, mert a feltárt anyagot még 
lehetetlen volt leegyszerűsítve rövidre fogni, mintáz folyóirati követelmény lenne.
A fiaskóból kiengedett szellem egyre növekedett. A felismerés, hogy a/, a Gesta 
Hungarorum és a Képes Krónika egyesítésével megkapjuk magát az Ősgesztát,



és b/, utóbbinak szövege, Salamon király koráig bezárólag bizonyosan, szintén a 
saját írásod, legalább háromezer év történetének ismeretét igényelte.
Az 1995-ben megjelentetett első kötetemet (A félremagyarázott Anonymus I.) a 
hármas problémára építettem:
1. Mikor írtad a Gesta Hungarorumot?
2. Ki voltál személy szerint?
3. Hiteles-e műved?
Az első két kérdés kibontásával állást foglaltam a 11. század mellett, mint a 19. 
század tudósai tették, és a titokzatosnak nyilvánított P. magisterben személyedet, 
Aba nembeli Pétert ismertem fel. Belekezdtem a hitelesség elemzésébe is, ami az 
összevont anyagban a messze, meotiszi időkbe, tehát évezredekkel korábbra 
vezetett vissza.

A témához még egy meg nem je len t dolgozat, Herodotos Scythiáról szóló 4. könyvének 
fe ldo lgozása  tartozik.

A  9. század végi un. „ honfoglalás ” ténye és körülményei világos megértéséhez 
is vissza kell mennünk legalább időszámításunk kezdetéig, mikor Pannónia és 
Dácia elveszítették ősi függetlenségüket. De nem a római császárok nagyságának 
tömjénezésével, mint ez az iskolai tananyagból ismert, hanem az általuk leigázott 
és előlük elmenekült népek szemszögéből. Az pedig  eltér a hivatalos, 
megmerevedett, kötelező nézetektől. Míg a Róma bukása utáni idők Nagy Károly 
megjelenéséig, a teljes európai képet tekintve meglehetősen ködösek, az utána 
következő századok írásos anyaga a kialakuló új Európáról már terjedelmesebb 
és áttekinthetőbb. A 19. század romantikus szellemében viszont a középkorról 
olyan elképzelések keletkeztek, amiknek tisztázása, felderítése és kritikus újra 
értékelése Nyugat-Európában, korunkban végre megindult. Keleten kényelmesebb 
az élet.
Második kötetemben (i996) Attila király fiainak, köztük Csabának történetét 
érintettem, ami átmegy az avar korba, mikor Európa déli részén az ókori írók 
által még nem ismert nép tűnik fel, a késő latin sclavus, szkláv népek. A szó 
jelentése: szabadságát vesztett ember vagy népcsoport. A meghatározással 
szembeni probléma, hogy a 19. század óta történő német fordításokban, amiből 
a magyar történelemírás művelői is táplálkoztak, a legnagyobb anarchiát találjuk 
a szkláv és a szláv szavak össze-vissza használatában. Míg nyelvünkben a sclavus 
szóra meghonosodott a „ rabszolga ”, addig a szláv megnevezést újkeletűen, 
nyelvükben rokon népcsoportok kapták gyűjtőnévként a Kárpát-medence 
környékén.
A Képes Krónika elbeszélése alapján Attila király halála után a hun ivadék 
szkiták magukat sicul-nak nevezték, és a nyugati veszedelem elől a hegyekbe 
húzódtak. Majd jöttek az avarok, és a „szklávok”-kai együtt kiterjesztették 
uralmukat a Balkán nyugati részére, mint ez a bizánci krónikákból ismert.



A sicul szóból a magánhangzók elhagyásával scl lesz, amihez ha hozzáadjuk az 
avus, -  ősapa szót, sclavus keletkezik. A téma meggondolkodtató és lezáratlan.
Harmadik kötetemben (1998) folytattam a Gesta Hungarorum hitelességének 
vizsgálatát, átlépve a 9. század végére, a honfoglalás részleteire. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy ennek menetéről semmiféle olyan elképzelésem nem volt, aminek 
igazát szándékoztam volna bizonyítani, csak a kiütköző fordítási hibákra 
figyeltem, és térképen követtem a vérszerződést kötött törzsfők útját. Ezt a 
felfedező utat a nyugati krónikák előzetes tanulmányozásával készítettem elő.
Az eredmény számomra is megdöbbentő volt, hogy 9. századi őseink nem a Volga 
tájairól indultak nyugatra, hanem Erdély délkeleti részét hagyták el. Innen vettek 
irányt Kievfelé, ahol hét rokon kun törzs csatlakozott hozzájuk, és innen indultak 
közösen, hogy visszaszerezzék szkíta őseik egykori földjét. Elérték Hung várát,

f  r

ahol a vezérlőfejedelem Almos, a további utatfiára, Árpádra bízta, s visszament 
Kievbe. Ezúttal a 13. fejezetig bezárólag jutottam el a Hadak Utján.
Majd saját balsorsomtól tépve, a további munkát abbahagyni szándékoztam. 
De másként adódott a helyzet azáltal, hogy olvasnivalóként kaptam kézhez a 
magyar Szent Koronáról szóló könyveket, s nem tudtam megállni, hogy ne fűzzem 
hozzá már régóta lappangó gondolataimat. „A koronatanú” című kisméretű 
munkám hamarosan megjelent (1999), a szokásostól eltérő nézetekkel, amit a 
„Nem oda Buda” tanulmánykötetem követett (2000) különböző, már korábban 
feldolgozott témák összegezésével. Ezek azonban olyannyira összefüggnek a Gesta 
Hungarorummal, -  mint Sicambria, Fehérvár múltja, a Pilisben keresett Árpád 
sírja, vagy a Guncil hídja -  hogy nélkülük előre nem sejtve, későbbi gesztabeli 
megoldások megoldatlanok maradtak volna.
Híved

A.BE



ELKEZDŐDIK AZ ELŐSZÓ A MAGYAROK 

TÖRTÉNETÉHEZ

INCIPIT PROLOGUS IN GESTA HUNGARORUM

P. 1.1. P. dictus magister ac quondam
boné memorie gloriosissimi Bele regis Hungarie nótárius
N. suo dilectissimo amico uiro uenerabili et arte litteraris scientie inbuto
salutem et sue peticionis effectum.
Dum olim in scolari stúdió simul essemus et in hystoria Troiana, 
quam ego cum summo amore complexus ex libris Darethis Frigii 
ceterorumque auctorum, sicut a magistris meis audiueram, 
in unum uolumen proprio stilo compilaueram, 
pari uoluntate legeremus, petisti a me, 
ut, sicut hystoriam Troianam bellaque Grecorum scripseram, 
ita et genealógiám regum Hungarie et nobilium suorum, 
qualiter septem principales persone, que Hetumoger uocantur, 
de terra Scithica descenderunt uel qualis sit terra Scithica
et qualiter sit generatus dux Almus aut quare uocatur Almus primus dux Hungarie, 
a quo reges Hungarorum originem duxerunt,
uel quot regna et reges sibi subiugauerunt aut quare populus de terra Scithica egressus 
per ydioma alienigenarum Hungarii et in sua lingua propria Mogerii uocantur, 
tibi scriberem.

P.1.2. Mesternek mondott P, a néhai jó emlékű, dicsőséges Bélának, Magyarország királyának
jegyzője, N-nek, az ő legkedvesebb barátjának, a tisztelendő és az írástudás művészetében 
avatott férfiúnak üdvözletét meg kérése teljesedését jelenti. -  Midőn hajdan iskolai 
tanulmányon együtt voltunk és egyforma iparkodással olvasgattuk a trójai történetet, melyet 
én erősen megkedvelvén, a Frígiai Dáresnek és egyéb szerzőknek könyveiből úgy, miként 
mestereimtől tanultam, a magam fogalmazása szerint egy kötetbe szerkesztettem, akkor 
kérted tőlem, hogy amint a trójai történetet és a görögök háborúit megírtam, ugyanúgy 
újam meg neked Magyarország királyainak és nemeseinek származását is: hogy a hét fejedelmi 
személy, aki a hét magyar nevet viseli, miképpen jött ki szittya földről, vagy milyen az a 
szittya föld, miképpen született Álmos, s mi okból nyeri az Álmos nevet Magyarország első 
vezére, akitől a magyarok királyai erednek, vagy mennyi országot és királyt vetettek maguk 
alá, vagy ezt a szittya földről kijött népet mi okból hívják az idegenek beszédében 
hungárusoknak, a maga nyelvén meg magyerinak. (Pais)

P.1.3. Péter, a (hivatalosan) nyilvánított magister, és egykor a jóemlékű, dicső 
Bélának, Magyarország királyának jegyzője,
N.-nek, legkedvesebb barátjának, tiszteletre méltó és az irodalom 
és tudományban képzett/gyakorlott férfiúnak küldi üdvözletét 
és kérelmének kivitelét/ végrehajtását,
mert mikor iskolai tanulmányon együtt voltunk és a trójaiak történetét,

— amit én nagy szeretettel egybefoglalva Darethos Frigios és más szerzők 
műveiből, miként mestereimtől hallottam, egy írásműben saját stílusban



P.2.1.

P.2.2.

P.2.3.

egyesítettem
Mzös akarattal/ érzülettel olvashattuk, kértél engemet kérelmezted tőlem, 
mivel a történetet a trójaiak és a görögök háborújáról megírtam, (és) 
azon módon,Magyarország királyainak és nemeseinek származását,
> miképen a hét fejedelmi személy, akik hetumogernek neveztetnek, 

Scythica földjéről alászállt,
> vagy minemű/ milyen lenne Scythica földje,
> és mimódon lehetett Almos fejedelem szárm azási nemzése (ki az ősapa)
> és miért/ mi miatt neveztetik A lmusnak Magyarország első fejedelme, 

vagy neveztetik Almosnak először/ kezdetben Magyarország fejedelme
> akitől Magyarország királyai veszik eredetüket,
> vagy mennyi országot és királyt hódoltattak maguknak (tettek adófizetővé)
> valamint, miért a Scythica földjét elhagyó nép
> az idegen nemzetségek nyelvén hungárusoknak,
> és a saját nyelvén magyarnak neveztetik 
Neked megírjam.
Promissi etenim me facturum, séd aliis negotiis impeditus 
et tue peticionis et mee promissionis iám pene eram oblitus, 
nisi mihi per litteras tua dilectio debitum reddere manuisset.
Memor igitur tue dilectionis,
quamuis multis et diuersis huius laboriosi seculi impeditus sím 
negotiis facéré tamen aggressus sum, que facéré iussisti, 
et secundum tradiciones diuersorum hystariographorum 
diuine gratie fiiltus auxilio optimum aestimans, 
ut ne posteris in ultimam generationem obliuioni tradatur.
Optimum ergo duxi, ut uere et simpliciter tibi scriberem 
quod legentes possint agnoscere, quomodo rés geste essent.
Et si tam nobilissima gens hungarie primordia sue generationis
et fortia queque facta sua ex faisis fabulis rusticorum uel a garrulo cantu ioculatorum
quasi sompniando audiret, ualde indecorum et satis indecens esset.

Meg is ígértem, hogy teljesítem a kérést; ámde más teendőktől akadályozva kérésedről 
is, ígéretemről is már majdnem m egfeledkeztem  volna, ha Kedvességed levelében 
tartozásom tel-jesítésére nem figyelmeztet. Visszagondolva tehát Kedvességedre noha 
ennek a vesződséges világnak sok mindenféle ügye-baja akadályoz is, mégis nekivágtam, 
hogy véghezvigyem azt, amire ösztökélté D e m eg a különböző történetírók példája 
szerint, az isteni kegyelem segedelmére támaszkodva, magam is jónak láttam, hogy 
mindazt utódaink legvégső nemzedékéig feledésnek ne engedjem. Tehát legjobbnak 
tartottam, hogy igazán és egyszerűen újam meg Neked, s így aki olvassa, tisztán láthassa, 
miképpen estek meg a dolgok. Ha az oly igen nemes magyar nemzet az ő származásának 
kezdetét és az ő egyes hősi cselekedeteit a parasztok hamis meséiből vagy a regősök 
csacsogó énekéből mintegy álombán hallaná, nagyon is nem szép és elég illetlen dolog 
volna. (Pais)

Sok más teendőtől gátolva/feltartóztatva,
kéréseid és a saját ígéreteim most már nagyon a feledésbe mentek volna, 
ha nagyraértékelt leveled engemet tartozásom megadására nem kéztetett 
volna, Emlékezetben tartom tehát Kegyelmedet,



valahára mégis megkezdém/megkezdtem,amit megtenni felszólítottál, 
és ezután a különböző histográphusok átadásai/oktatásai által, 

az isteni kegy? (Vagy a dicső istennő?) segítségével a legjobban megfontolva, 
(graecias sultis; sis= si vis -  udvariasan, ha úgy akarod, éppen így)

— hogy az utódok legvégső generációinak nehogy elmosódottan legyen átadva
— (amikről nem tudni, hogy ősiek vagy idegen eredetűek)
(ezért) Legjobbnak tartom/ az vezérel, hogy észszerűen és egyszerűen Neked 
írjam, hogy olvasva/felolvasva felismerhető/ megismerhető legyen, 
miképpen történtek a dolgok,
és a magyarok legnemesebb nemzetségei generációiknak eredetét és vitéz 
tetteit
az egyszerű vidéki emberek/parasztok együgyű meséiből, vagy 
az udvari tréfacsinálók szajkózó énekéből,
szinte elhódítva hallhatják, a torzításból és illetlen/ rútságból elég volt.

P.3.1. Ergo potius amo de certa scripturarum
explanatione et aperta hystoriarum interpretatione rerum ueritatem 
nobiliter percipiat.
Félix igitur hungaria, cui sunt dona data uaria.
Omnibus enim horis gaudeat de munere sui litteratoris.
Quia exordium genealogie regum suorum et nobilium habetj 
de quibus regibus sit laus et honor regi aetemo et sancte maRie matri eius, 
per gratiam cuius reges hungarie et nobiles regnum habeant felici ftne 
hic et in euum. AmeN.

P.3.2. Ezért m ost már inkább az iratok biztos előadásából m eg a történeti művek világos
értelmezéséből nemeshez méltó módon fogja fel a dolgok igazságát. Magyarország tehát 
boldog, jutott neki adomány sok; hisz örülhet minden órán, deákjának ajándékán, mivel megvan 
íme neki királyai és nemesei származásának a kezdete. Ezekért a királyokért pedig legyen 
dicséret m eg tisztelet az Örökkévaló Királynak és Anyjának, Szent Máriának, s az ő 
kegyelméből Magyarország királyai és nemesei bírják az országot boldog véggel, most és 
mindörökké. Ámen. (Pais)

PT3.3. Ezért inkább szeretem az iratoknak a bizonyosságából a világos magyarázatot 
és hogy a nyílt történelmi művek értelmezéséből a dolgok igazságát, 
nemesebben megérthesse.
Szerencsés tehát Magyarország, akinek ajándékoztattak különféle 
ajándékok (tehetségek!).
Ugyanis minden időben örvendezhet írástudójának (tanult tudósának) 
ajándékán? szolgálatán?
Mert királyai és nemesei származásának kezdetét bírja/' birtokolja, amely 
királyoktól

-  legyen dicsőség és tisztelet az örökkévaló/ halhatatlan királynak , 
és szent anyjának, maRiá-nak,
akinek jóvoltából Magyarország királyai és nemesei bírhatják a királyságot 
szerencsésen a határokig, ez (a mostani?) és (eternum?) ... ?

4  A M e N

P.A.NeM



MÁSODIK LEVÉL

Nun sag: wie hast du’s mit dér Religion? 
Du bist ein herzlich guter Mann, 

Alléin ich glaube es, du hálts nicht viel davon.
Goethe: Faust

A b  A NEMBELI PÉTERNEK, 
a késő utódok által félreismerésre ítélt 
és szerzetesi köntösbe burkolt nagyúrnak, 
a jogban és államügyekben képzett magiszternek 
néhány kérdést feltéve.

Mestere az Írásnak!
Prologusod művednek legtöbbet idézett része. Ennek valószínű oka, hogy legtöbb olvasód 
nem jutott el az utolsó fejezetig Mivel írod, hogy barátoddal együtt képzett magiszter, 
azaz a tudományokfelsőfokát végzett tudós vagy, amit akárki nem jelenthet ki magáról, 
ezt ellenfeleid többé-kevésbé kénytelenek elhinni Neked. De mindenáron valamelyik 
12-13. századi nyugati iskolába, legszívesebben Párizsba küldenek, ami nagyon alacsony 

fokon állhatott, ha onnan annyi tudatlansággal tértél vissza, mint amit Rád fognak 
Majd elmarasztalnak, mivel állítólag lenézted a parasztokat és a regősöket. Majd 
elhallgatják, mert megsemmisíteni akarják azon nézetedet, hogy az ősök igaz történetét 
akarod megmenteni az utókor számára. Mi van ezen nem érthető, nem tudom.
Míg magam, meggyőződésem alapján nem kételkedem szavaid igazában, de előfordul, 
hogy nem tudom, miként értsem egy-egy mondatodat. Ilyen fentebb, hogy Magyarország 
szerencsés vagy boldog lehet különféle ajándékok miatt, és örvendezhet a.kapott 
dolgokon. Előző kötetemben arra gyanakodtam, s gyanakszom ma is, hogy értékes 
feljegyzések kerültek a kezedbe, mert Magyarországnak volt már egy történetírója.
A korabeli helyzet pontosabb vizsgálatával mondhatnánk, a „lego“ ige sokfélesége 
miatt, hogy végrendelet folytán jutottál az értékes ajándékokhoz. A meggondolás 
Vazulhoz vezetett, aki koránálfogva Géza fejedelmet követhette volna az uralkodásban, 
ha a vérszerződés pontjai erről nem is adnak pontos képet. Lehet, hogy mint Bizáncban 
VII. Konstantin császár (913-59)  apósátólfélretéve, és más foglalkozása nem lévén, ő is 
írásra adta a fejét. Ellenben Szár László is szóba jöhet, akinek neve biztosan nem 
véletlenül került bele a Gestába. Nagyon valószínű, hogy ezen az úton, fiának, a királynak 
jegyzőjeként és bizalmas embereként jutottak a kezedbe a magyar fejedelmekről és 
nemesekről szóló hiteles feljegyzések.
A másik lehetőség, hogy Magad ajándékozod az irást a magyarságnak. Úgy gondolom, 
hogy ezt így kifejezésre juttatni, ellentmondanajólneveltségednek. Később találkoztam 
egy megjegyzéseddel, hogy ezt a munkát nem a nyilvánosságra szántad, ami szintén 
arra vall, hogy az ajándékozó más volt. Más megoldás keresését, mivel nem tűnik 
elsőrangúnak a honfoglalás történetében, elhanyagolom.



Prologusod utolsó mondatát azonban megismétlem, ami közvetlenül az ajándékozást 
mondat után következik, az ismert fordításban:

„Ezekért a királyokért pedig legyen dicséret meg tisztelet az Örökkévaló Királynak és Anyjának, 
Szent Máriának, s az ő kegyelméből Magyarország királyai és nemesei btrják az országot boldog 
véggel, most és mindörökké. Ámen. " (Pais)

Ezzel kapcsolatban akadna egy kérdésem Hozzád, az un. „Gretchen-Frageu, amit 
évszázadokkal később egy másik híres magiszternek tett fe l egy szép leány, a szomorú 
sorsra jutott Margaréta:

„Mond, miként vagy a vallással? Szívbéli jó  ember vagy, s egyedül én hiszem, hogy 
nem sokat tartassz róla. “

Súlyos időkben súlyos kérdés, mert az őszinte színvallás bajt okozhat. De bennem is 
hasonló gondolatok merültek fel, ha a következő fejezetbeli mondásodat olvasom, hogy

„a régiek, akik bárpogányok voltak, esküjüket halálukig megtartották, nem úgy, 
mint a mostaniak “

Vagyis óvatosan többre tartod a múltat a jelennél, mert amikor születtél, messiásmutató, 
különös csillagok ragyogtak az ősi szittya fö ld  fölött, s az ország a „római kényszer 
kereszténység’" idejét élte. Ha, mint gyanítom, gyermekkorodban Bizáncba kerültél, ott 
a „nem római “szellemben nevelkedtél. A vallás kérdésében azonban ez 1054-ig lényeges 
különbséget nem okozott. Csak ezután történt, hogy a keleti Krisztus és anyjának királyi 
ábrázolását, a nyugati keresztre feszített, mivoltában megalázott Krisztus váltotta fel. 
Az egyházszakadástférfiak elsőbbségértfolyó politikai, hatalmi, és hiúsági harcai hozták 
létre, akik közül többeket személyesen is ismerhettél.
Salamon király udvarában kétségtelenül a római befolyás érvényesült, de vajon a 
hercegek, akiknek a kíséretéhez tartoztál, különösképpen Géza, a későbbi király, aki a 
görög császári családból kapta második feleségét, nem inkább Bizánc felé  hajlottak 
veled együtt? Mindezt csak azért említem, mert ha apád valóban a híres Vatha volt, az 
un. pogánylázadás legismertebb vezér alakja, akit kézírásodban görög írásmóddal 
Boyta-ként említessz, úgy sehogysem lehettél római szerzetes, aminek az utókor tudósai 
megtettek, mint ahogy Prologusod zárósorai is, az örökkévaló királlyal és isteni anyjával 
is keletre mutatnak
A kézírás kopott, a bizonytalan rövidítések tömörülnek. Kit értessz az örökkévaló király 
alatt, akit dicsőség, érdem és tisztelet illet meg a magyar királyokért és nemesekért? A 
keresztény Istenatyát, vagy fiát, Krisztust? Ugyanez a dicsőség illeti meg annak anyját, 
szent maRiá-t, akinek kegye által/ jóvoltából (egyesszám) Magyarország uralkodói és 
nemesei az országot bírják, boldogan .... A végső szavakkal nem boldogulok Kézírásod 
„in euuml‘-jában bizonytalan a „most és mindörökké“ keresztény kifejezés kiolvas
hatósága. Vagy az „ öröklött “ iratokra célzol?
Majd nem hiszek a maRia név középső R  betűjének véletlenségében sem. Nem hiszem, 
hogy a betlehemi Máriára gondoltál, mert a „pogány “ magyarok biztosan nem neki 
köszönték országukat. Ellenben nem véletlen, hogy az Aba birtokokon találunk egy 
Szentmária helynevet, románkori kápolnával, bizánci stílusú kriptával. Nem állítom, 
de feltételezem, hogy a kápolna az Abák egyik ősanyja tiszteletére épült, és lett a család



temetkezési helye. Ma Tarnaszentmária. (A hozzáfűződő történelmi elképzelések egynehánya 
változtatásra szorul.) Vagy Magad voltál az építtető?
Ki hinné, hogy a vallásosnak tűnő szöveg mit rejthet még magában? Az utolsó szó 
AMeN sem akármilyen. Az első betű nagy A, aminek kézírása eltér a későbbi ‘A  ’ 
formáktól. A következő nagy M, kis betű méretére kicsinyített, amit egy rendes kis e 
követ. A végződés nagyN, megint különös jelenség. Inkább H-ra hasonlít, de nem az, és 
ez volt a „legkedvesebb barátod“ nevének jelölése is. A következő Scythia fejezetben 
még kétszerfordul így elő, s ezeken túl még egyszer, holott ebben egy „normális “ N  is 
található piros jelöléssel. Mintha a szkíta Írásjelek CS betűjére hasonlítaná. Ne juttassa 
az Abák ősapját Csabát eszünkbe?
Csak Tenmagad tudnád megmondani, mire céloztál. Egyébként korunk tudósai, igaz 
hogy bizonyítékok nélkül, de meg tudják magyarázni, hogy adott esetben mi mindent 
„gondoltál Én az ilyesmiben kételkedni szoktam.
Inkább nézem a tárgyi bizonyítékot, illetve a lehetőséget. Ha a fakszimile kiadás két 
első oldala nyitva áll előttem, úgy baloldalon látható a nagy P iniciálé, ezzel szemben 
a túloldalon pedig az A MeN. Az utolsó három betű tükörképe NeM. A tagadás szava? 
Hozzuk át a túlsó oldalról az iniciálé P. betűjét, és lesz P.A.Nem, és ha úgy akarjuk, 
Péter Aba Nemfbeli) aláírása áll előttünk, a Csaba leszármazott kumánok késő unokája. 
Lehet, hogy lesznek, akik nem akarják ezt meglátni.
Magiszter Uram! Tudom, hogy barátod ezt mindjárt észrevette. Nekem hosszú idő kellett 
hozzá, mert a véletlenek gyakran sokáig váratnak magukra. Dehát „Ki látni véli a 
csodát, az a csodát magában hordja ", mondta Babits Mihály. Nem használnád ki a 
szójáték lehetőségét, hogy: Ki látni véli a Sobát, az a Sobát magában hordja? 
Természetesen Csabát értve alatta?
Híved

A.BE



1. SZKÍTIA 

DE SCITHIA

1.1.1 Scithia igitur maxima terra est, que Dentumoger dicitur, uersus orientem.
Finis cuius ab aquilonali parte extenditur usque ad nigrum potum.
A tergo autem habét flumen, quod dicitur Thanais, cum paladibus magnis
ubi ultra modum (h)abundanter inueniunturzobolini ita,
quod non solum nobiles et ignobiles uestiuntur inde,
uerum etiam bubulci et subbulci ac opiliones sua decorant uestimenta
in terra illa.

1.1.2. Szcítia tehát igen nagy föld, melyet Dentü-mogyemak hívnak. Kelet felé határa az északi tájtól 
egészen a Fekete-tengerig terjed. Mögötte pedig ott van a Don nevű folyam nagy mocsaraival, 
ahol szerfölött bőven találni nyestet, úgyhogy nemcsak a nemesek és alrendűek ‘ruházkodhatnak 
vele, hanem a gulyások, kanászok és juhászok szintén díszes ruházatot hordanak azon a földön. 
(Pais)

1.1.3. Scythia tehát a legnagyobb föld;
amit Dentumogernak neveznek, kelet felé annak határa az északi résztől terjed a 
Fekete Tengerig.
A háta mögött van egy nagy folyója, amit Thanaisnak neveznek, 
nagy lápvidékkel, ahol rendkívüli bőségben találnak cobolyt, 
úgy, hogy nemcsak a nemesek/  előkelők 
és nemtelenek/  hírnév nélküliek öltözködnek onnan/ azóta, 
hanem még az ökörhajcsárok, és (et) a kisökörhajcsárok, 
valamint (ac) a juhászaik is díszíthetik ruházatukat azon a földön.

1 1.3.a. Nagymester! Mindjárt közvetlenül szólok Hozzád, mivel Magad tudod legjobban, 
hogy írásodnak fondorlatai vannak. Eddigi elemzőid is rájöttek, hogy Scythia leírása 
Justinusnál és Reginónál is megtalálható, (és rajtuk kívül még sokan másoknál), míg a 
cobolyprémekkel történő ismereted egyedülálló. Földrajzi meghatározásodat pedig 
sokan nem értik, mert a magyarok Scythiából való kijövetelének van egy 
lecementezett ideája, mégpedig, hogy a kiindulópont valahol a Volga tájain, vagy 
azon túl keresendő.
Herodotos leírását alapul véve, a Kr.e. 5. századi Scythia nyugati határa Pannóniában 
volt. Ezt a nagy Scythiát a gótok vágták ketté közel fél évezredre a Kárpátok és a 
Dnjeper közét birtokba véve, majd a hunok egyesítették újra. A nyugati rész volt Kis- 
Scytia, amit mondhatunk Scythicá-nak is, mint ahogy már a Prológusban használtad a 
kifejezést. Álmos és hadainak útra kelése a^őgarasi tájakról, azaz £te«/wmoger-ból 
történt, először a tergo, azaz hátra, a Thanais folyó felé. (A  kifejezés már Cicerótól 

ismert.) Az út részletei előző munkámban (111. Anonymus kötet) találhatók, ahol átvettem 
pontos felsorolásodat is, hogy a Kieviek, Novgorodiak, Halicsiak mi mindennel, 
többek között mennyi prémmel látták el a Pannóniába indulókat. A prémből bunda 
készül, mint a fentebbi «ha-&MWífanter» szóba rejtetted elég feltűnően, eléje a



felesleges h betűt téve, míg a német Bund a «szövetség» kifejezése. Vagy épen 
arra gondoltál mellékesen, hogy akik a «bund-á»hoz a prémeket adták, 
valamennyien egy «suba», Soba-Csaba alatt voltak?
Hogy a Thanais tájain minden ökörpásztor és hasonló foglalkozásbéli prémes ruhát 
hordott, hihető, de mivel közbe szúrtad az inde szót, vagyis, hogy onnan, azóta 
történik így a dolog, gyanút fogtam. Nem a saját jelen idődről van szó? Fenti 
foglalkozásoknak a mai, körülményes kifejezése helyett egyszerűbben is 
használhattam volna az öregbojtár, a kisbojtár ésjuhászaik megnevezést, akiknek 
cobolyprémes viselete így is kissé túlzásnak tűnik. De ha azt veszem, hogy a bojtár 
szó ügyvédre,jogászra (szó hasonlóság: juhász) vonatkozott hajdanán, és mivel 
a hét kumán vezér egyikét Boytá-nsk hívták, mint ahogy kezed írása mutatja, s 
mivel Benned a kisebbik/ fiatalabbik Boytá-r-t tisztelem, cobolyprémes öltöze
teitekben nem kételkedem. Természetesen az ilyen gondolatok a Gesta Hunga- 
rorum teljes ismeretében keletkeznek, nem egyszeri olvasás után. Nem kétséges 
előttem, hogy barátod N(iklaus) rögtön «kapcsolt». A folytatás szintén Kis- 
Scythiárautal.

1 .2 .1 . Nam  ibi habundat aurum et argentum et
inueniuntur in flum inibus terre illius praeciosi lapidcs et gem m e.
A b orientali uero parte uicina scith ie fuerunt gen tes g o g  et m agog , 
quos inclusit m agnus alexander.
Scithica autem terra múltúm patula in longitudine et latitudine.
H om ines uero, qui habitant eam ,
uulgariter dentu'moger dicuntur usque in h od iem um  diem
et nullius umquam imperatoris potestate subacti fuerunt.
Scithici enim  sunt antiquiores populi et est potestas S cith ie  in orien te, 
ut supra dixim us.

1.2.2. Ugyanis ott bővében van az arany meg az ezüst, s annak a földnek a folyamaiból drágakő és 
gyöngy kerül elő. A Szcítiával szomszédos keleti tájon pedig ott voltak G óg és Magóg 
nemzetei, akiket Nagy Sándor elzárt a világtól. A szittya földnek széle-hossza igen nagy. Az 
embereket meg, akik rajta laknak, közönségesen dentümogyeroknak nevezik a mai napig, és 
soha semmiféle uralkodó hatalmának az igáját nem viselték. A szcitiaíak ugyanis jó  régi népek, 
s van hatalma Szcítiának keleten, mint fentebb mondottuk. (Pais)

12 3 . Ott ugyanis bőségben van arany és ezüst,
és találtatnak annak a földnek a folyóiban csiszolt?/ vágott? kövek és 
gyöngyök,
A keleti résztől pedig szkíta szomszédok voltak Gog és Magog nemzetei, 
akiket Nagy Sándor bezárt.
De Scithica nagy kiterjedésű hosszában és széliében. Az emberek pedig, akik 
azt lakják, általában dentu-magyaroknak (den(ister)/fog(aras) neveztetnek 
napjainkig
és sohasem voltak császárok hatalmának alávetve.
A szkíták ősrégi népek, és hatalmasok Szkitiában keleten, 
mint fenntebb mondottuk.



1,2.3.a. A helyzet a szöveg alapján világos. Csupán észre kell vennünk, hogy Kis és Nagy 
Szkitia ismertetése egymást váltja. Scithicában, azaz Kis-Szkítiában a dentu mogerok 
laknak, ahol, mármint Erdélyben arany és ezüst terem, és akik sohasem voltak 
császároknak alávetve. Világos utalás, hogy a Gesta megírásának idején Salamon 
király a német Henrik király vazallusaként került a magyarok trónjára.
Keleti szomszédaik régen a Thanais/ Dnjeperen túli nagyhatalmú szkíták voltak, ahol 
azonban hiányoztak a nemes fémek, s akiknek útját dél felé, az antik korban Nagy 
Sándor a kaukázusi átjáróknál zárta el.

1.3.1. Et primus rex Scithie fűit Magog filius Iaphet 
et gens illa a Magog rege uocata est Moger,
a cuius etiam progenie regis descendit nominatissimus atque potentissimus rex Athila,
qui anno dominice incamationis CCCC-o Lo lo de terra Scithica descendens
cum ualida manuin terram Pannonié uenit et fugatis Romanis regnum obtinuit
et regalem sibi licum constituit iuxta Danubium super calidas aquas
et omnia antiqua opera, que tibi inuenit,
renouari precepit et in circuita muro fortissimo edificauit,
que per linguam Hungaricam dicitur nunc Buduuar
et a Teothonicis Ecilburgu uocatur.
Quid plura!

1 .3 .2 . Szcítiának első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királyról nyerte a 
magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú 
Attila király. Ö az Úr megtestesülésének négyszázötvenegyedik esztendejében a szittya földről 
kiszállva hatalmas sereggel Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve az országot 
birtokába vette. Majd királyi székhelyet állított magának a Duna mellett a hévizek fölött 
minden régi épületet, amit ott talált, megújíttatott, és az egészet igen erős fallal vétette 
körül. Ezt magyar nyelven most Budavár-nak mondják, a németek pedig Eci 1 burgnak hívják. 
De elég ennyi! (Pais)

1.3.3. És első királya Scythiának Magóg volt, Japhet fia,
és az az nemzetség Magóg királytól neveztetett mogernak,
amelyiknek királyi utódjaiból származott a legnevesebb
mégpedig a leghatalmasabb, Athila király,
aki vagy kb. (quasi) az Úr megtestesülésének 402. évében
Scythica földjéről/földjén születve (= íeszállva/ lejőve, Niederkunft)

nagy haddal Pannónia földjére jött,
és a rómaiak megfutamitásával az országot birtokba vette.
És királyi székhelyét áthelyezte a Duna mentére/ mentén 
a meleg vizek fölé
és minden régi/ elavult szolgaságot, szolgarendszert? amit ott talált 
felfrissíteni, megújítani elrendelte, és köröskörül a falakat megerősíttette, 
amely most a magyarok nyelvén mondatik Buduuar-nak 
és a theutonoként ecilburgu-nak hangzik. Quid plura!

1.3.3 .a. Nem véletlenül kapcsolódik az előző bekezdés utolsó mondatához, hogy Attila király 
elkergette a rómaiakat. A Magóg királytól való származtatás itt csak rövid összefoglalása 
a Képes Krónikában bőven elbeszélt történetnek, amiért is a „Quid plura” hirtelen 
lezárás utal. A téma nagy részét Csillagmitosz tanulmányomban (Nem oda Buda!)



dolgoztam fel. Lényeges eltérés a fenti fordítástól az évs/ám, ami a ké/írás alapján 
vagy 402 vagy 398, mint később is még hasonló számok előfordulnak, és ez nem má* 
mint Attila nagykirály születési éve.

1.4.1. Iter hystorie teneamus. Longo autem post tempore de progenie eiusdem regis Magog 
descendit V gek páter Alm i ducis, a quo reges et duces Hungarie originem duxeíunt. 
sicut in sequentibus dicetur.

Scithici enim , sicut dixim us, sunt antiquiores populi, de quibus hystoriographi, qui 
gesta Romanorum scripserunt, sic dicunt: Quod Scithica gens fuisset sapientissima et 
mansueta, qui terram non laborabant et fere nullum pcccatum erat inter eos. Non enim 
habebant dom os artificio paratas, séd tantum temptoria de filtro parata. Carnes et 
pisces et lac et mel manducabant et pigmenta múlta habebant. Vestiti enim erant de 
pellibus zobolorum et aliarum ferarum. Aurum et argentum et gemmas habebant sicut 
lapides, quia in flum inibus eiusdem terre inueniebantur. Non concupiscebant aliena, 
quia om nes diuites erant, habentes animalia múlta et uictualia sufficienter.

N on erant enim fornicatores, séd solummodo unusquisque suam habebat uxorem. 
Postea uero iám dicta gens fatigata in bello ad tantam crudelitatem peruenit, ut quidam 
dicunt hystoriographi, quod iracundia ducti humanam manducassent carnem et 
sanguinem bibissent hominum.

Et credo, quod adhuc eos cognoscetis, duram gentem fuisse de fructibus eorum. 
Scithica enim gens a nullo imperatore fűit subiugata. Nam Darium regem Persarum 
cum magna turpitudine Scithici fecerunt fugere et perdidit ibi Darius octoginta milia 
hominum et sic cum magnó timore fugit in Persas. Item Scithici Cirum regem 
Persarum cum trecentis et X X X  milibus hominum occidcrunt. Item Scithici Alexan- 
drum magnum filium Phylippi regis et regine Olympiadis, qui múlta regna pugnando 
sibi subiugauerat, ipsum etiam turpiter fugauerunt. Gens namque Scithica dura erat ad 
sustinendum omnem laborem et erant corpore magni Scithici et fortes in bello. Nam 
nichil habuissent in mundo, quod perdere timuissent pro illata sibi iniuria. Ouando 
enim Scithici uictoriam habebant, nichil de préda uolebant, ut moderni de posteris 
suis, séd tantummodo laudem exinde querebant. Et absque Dario et Cyro atque 
Alexandra nulla gens ausa fűit in mundo in terram illorum intrare. Predicta uero 
Scithica gens dura erat ad pugnandum et super equos ueloces et capita in galeis 
tenebant et arcú ac sagittis meliores erant super om nes nationcs mundi et sic 
cognoscetis eos fuisse de posteris eorum. Scithica enim terra quanto a torrida zóna 
remotior est, tanto propagandis generibus salubrior.

1.4.2. Maradjunk meg a történet útján. Hosszú idő múlva pedig ugyanazon Mágóg király ivadékából 
eredt Ügyek, Álmos vezér apja, kinek Magyarország királyai és vezérei a leszármazottai, 
miként a következőkben majd előadjuk. A szcitiaiak, amint mondottuk, jó régi népek. Róluk 
a történetírók akik a rómaiak viselt dolgait megírták, így beszélnek: A szittyák valaha igen 
bölcsek és szelídek voltak, földet nem müveitek, és majdnem semmiféle bűn nem fordult elő 
közöttük. Ugyanis nem voltak mesterséggel épült házaik, csupán nemezből készült sátraik. 
Húst, halat, tejet, mézet ettek, és bőven volt fűszeres boruk. Nyusztprémbe és más vadállatok 
bőrébe öltöztek. Arany, ezüst, gyöngy: annyi volt az nekik, mint a kavics, mivel saját földjük 
folyamaiban találhatták mindezt. Nem kívánták a másét, minthogy mindnyájan gazdagok voltak, 
sok állatnak és elegendő ennivalónak a birtokosai. Nem paráználkodtak, hanem mindenkinek 
csupán csak egy felesége volt. Ámde utóbb a szóban lévő nemzet a háborúskodásba 
belefáradva, olyan kegyetlenné fajult, hogy —  némely történetírók szerint — haragjában 
emberhúst evett, meg emberek vérét itta. Hogy kemény egy nemzet volt, hitem szerint azt ma



1.4.3.a.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

is megismerhetitek ivadékairól, A szittya nemzetet bizony semmiféle uralkodó nem hajtotta 
igája alá. Tudniillik Dáriust, a perzsák királyát csúfosan megkergették, úgyhogy Dárius ott 
nyolcvanezer embert veszített el, s nagy rettegve szaladt Perzsíába, Ugyancsak a szcftíaiak 
Cfrust, szintén a perzsák királyát, háromszázharmincezer emberével együtt megölték. A 
szcítiaiak magát Nagy Sándort, Fülöp királynak és Olímpiadis királynénak a fiát, aki sok 
országot harcban leigázott, szintén szégyenletesen megfutamították. Ugyanis a szittyák 
keményen bírtak minden fáradalmat, meg testileg is nagyok, a harcban pedig vitézek voltak. 
Semmijük sem lehetett a világon, amit ne tettek volna kockára, ha sérelem esett rajtuk. S 
amikor a győzelem az övék lett, éppenséggel nem törték magukat a zsákmány után, mint 
utódaik közül a mostaniak, hanem csak a dicsőséget keresték ezen az úton. Dáriust, Círust 
és Sándort nem számítva, a világon egyetlenegy nemzet sem merte lábát tenni az ő földjükre. 
A fent nevezett szittya nemzet pedig kemény volt a harcban és gyors a lovon; a fején sisakot 
hordott, az íjjal, nyíllal különbül bánt, mint a világ összes nemzetei közül akármelyik, s hogy 
csakugyan ilyen volt, azt az utódairól is megítélhetitek. A szittya föld éppen azért, mert 
annyira messze esik a forró égövtől4, különösen kedvez a nemzedékek szaporodásának.” 
(Pais)

A fejezet ezen része sem kapcsolódik időbelileg szorosan a 9. századi 
eseményekhez, ezért kidolgozása a már említett Herodotos tanulmányban kerül 
sorra.
Et quamuis admodum sit spatiosa,
tamen multitudinem populorum inibi generatorum nec alere sufficiebat nec capere. 
Quapropter septem princiales persone, qui hetumoger dicti sunt, 
angusta locorum non sufferentes ea maximé deuitare cogitabant.
Tunc hii septem principales persone habito inter se consilio constituerunt, 
ut ad occupandas sibi terras, quas incolere possent, 
a natali discederent solo, 
sicut in consequentibus dicetur.

Azonban -  ámbár szerfölött nagy kiterjedésű —  mégis a rajta született népség sokaságát 
sem táplálni, sem befogadni nem tudta. Ezért a hét fejedelmi személy, akit hétmagyamak 
mondottak, a helyszűkét nem tűrte tovább, hanem gondolkozott, hogy azt mindenképpen 
elhárítja. Akkor ez a hét fejedelmi személy tanácsot tartva megállapodott abban, hogy olyan 
földet foglal el magának, amelyen laknia lehet, s evégből elhagyja szülőföldjét, miképpen 
majd a következőkben előadjuk. (Pais)

Es habár fölöttébb nagykiterjedésű lenne,
mégis (a terület) az ott született népek sokaságát sem élelemmel ellátni, 
sem (többet) felvenni nem volt képes.
Emiatt hét fejedelmi személy, akik hetumogernek neveztetnek, 
a helyszűkét nem elviselve, azt elkerülni, nagyban gondolkodott.
Akkor ez a hét fejedelmi személy maguk között tanácskozva elhatározta, 
hogy maguknak földeket foglalnának el, ahol letelepedhetnének, 
a szülőföldet egyedül/ magára hagynák, 
mint a következőkben/folytatásban elmondatik.



HARMADIK LEVÉL

Bécs Angáriának hívja 
Scythák lakhelyét 

Álnok Áspis-módra szívja 
Mézét és tejét.

Csokonai Vitéz Mihály: Óh, szegény országunk

Á B A  NEMBELI PÉTERNEK, 
a jogban és államügyekben képzett magiszternek 
tisztelettel felhívom a figyelmét ellenfeleire.

Nagymestere az írásnak!
Kéziratod a 18. században került nyilvánosságra, majd a 19. században hat 
magyar tudós teljesen logikusan kimondta, hogy a 11. században ringatták 
bölcsődet. Csak a század második felében lett ez vita tárgya, az osztrák 
uralkodóház által levert nemzeti forradalom, a magyar birtokosok vagyonának 
elkobzása és idegen kézre juttatása, majd a király és nemzet „ kibékülése ” után. 
Fejedre kámzsát húztak, mert írástudónak csak a nyugatról jö tt papságot volt 
szabad a magyar népnek elképzelnie. Nevedet tollvonással Anonymusra 
változtatták, ami által a Benned gyanított politikai veszély kisebbedett. A Gesta 
Hungarorumban ugyanis pontos adatokkal szolgáltál, hogy kié volt egykor a 
magyar föld.
1900-ban a Magyar Tudományos Akadémia kiadta A magyar honfoglalás kútfői 
című könyvet. Benne találjuk a Bíborbanszületett császár írását görögül és 
magyarul, majd a keleti kútfőket arabul-magyarul, a nyugati latinul írt krónikák 
kis részét, némelyeket magyarul is, a szláv források valamennyiét magyarul is, 
majd a Gesta Hungarorumot és a Képes Krónikát csak latinul, holott a Gesztának 
volt már fordítása. Tehát a magasabb iskolát nem végzett magyar ember nem 
olvashatta nemzetének saját történetét, ami a magyar népnek a tudatos 
arculcsapása volt. Korábban II. József, a koronázatlan király, a magyar nyelvet 
akarta eltüntetni, száz év múltán Ferenc József király-császár a magyarság 
múltját.
A „Hazai kútfők" fejezethez Fejérpataky László írt bevezetőt. Rövid ismertetés 
történik a kézirat múltjáról, majd bővebben a szövegben előforduló hibákról. 
Felsorolja a tudósok neveit, akik négy Béla királyunk valamelyike mellett foglaltak 
állást

„A legnyomósabb okok / / /  Béla kora mellett bizonyítanak”, írja.

Majd a kezdő P betűhöz fűzött kombinációkkal szemben, mint Péter, Pál, 
megállapítja, hogy ezek



„ hibás alapból indultak k i ... Pedig az olvasat igen egyszerű; a  krónika első  szavát ciak  
Praedictusnak (megnevezettnek) olvashatja az, aki rég i írások olvasásában Jártai, "

Magyarázatot nem kapunk, hogy az értelem szempontjából miért jobb ez az 
olvasat. Ellenvéleményem szerint a szerző, Fejérpataky László sem volt elég 
jártas a régi írások olvasásában, mert a pre-, prae, per-, pro-prepozíciók kézírásos 
jelölése vagy a p  betű alsó szárán egy vízszintes áthúzás, vagy a betű feletti 
egyenes vonal volt. Az iniciáléba foglalt kezdő P betűről ez hiányzik, s holmi 
belemagyarázás, hogy ezúttal kivételes az eset, érvnek elfogadhatatlan. Mindjárt 
az első oldalon találunk példát, sőt a Gesta utolsó szava is ugyanígy áthúzással 
rövidített. Viszont ezen szerző is felveti, mint lehetőséget, hogy a GH szerzőjének 
más nyilvánosan megjelent munkája is volt.
További véleménye, mivel az utolsó fejezet végéről hiányzik a finis szó, hogy a 
mű csonka. Nem kizárt dolog, de mégsem valószínű. Előfordulhat idős korban, 
hogy valaki másnap nem ébred fel, s előző nap még nem gondolt a végére. 
Tartalmilag viszont a Gesta lezártnak tekinthető, mert a megadott cél, az Arpád- 
házi uralkodók és nemesek származásának, valamint birtokhoz jutásának 
története befejeződött.
A Bevezetőt követi A Tartalom-ról szóló értekezés, Pauler Gyula tollából, mikor 
is megtudjuk, hogy

„ Történetíróink ... a legújabb időkig a Gesta Hungarorum szerint beszélték el Magyarország 
elfoglalását. ”

Vagyis világosan áll előttünk, hogy ezideig, azaz 1900-ig a magyar történészek a 
Gesta Hungarorum hitelességében nem kételkedtek. M ajd kezdődnek a 
belemagyarázások:

„ összezavarja, okoskodva, ferd ítve  ”, vagy „felcifrázva már a XIII. század tudom ányává, 
vagyis tudatlanságával”

„Hol? mikor? kikkel? fo lytak a harcok -  lehet, hogy idővel összezavarodott, elhomályos ilt 
az emlékekben, de fenn maradtak tisztán a geneologiai adatok, az ősök nevei -  primitív, 
henye népeknek, mint p.o. a mai kirgizeknek is, egyik legkedvesebb thémája, hogy mindjárt 
őseikről beszélnek, nevüket még a gyerekek is hetedízig ismerik -  és már csak practicus 
okokból is, a birtoklás, birtokszerzés emlékei. ”

„P.magister... egy eseményre sem utal, mely I. Béla király korát meghaladná. ”

Magistér Uram!
Remélem, nem veszed komolyan, hogy „aprimitív, henye népek” ranglistájára
kerültél, mivel ismerted a magyarság származását messze visszamenőleg, és a
kétszáz évvel előzőleg történt eseményeket. A sorok írója, aki kétségtelenül
ellenfeled, nem rendelkezett ilyen ismeretekkel, s alig kétséges, hogy idegenből
származott, és az idegen hatalom kiszolgálója volt. A továbbiakban pedig
önmagával kerül ellentétbe, mikor folytatja a honfoglalás részleteit, ami szerinte

„a dolgok természetéből való okoskodás”,

összefoglalva pedig:
„ kifogástalan a logicai és stratégiai rendben, az ország teljes meghódításáig. Kétségkívül, 
a honfoglalás így -  megtörténhetett volna; de abból arra, hogy valóban így történt? még



semmi sem következik s ilyen történetből csak az író korának geográphiájára nézve kapunk 
nagybecsű adatokat. ”

Lehetséges, hogy a Kárpát-medence birtokba vétele másként is történhetett volna. 
De ha a Gesta Hungarorumnak, mint írásos bizonyítéknak nincs reális értéke, 
még akkor se, ha azt szerzetes írta, úgy nyugodtan kétségbe vonhatjuk az összes 
többi, valaha is megírt krónika igazát. Felvethető az a kérdés is, hogy ezer év 
távlatából jobban ismerhetőek az események, mint kétszáz évvel azok lezajlása 
után? És miféle tudósok voltak, akik végül szinte szavazati többséggel döntötték 
el, minden más véleményt elhallgattatva, hogy a Gesta Hungarorum írója, mint 
III. Béla király jegyzője, saját korát vetítette vissza a honfoglalás korába, de azt 
is tévesen? Ez a meghatározás még a kisebbik baj lett volna, ha nem vetette 
volna fel fejét az a tévtan, hogy minden más külföldi, ellenség által megírt írás 
lenne helytálló a magyar múltra vonatkozólag. És ennek a magyarellenes nézetnek 
mérge napjainkig hat, mert a következő generációk történész epigonjai ezeket a 
tanokat önálló gondolkodás nélkül átvették, és adják még mindig tovább, 
törvényszerűen útját állva minden új gondolatnak. így ju tottunk el két 
világháború végzetes, ún. békéjéhez.
Érdemes még egy pillantást vetnünk a Forrásmunkákban a nyugati krónikák 
első idézetére, a Berimlml-nak nevezett krómika 862. évi adatára. Magyar fordítása 
ennek is hiányzik, s mindössze két mondata kerül közlésre.

Dani magnam regni eiuspartém cede et igni vastantes praedantur. Séd et hostes 
antea illis populis inexperti qui ungri vocantur, regnum eiusdem populantur.

A dánokról és az „ ungri ”-nak nevezett népről esik szó, Német II. Lajos (843-76) 
király idején, akik annak országát pusztítják. Az M TK ez évi adata a 
következőképpen közli:

.....Karlmannak lázadása apja ellen, alkalmat ad  arra, hogy a Kárpát-medencében első
ízben megjelenő kalandozó magyarok támadást intézzenek a keleti frank birodalom ellen. ”

A témát már a II. kötetemben érintettem, a Fuldai Krónikából véve az adatokat, 
miszerint apa és fia között egyáltalán nem került a háborúra sor. De a Bertiniani 
krónika szerint is, ami Hinkmar reimsi kardinális írása, aki francia alattvaló, a 
kibékülés már korábban úgy Karlmannal, mint a másik, szintén apja ellen lázadó 
ijjabb Lajossal is megtörtént.
Mivel a Duna-Tisza köze pedig a lengyel határig ezidőben bolgár fennhatóság 
alatt állott, ahol még táltos paripákon sem lehetett volna keresztül röpködni, 
holmi kalandozás céljából, a magyar kronológiai adat minden realitást nélkülöz. 
De hogyan keletkezett?
Alaposabban megnézve a teljes szöveget, mivel zavarónak találom az idézett 
két mondat közötti séd -  de kötőszót, tehát ellentétről van szó, azt találom, hogy 
a közolt mondatok egy tágabb történethez csatlakoznak. II. Lajos király 
hasonnevű középső fiával jelen időben csak szándékozik haddal indulni a winedek 
(vendek/vandálok) népe ellen, mivel ezeknek a fejedelmével előzőleg elsőszülött, 
fia Karlmann lépett ellene szövetségre. Most ütne a bosszú órája.



A német fordítás szerint, „ miután itt nagy/főembereit elveszítette, és semmit sem 
ért el, a neki állított túszokkal visszatért a frankfurti Pfalzba (királyi 
megszállóhely) a Majna folyó felett. ”
A fordítás helyességében kételkedem, mert ha egy lámadó semmit sem ér el, úgy 
nem kap túszokat sem, s inkább arról lehet szó, hogy Lajos király támadási 
szándékának fő  oka volt, hogy a vinedek népét a Maina felső folyásánál még 
sohasem sikerült a frankok igájába hajtani. Ugyanekkor a dánok tűzzel-vassal 
pusztítják és rabolják országát, de az idegeneknek előzőleg/régebben, annak a 
kevéssé ismert népnek, aki Ungri-nak neveztetik, azoknak az országát 
elpusztíthatták/  el tudták pusztítani.
Vagyis nem a magyarok kalandoztak 862-ben a németek földjén, ami már ötletnek 
is halvaszületett, hanem a németek pusztítottak Pannóniában, azaz a Dunántúlon, 
még ezen időpont előtt. Ez utolján Jámbor I. Lajos (814-840) király-császár idején 
történt. A témával a ,. Guncil hídja ” tanulmányomban foglalkoztam véletlenül (Nem 
oda Buda! kötetemben), és független volt a jelen írástól. Vagyis, az a magyar 
történelemírás. amelyik elvetette a Gesta Hungarorum igazát, szándékosan, 
tudatlanságból vagy hanyagságból, de nagy magabiztonsággal, tévesen értelmezett 
külföldi szövegekre építette elméleteit. A jelenség többször ismétlődik A magyar 
fordítások nem a nyugati krónikák eredeti latin szövegéből, hanem másodkézből 
készülnek, kétszeres tévedési lehetőséggel. Ami azonban az idézett szövegben a 
legfeltűnőbb, hogy a francia Kopasz II. Károly király (843-76) uralma alatt élő reimsi 
kardinálisnak Hinkmarnaka 9. századi, tehát korabeli tanúsága szerint, a Dunántúlon 
a maradék avarok mellett, akiket a német krónikák hunoknak is neveznek az ungri- 
nak nevezett magyarok éltek Franciaországban, úgy tűnik ezen a néven tartották 
Pannónia népét a 9. században számon. Csak mi magunk nem tudjuk
Tegyük fe l a kérdést tudósainknak hogy a Bertiniani krónika is téved, ha a 
magyarokról van szó? Vagy csak a rosszindulatú, ellenség által megírt szövegek 
tekinthetők igaznak?
A régi krónikák forgatása közben akadtam egy múlt századi írásra, W. Watten- 
bach-nak a Német Történelmi Forrásokhoz írt Irodalmi Bevezető-jére. A régi 
krónikák 16. századi kiadásaival foglalkozva, leírást ad a történelemírás 
történetéről számunkra hasznos tanulsággal.

,A  klasszikus ókor és a középkor emlékei között, eltekintve a nagy különbségektől, sok az 
egyezés, és a hasonló sors. A 13. század elejéig az iskolákban még gyakran és szorgalmasan  
olvasták az ókori szerzőket, és a közeli múlt történetét valódi és hamisítatlan forrásoknak 
tartották. A következő században mindkettő a háttérbe lép. A legkiválóbb szellemek is 
megelégednek a korábbi idők fantasztikus elképzeléseivel, anélkül, hogy azok igaz voltát 
vizsgálnák. A rég i írók eltűnnek az oktatásból, e líze tlen íte tt mesék burjánzónak a 
krónikások történeteiben, és a kortársak egyszerűbb, igazságszerető  előadása, ezek 
ellenében, nem talál érdeklődésre. Úgy tűnik, hogy a kritikai érzék csaknem teljesen  
kiveszett, míg a 15. században ismét egyes nyomok vehetők észre, amit a humanisták 
igyekezete követ, a klasszikus tanulmányok életre keltésével, a korai középkor javára. ”

E hanyatlás annakidején a keresztény Bizánc elfoglalása után következett be, 
mikor a művelt" nyugati hadak elfoglalták Európa gazdag és valóban müveit



fővárosát. Tombolt a gyilkosság, az erőszak, a rablás, a gyújtogatás és 
mindennemű pusztítás, ami útjukon a „pogányok” ellen a Szentföldön is 
folytatódott. Mindezen hősi tettek dicsőítésének érdekében az iskolákból is el 
kellett tüntetni az egyéb nagy múltak ismeretét.
Az idézett szövegnek két éle van. Az egyik alátámasztás, hogy a Gesta 
Hungarorum írója a 11. században, bárhol végezte tanulmányát, klasszikus 
műveltséggel rendelkezett. Azon kornak a képzett emberei az olvasott történelmi 
leírások igazában nem kételkedtek, ami őket is az igazság írására késztette. A 
helyzet másik éle, hogy a 19. század közepén, mikor megkezdődött a Monumenta 
Germaniae Históriáé gyűjtése, ez nem az általános igazság érdekében történt, 
hanem alátámasztásul szolgált a romantikus elképzeléseknek, amiben a 
nemrégiben megtalált Nibelung ének hatása is közre játszott. Megszületett a 
Nagy Német Világbirodalom álma, ezidöben még két császár kezében (osztrák 
és német), akiknek elsőként Magyarország volt az útjában, másneműségével. 
Mi sem volt fontosabb, mint a nemzeti öntudat megsemmisítése, ami a nem éppen 
magyar érzelmű uralkodó által kinevezett történészek dolga lett, s akik 
feladatukat teljesítették és elhintették saját történelm ünk elvetésének 
méregmagvát.
A sors kereke időközben azonban másként forgolódott, a császári koronák 
lehullottak. Majd helyükbe egy Világot szintén leverni akaró Vezér lépett, a 
második világháború emberirtásával, pusztulásával és pusztításával, és mellette 
egy vörösen izzó üstökös akarta az egész világra kiterjeszteni fényét. Nyugat 
felé haladva, ennek is a magyarság volt első az útjában. A nemzeti megsemmisítés 
az ősi múlt lekicsinylésével, a magyar krónikák igazának tagadásával, az idegen 
nézetek megdicsőítésével, és a minden más nemzettel szembeni kisebbségtudat 
beplántálásával napjainkig tart.
Az új gondolatok elhallgatása folyamatban van, vagy gúny tárgyává téve, -  
csakúgy, mint a 13. században, a sötét középkorban.
Az idők folyamán megjelentek nyomtatásban a „ Magyar mondák Ezeknek 
azonban az írás tanúbizonyságával szemben nincsen bizonyító erejük. Csakhogy 
ezek az un. mondák teljesen azonosak a 11. és 14. századi krónikái anyaggal, 
vagyis a nép száján ugyanaz a történet járta, mint ami a hitelesnek tekinthető 
írásokban található. A magyar krónikák hitelességét azonban a múlt századi 
politikailag irányított történetírás, mellőzve a tudományt és a tárgyilagosságot, 
kétségbe vonta és vonja napjainkig.
Nagyúr! Meddig hagyod, hogy ócsároljanak, hiszen szavaid igazának 
kétségbevonása, tudatlanságod, naivságod, okoskodásod hirdetése és terjesztése, 
kimerítik a rágalmazás és becsületsértés fogalmát, és a büntetőjog hatáskörébe 
tartoznak Vesd le már a Rád adott szerzetesi köntöst, s állj elő rangodhoz illően, 
mint képzett jogász és államférfi, mint I. Béla király egykori jegyzője, fiainak 
barátja, és nagyhatalmú utódok ősapja. Meddig váratsz magadra?
Kérdi híved

A.BE



2-13. FOGARASTÓL HUNG VÁRÁIG

A Gesta Hungarorum hitelességének keresését A félremagyarázott Anonymus III. 
kötetemben folytattam, megkezdve Almos fejedelem útjának elemzését, követve a fogarasi 
kiindulástól Kijevig, majd onnan vissza Hungvárig. Az eredmény eltért a szokásos ismeretektől. 
Almos fejedelem és vezértársainak 9. századi kiindulópontja nem egy földrajzilag meghatá
rozhatatlan ázsiai terület volt, ahol alig lehet helyszűkéről beszélni, aminek ködbevesző tájairól 
érkeztek volna a Kárpát-medencébe, hanem feltűnésük térben és időben pontosan 
meghatározható az okokkal együtt, mivel szorosan kapcsolódott a velük szomszédos országok 
eseményeihez.
A korabeli krónikákat alapul véve, Kelet- és Nyugat-Európa császárainak világuralmi 
törekvései, és nemcsak egymás elleni, hanem környezetükkel és szomszédaikkal is állandóan 
fennálló hatalmi harcok egyaránt érlelték a talajt az ún. magyar honfoglaláshoz. Ezekben az 
írásokban a kereszténység fedőneve alatt nem olvashatunk másról, mint hősi tetteknek 
dicsőített tömeggyilkosságokról, ellenfelek megsemmisítéséről, orgyilkosságról, meg
csonkításról, függetlenségükért harcoló népek megtámadásáról, kirablásáról, a lakosság 
elűzéséről, uralkodói tehetségtelenségről, önistenítésről, kapzsiságról, mértéktelenségről és 
mély jámborságról, Isten iránti alázatról, kolostorok, templomok alapításáról és nyomorgó, 
nincstelen és éhező lakosságról. Ebbe a világba érkeztek Almos és Árpád hadai, egykori 
szkíták, akiknek erkölcsvilágát a korai krónikák mindig tisztelettel említették.
A 2-13 fejezetek rövid összefoglalása, néhány új adattal kiegészítve:

2. MIÉRT NEVEZTETNEK HUNGÁRUSOKNAK?

A Scithica földjét elhagyó népet csak az idegenek nevezték ezen a néven,
„ Hung váráról, mert a hét fejedelmi személy Pannónia földjére mentében hosszasabban 
ott időzött".
A 9. századi Hungvár, ezidőben bolgár katonai megszállás alatt, nevét kizárólagosan ősi 
birtokosai a hun-avárok után kapta. Quid plura! A történet lerövidített vagy annyira magától 
értetődő, hogy itt nincs más mit magyarázni. Az itt tartózkodási időpont még nem határozható 
meg.

3. ÁLMOS AZ ELSŐ FEJEDELEM

A.D. d.ccc.xviin, azaz 819-ben Ugek, egy nagyon nemes scythiai fejedelem, Magog 
nemzetségéből, feleségül vette a dentumogeri fejedelem leányát, akitől fia született, -  egy 
későbbi időpontban-, akinek ragadvány neve, anyja álma miatt Almus lett. A fejezet ezúttal 
is Quid plura! végződik.



Az időbeli realitást keresve, az évszám zavart 
okoz. A honfoglalás idején Álmos a 70. életévén 
is túl lett volna, ami a hadiút megtervezését még 
elfogadhatóvá teszi, de kizárja a kivitelezését. A 
Képes Krónika geneológiája azt a megoldást 
nyújtja, hogy Ugek fia Eleud  volt, annak fia 
Alm os, így tehát Á rpád  dédunokája lenne 
Ugeknek.

Másik lehetőség az évszám olvasata, ami a szokásos nagy betűkkel írva nem adna okot 
kételyre. Csakhogy a kézírásban, eltérve a klasszikus szokástól, kisbetűket találunk. Nincs 
kizárva, hogy a Nagymester ezúttal is megengedett egy tréfát barátjával szemben, mint többször 
teszi a továbbiakban is, mivel a középkorban a római számok írása nem volt szigorú 
szabályokhoz kötve.

A dccc=800 miatt nincs vitánk. De mivel az előző fejezetben 50 nem nagy L, hanem kis /  volt, akkor 
ha v=5, mint V=50 lenne, akkor ebből kivonható X=10, ami által eredményünk XL= 40, azaz a keresett 
évszám 844 lenne. (XVIIII =19 írható lett volna xix-ként is, vagy a kézírás v-jét jobbra döntve l 
keletkezhetne.)

Ugek házasságkötésének ideje alapján, Álmos nem korábban, mint a 845. esztendő táján 
született. Ez az évszám reálissá tenné úgy a saját, mint fiának, Árpádnak életkorát a honfoglalás 
korában. Eleud közbeiktatása így feleslegessé válik, ami a XIV. századi krónikás javítása 
lehetett.
A fejezet szövegét pontosabban nézve, az derül ki, hogy Ugek (quidam) egy bizonyos 
fejedelme volt Scythiának, mint ahogy az ókori Nagy-Szkitia is számos kisebb-nagyobb 
fejedelemségből állott.
A fejezet címe is anakronisztikusnak tűnik. A megszületett Álmos még aligha fejedelem. Avagy 
anyja álma már ekkor valóra vált? Vagy a latin-magyar nyelv keverésével: Alom az első 
fejedelemről lenne a helyes cím? A fejezetnek további titkai vannak, amik esetleg később 
derülnek ki.
Álmos születése idején Bizáncban a kiskorú III. Mihály (842 -67 ) helyett anyja, az arméniai 
származású Theodora tartotta kezében a kormányt, akitől fia 856-ban erőszakkal átvette a 
hatalmat. Ebben a korban ért véget a képrombolás. Az általános politikai helyzet feszült volt. 
Nyugaton a morvák miatt, míg a bolgárok fejedelme Boris (852-89) 864-ben megkeresztelkedett 
ugyan, de hamarosan hátat fordítva Rómával vette fel a kapcsolatot, tehát megint ellenség 
lett. Az arabok a Földközi-tengert veszélyeztették. Bizánc katonai utánpótlást csak Európa 
keleti részéből remélhetett.

4. ÁLMOS FEJEDELEM

A  Gesta szerint mikor „Álmos elérte a felnőtt kort, bölcsebb volt Scythia minden 
fejedelménél” A felnőtt kor kezdete a 16-18. életév. Ha Álmos ezt elérve rendkívülien bölcs 
volt egyetlen okra vezethető vissza, mégpedig, hogy túszként élt a 860-as években, a kétfejű
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sassal címeres Birodalom fővárosában, Konstantinápolyban, Dl. Mihály császár (842-67) idején, 
akinek képmása díszíti napjainkban is a magyar Szent Koronát. Véletlen?
860-ban ugyanis, az évtized legkezdetén először történt, hogy a kijevi ruszok (oroszok?) hajókkal 
leevezve a Dnjeperen, megtámadták Konstantinápolyi, akiket nagy nehézségekkel sikerült csak 
elhárítani.
860-61-ben a Cyrill-Legenda szerint, Kyrill és Methodios az Alduna táján találkozott a 
magyarok fejedelmével, aki nem lehetett más, mint Ugek, vagy apósa, a dentumogeri 
fejedelem, Emesu apja. (Fennáll a kétségem, hogy utóbbi név apjáé, vagy leányáé volt.) Ez a látogatás 
nem véletlenül történt, nem hittérítés volt, hanem diplomáciai küldetés. A megállapodásokat 
nem verték nagydobra. Bizánc évi járulékot fizetett, aminek fejében magától értetődő volt 
a túsz/ túszok vétele a fejedelmi családból.
Á lm o s így  került B izáncba, (csak úgy, mint Aba Sámuel idején Péter és barátja), ahonnan elérve  
nagykorúságát, am i 866-ban lehetett, kettős feladattal tért haza népéhez. E gyik  a K ijevből jö v ő  
v eszé ly  elhárítása vo lt, a m ásik, a bolgárok hátbatám adása. Siker esetén  a díj az e lfog la lt területek  
feletti uralom diplom áciai e lism erése  le sz  B izán c részéről, a hozzájáró fejedelm i ranggal együtt, 
am ihez koronaabroncs adom ányozása is tartozott.

Ugyanez történt Attila halála után is, mikor a gepidák megszállhatták a Tiszántúlt és Erdély egy részét, 
majd mikor ezek kellemetlenné váltak, véres háborúban rá lehetett őket uszítani a Iongobárdokra, avagy 
fordítva, s ezután Bizánc szövetségében jöhettek az avarok, hogy mindkét népet legyőzzék. Ez bizánci 
politika volt, s a jövőre vonatkozólag ezúttal is így számoltak. Kelet-Európában voltak még tartalék 
népek. A történelem kereke azonban másként forgott. Ugek és Álmos aligha árulták el végső céljukat, 
Pannónia meghódítását.

A 867-es esztendőben történt III. Mihály császár meggyilkolása, akit utódként gyilkosa, a 
már társcsászár I. Basileos (867-886) követett. Tartózkodjunk ítéletmondástól, mert ellenkező 
esetben utóbbi lett volna az áldozat. Bizáncban kevés császár halt meg ágyban és párnák 
között.
Álmos kétségtelenül mindkettőt személyesen ismerte. Túszsága idejének volt egy fénypontja 
is. A világ akkori fővárosában ezidőben alapította a tudós Bardas azt a főiskolát a Magnam a 
palotában, ahol minden világi tudományágnak az oktatására a legjobb koponyákat gyűjtötte 
össze. Itt szerezte dentumogaria leendő fejedelme tudását, ami bölcsebbé tette őt Scythia 
valamennyi vezére felett. Majd hazatérve „bőkezű volt mindazokhoz, akik katonák lettek”. A 
Gesta szövegében a megindult katonai toborzás a politikai háttér ismeretében, nehézségek nélkül 
érthetővé válik.

5. ÁLMOS FEJEDELEM MEGVÁLASZTÁSA

A scythica-iek, akik magukat dentu-fogarasi magyarnak nevezték, elhatározták, hogy nem 
mondanak le jogos tulajdonukról, és elhagyva születési helyüket, visszaszerzik maguknak 
őseik földjét.
Vagyis a többedik generációról van szó, akiknek szülőföldje és őseiknek földje nem azonos. 
Utóbbi pedig Pannónia, amiről visszamenőleg Attiláig a mondák szólnak, (nem kósza 
hírekből ismerik, mint az előző fordítás mondja), akinek egyenes leszármazottja Álmos.



Ezért hét törzsfö, akik nem közvetlen leszármazottak, esküvel megerősített szövetségre léptek, 
amit vérükkel pecsételtek meg. Ennek lényege, hogy fiaik és leányaik egymás között házasodva, 
vérük keveredésével egy néppé, egy nemzetté válnak.

6. ESKÜJÜK

A szerződés öt pontból állt.
Az első volt, hogy a szövetség vezére/ fejedelme mindenkor Álmos családjából fog 
származni.
A második, hogy a közösen szerzett javakból mindegyikük részesüljön.
A harmadik, hogy az esküt tevők és utódjaik a vezéri tanácsból, és az ország tisztségeiből 
nem zárhatók ki.
A negyedik, ha a hat vezér egyike vagy rokonsága hűtlen lenne a fejedelemhez, vagy egyenetlenséget 
szítana, vérével bűnhődjék.
Az ötödik, ha a fejedelem vagy utódai közül lenne, aki megszegné a megállapodásokat, 
átok sújtsa.
Az első pont nem mondja ki, hogy milyen ágon öröklődik a fejedelemség. A későbbi 
események szerint, a mindenkori fejedelem kijelölte utódját, akinek az uralkodói tanács a hűséget 
esküvel fogadta. A jogi változások, avagy az egykori szerződés megszegése, Géza fejedelem 
idején következett be.
Felsorolásra kerül a hét esküt tevő vezér és leszármazottaik, majd a fejezet ismét a lerövidítés 
jelével zárul, tehát itt is több mondani való akadna.
Álmos megoldandó feladata volt elsősorban a kijevi hatalom megdöntése, hogy Bizánc innen ne 
legyen veszélyeztetve, majd a Felső-Tisza tájától indulva a bolgár nagyhatalom felszámolása. A 
végrehajtandó feladatok, úgy, mint a mesékben szokás, a végcélt szolgálták. A szűk fogarasi 
tájakat elhagyva, a Karoling császároktól kirabolt Pannónia visszaszerzését és hogy ott véget 
vessenek a négy emberöltő óta tartó népirtó garázdálkodásnak.

7. KIKÖLTÖZÉSÜK

Újabb évszám d.ccc.l,xxxwi, ami olvasható 884, vagy fentebbi példa alapján v ii, 887-nek is. 
Miért épen ekkor indulnak, s miért nem korábban? I. Basileus uralkodása idején a bolgárok 
Rómában csalódva, visszatértek Bizánc kebelébe. A Balkán nyugati része pedig, az Adria 
felől jövő arab flotta veszélye miatt, ismét császári fennhatóság alá került. Ezen a tájon nyugodt 
volt a helyzet Kijevbe térítők mentek, kétségtelenül ajándékokkal. Nyugattal a békét egy 
házasság terve biztosította. Basileos első házasságából való fiának, a trónörökös 
Konstantinnak, a Karolingok francia ágából származó II. Lajos (8 5 5 -7 5 ) király-császár



leányának eljegyzése. Az időtávlat nem volt alkalmas 
Álmos és társai részére a pannóniaí álom 
végrehajtásához.

879-ben a trónörökös Konstantin gyilkosság áldozata lett. Apja búskomorságba esett, ami tartott 
élete végéig, mikoris 886-ban eltették láb alól. A gyilkosságnak két változata ismert utódja második 
házasságából való fia lett, VI. Leó, akinek apja, alig kétséges, hogy III. Mihály volt.

Ezeknek a bizonytalan éveknek a kihasználásával indul el a hét szövetségre lépett törzs, vezéreikkel, 
mert már nem tűrik a hosszú várakozást. Keleti irányban elhagyták a Kárpátokat, innen Moldován 
át északra haladtak, átkeltek a Szeret, Pruth, Dnjeszter folyók felső szakaszain, és minden ellenállás 
nélkül beléptek Rusciába.

8. A RUTHENOK ORSZÁGA

Az eddig elmondott útirány ellentmond a közismert és a köztudatba rögzített honfoglalási 
elméletnek. Ennek a fejezetnek a pontos fordítása oldja fel az ellentétet, mert a megindult 
hadak csak feltételezetten szándékoztak átkelni a Dnjeperen, tehát sehogy sem jöhettek a 
Volga tájairól. A harc Álmos hadai és a kijeviek között a város előterében csak a nyugati 
oldalon történhetett. A város maga közvetlenül a folyóparti magaslaton épült, s ebből az 
irányból a támadás kizárt volt. A Nestor Krónika segítségével tisztázható a politikai helyzet. 
A Kijevet uraló és Konstantinápolyba kalandozó két, nem ruthen, hanem idegen bojár, Askold 
és Dir életüket vesztették.
Ezek segítségül hívták a közelből a humánokat, akik együtt lettek vesztesek a harci összecsapásban, 
amiért ők is Kijev falai mögé menekültek. A mozaikszernek összerakásával csakis a Dnjester 
keleti oldaláról jöhettek.
A Dnjeperen való átkelés gondolata azonban nem véletlenül került a Gesztába. A folyam túlsó 
partján volt a Magog fiai, Hunor és Magor által alapított őshaza, a királyszkíták Birodalmának 
központja, mint ez Herodotos leírásából pontosan meghatározható. Nem túl messze, ma is 
megtaláljuk a Lebed helyneveket. (G.Vemadsky: I. Lebedia).

9. BÉKE A FEJEDELEM ÉS A RUTHENOK KÖZÖTT

Álmos és hadai ráérve, behódoltatták a környék lakosságát, majd visszamenve ostromolni 
szándékozták a várost. A közbeeső idő alatt benn megtörtént a várható politikai változás, 
és a hatalom átvevői nyíllal kilőtt üzenettel kértek békét. Megindultak a tárgyalások. A 
ruthén vezetők fiaikat túszul adva helyben maradhattak, és elfogadták Álmost uruknak.

&.ccc‘iyypeittt
2. ábra: D.CCC.L.XXXIIII



azaz fejedelmüknek. Meghatározott tribut fizetésére kötelezték magukat, és indítványozták, hogy 
a nagyszámú had és a csatlakozott népek Pannónia földjére menjen.
P. magister elbeszélésében ide helyezi az Attila király halála utáni idők történetét.

3. ábra: Álmos és népének útvonala:
Bereck - Ojto/ - Souscia - Kemenez - Kijev - Novgorod - Lemberg - Vereck



10. A KUMÁNOK HÉT VEZÉRE

Jelen voltak még a kumánok, akik szintén behódoltak Álmos fejedelemnek, és „pogány módra” 
tettek esküt. Világos utalás, hogy Álmos törzséhez kapcsolat fűzi őket, szokásmódjuk azonos. A 
pogány eskütevés pedig a „vérszerződés” volt, tehát hetumogerok és kumánok fiai és leányai 
egymás között házasodhatnak, és így egy nemzetté válnak. Az első két kumán törzs neve Ed és 
Edum, akik úgy a Gesta, mint a Képes Krónika szerint egyértelműen Csaba két utód törzse, tehát 
Attila leszármazottai, akik az idegen megszállás miatt hagyták el szülőföldjüket, a Kárpát-medencét 
Nevük nem hun, hanem kum-án. Az első betű lehet <h, eh, k > kiejtési változat, de utalás is más 
törzzsel való keveredésre, ami megköveteli a név változtatását. Csaba anyja görög volt, vérbeli 
leszármazottai nem tiszta hunok. A második szó tag A hri>ángy azonban utal a híres hun elődökre.
Harmadik kötetembe téves nézet került, mikor Álmost is Attila-Csaba leszármazottnak tekintettem 
(67. o.). Mivel Scythicába azaz Kis-Scythiába a második feleségnek, Rékának a fiai telepedtek, 
így Almos családfája ezen a vonalon megy vissza Attilához
A Csaba nemzetségbeli Ed és Edémén két törzse nem túl régen kerültek Lebédiába. Kik
voltak azonban a többiek, a másik öt törzs, Etu, Bunger, Ousad, Boyta és Ketel? Ősi idők
szkítái voltak, vagy szintén Attila király halála után kerültek ide, akik most családostul, háznépeikkel,
hangsúlyozottan nőkkel együtt,

/

valamennyien csatlakoznak Almoshoz, 
hogy visszatéijenek őseik földjére?
Álmos túszként viszi magával a ruthen 
vezetők fiait is, akiknek származási 
kötődésére a Kárpát-medencéhez 
nem találunk utalást

4. ábra: LEBÉD1A,

azon os a királyszkíták országával 
(H erodotos IV. k önyve). A  hét 
kumán törzs letelep ed ési helye  

egyúttal a M agor é s  Hunor törzs 
a n y a o rszá g a  volt.



11. LODOMERIA ÉS GALÍCIA VÁROSAI

Ladomériát Novgoroddal azonosítottam, de nem a későbbi északival, hanem Kievtől nyugatra 
220 km távolságra, Galícia városa pedig aligha más, mint Lemberg, és nem Halics. Mindkét város 
behódolt, a vezetők fiaikat adták túszul, pontos listát kapunk az ajándékokról és további 
értesüléseket a Kárpát-medence későbbi történetéről, ami ezekben a fejezetekben irodalmi 
elhelyezés, és nem mintha Almos és társai ezt most hallották volna először. Majd a tél beállta előtt

12. MIKÉPPEN 
JÖTTEK BE 

PANNÓNIÁBA?

Galícia fejedelme kétezer nyilast 
és háromezer parasztot rendelt 
ki, hogy utat vágjanak előttük a 
Havason keresztül (a  számok 

k ötelezettség nélküliek). Ez lett 
Verecke híres útja. A közvetlen 
Lemberg-Hungvári átjárót, ami 
U zsoknál kétségtelenül
katonasággal volt védve, el 
kellett kerülni.

Szerencsésen, nagyobb baj nélkül megtettek kb. 150 km hegyi utat, és leszálltak a Latorca folyó 
jobb partján. A helyet elnevezték Munkás-nak. Gyanúm szerint a folyónak is Laborc volt a neve, 
ami szintén a munkára utalt, és nem Latorca.
A föld lakói mély tisztelettel fogadták, és mindennel ellátták őket, mikor meghallották, hogy Attila 
leszármazottai tértek vissza.
Új fogalmakkal találkozunk. Hábitatores, és super habitatores. Az elsők az ide erőszakkal telepített 
lakosság, alattvaló sclávok, a második a rajtuk uralkodó bolgár felső réteg. A sclavok pedig 
egy csoportja az egykori hun utódoknak, másként: syculok, magyarul székelyek.

13. HUNG VÁRA

A következő lépés volt Hung várának elfoglalása, mert itt vitt a fő hadi- és kereskedelmi út 
az Uzsoki hágón keresztül Lemberg, majd Kijev felé. A várat katonaság védte, vezérük-  
mialatt Almos hadai az ostromra készülve tábort vertek elmenekült. A szövegértelmezés 
megengedi, hogy saját katonái szegődtek a nyomába, és utolérve kivégezték egy folyónál,

megindul a menet, hogy átkeljenek a Kárpátokon.

5. ábra. Első területszerzés a Laborca és a Latorca 
folyók között.



ami a Loborcy nevet kapta. A labor-lator szójáték a Latorca és Laborca folyónevekben 
nyilvánvaló, de mintha értelmükben felcserélődtek volna.
Következő napon Almos bevonult Hung várába, ahol négy napon át együtt ünnepeltek a várbeliek 
a jövevényekkel. Az utolsó napon Álmos fejedelem utódjául kijelölte fiát, Árpádot, akit a 
szövetségesek uruknak elfogadtak, míg Almos visszament Kijevbe, ahol kormányzóként uralkodott 
kiskorú unokaöccse nevében.

NEGYEDIK LEVÉL

Nun sag: wie hast du’s mit dér Religion? 
Du bist ein herzlich guter Mann, 

Alléin ich glaube es, du halts nicht viel davon.
Goethe: Faust

P é t e r  m a g is z t e r n e k ,
az írás nagymesterének, 
néhány kérdést feltéve.

Mestere az írásnak!
Prologusod művednek legtöbbet idézett része. Ellenzéked eleget elmarasztalt 
már, mivel állítólag lenézted a parasztokat és a regősöket. Kérdés, hogy eljutottak- 
e az utolsó fejezet figyelmes olvasásáig. Mivel Magad írod, hogy barátoddal 
együtt képzett magiszter, azaz a tudományok felső fokát végzett tudós vagy, ezt 
még csak elhiszik Neked. De mindenáron valamelyik 12-13. századi nyugati 
iskolába, legszívesebben Párizsba küldenek, ami nagyon alacsony fokon állhatott, 
ha onnan annyi tudatlansággal tértél vissza, mint amit Rád fognak.
Majd elhallgatják és megsemmisíteni akarják azon nézetedet, hogy az ősök igaz 
történetét megmenteni akarod az utókor számára. Vagy egyszerűen, minden józan 
ellenérv nélkül, nem hisznek Neked.
Tudod, hogy nem kételkedem szavaid igazában, de előfordul, hogy nem tudom, 
miként értsem egy-egy mondatodat. Ilyen fentebb, hogy Magyarország szerencsés 
vagy boldog lehet különféle ajándékok miatt, és örvendezhet a kapott dolgokon. 
Előző kötetemben arra gyanakodtam, s gyanakszom ma is, hogy értékes 
feljegyzések kerültek a kezedbe, mert Magyarországnak volt már egy 
történetírója. A háttér pontosabban ismeretében mondhatnánk a lego ige 
sokfélesége miatt, hogy végrendelet folytán jutottál az értékes ajándékokhoz. A 
meggondolás Vazulhoz vezetett, aki koránál fogva Géza fejedelmet követhette 
volna az uralkodásban, ha a vérszerződés pont jai erről nem adnak pontos képet.



aki mint Bizáncban VII. Konstantin császár (913-59) apósától félretéve, és más 
foglalkozása nem lévén, írásra adta a fejét. Ellenben LBéla király apja, Stár 
László is szóba jöhet, akinek neve biztosan nem véletlenül került bele a Gestába, 
s nagyon valószínű, hogy ezen az úton, a király jegyzőjeként és bizalmas 
embereként jutottak a kezedbe a magyar fejedelmekről és nemesekről szóló 
feljegyzések
A másik lehetőség természetesen, hogy Magad vagy az ajándékozó, de úgy 
gondolom, hogy ezt így kifejezésre juttatni, ellentmondana jólneveltségednek. 
Későbbi megjegyzésed, hogy ezt a munkát nem a nyilvánosságra szántad, szintén 
az előző megoldásra enged következtetni. Más megoldás kereséséi, mivel nem 
tűnik elsőrangúnak a honfoglalás történetében, elhanyagolom.
De akadna egy másik kérdésem a Mesterhez, az un. „ Grátchen-Frage ", amit 
évszázadokkal később egy szép leány tett fe l  egy másik híres magiszternek hogy
„ Mondd! Miként vagy a vallással? Szívből jó  ember vagy. s egyedül én hiszem, 
hogy nem sokat tartasz róla. ”
Ugyanis gyakran idézett mondásod, hogy
a régiek akik bár pogányok voltak, esküjüket halálukig megtartották nem úgy. 
mint a mostaniak ’’
Feltételezem, hogy Bizáncban keresztény lettél, ahol 1054-ben az egyházszakadást 
is megérhetted Ha azonban apád valóban a híres Vatha volt, akit kézírásodban 
görög írásmóddal Boyta-ként említesz, úgy kételkedem Prologusodzárósorainak 
keresztény gondolatmenetében, ami közvetlenül az ajándékozási mondat után 
következik Az ismert fordítás a következőképpen hangzik:
„ Ezekért a királyokért p ed ig  legyen dicséret m eg tisztelet az Ö rökkévaló Királynak és Anyjának, 
Szent Máriának, s az ő  kegyelm éből M agyarország k irá lya i és nem esei bírják az országot 
boldog véggel, m ost és mindörökké. Ámen. ’’ (Pais)

A kézírás kopott, a bizonytalan rövidítések tömörülnek. Kit értesz az örökkévaló 
király alatt, akit dicsőség, érdem és tisztelet illett meg a magyar királyokért és 
nemesekért? A keresztény Istenatyái, vagy fiát, Krisztust? Ugyanez a dicsőség 
illeti meg annak anyját, szent maRiá-t, akinek kegye által/ jóvoltából (egyes 
szám) Magyarország uralkodói és nemesei az országot bírják, boldogan .... A 
végső szavakkal nem boldogulok Kézírásod „ in euum ”-jában bizonytalan a 
„most és mindörökké’’ keresztény kifejezést kiolvasni. Vagy az „öröklött” 
iratokra célzol?
Majd nem hiszek a maRia név középső R. betűjének véletlenségében sem. Nem 
hiszem, hogy a betlehemi Máriára gondoltál mert a „pogány ” magyarok biztosan 
nem neki köszönték országukat. Ellenben nem véletlen, hogy az Aba birtokokon 
találunk egy Szentmária helynevet, románkori kápolnával, bizánci stílusú 
kriptával. Nem állítom, de feltételezem, hogy a kápolna az Abák egyik ősanyja 
tiszteletére épült és lett a család temetkezési helye. Ma Tarnaszentmária. (A 
hozzáfűződő történelmi elképzelések egynehánya változtatásra szorul.) Vagy 
Magad voltál az építtető?



Ki hinné, hogy a vallásosnak tűnő szöveg mit rejthet még magában? Az utolsó 
szó AMeN sem akármilyen. Az első betű nagy A, aminek kézírása eltér a későbbi 
‘A ’ formáktól. A következő nagy M, kis betű méretére kicsinyített, amit egy rendes 
kis e követ. A végződés nagy N, megint különös jelenség. Inkább H~ra hasonlít, 
de nem az, és ez volt a „ legkedvesebb barátod” nevénekjelölése is. A következő 
Scythia fejezetben még kétszer fordul így elő, s ezeken túl még egyszer, holott 
ebben egy „ normális ” N  is található piros jelöléssel. A szkíta írásjelekkel mintha 
CS lenne. Ne juttassa az Abák ősapját Csabát eszünkbe? Csak Te magad tudnád 
megmondani, mire céloztál. Egyébként korunk tudósai, igaz hogy bizonyítékok 
nélkül, de meg tudják magyarázni, hogy adott esetben mi mindent „gondoltál”.
Inkább nézem a tárgyi bizonyítékot, illetve a lehetőséget. Ha a fakszimile kiadás 
két első oldala nyitva áll előttem, úgy baloldalon látható a nagy P iniciálé, ezzel 
szemben a túloldalon pedig az A MeN. Az utolsó három betű tükörképe NeM. A 
tagadás szava? Hozzuk át a túlsó oldalról az iniciálé P betűjét, és lesz P.A.Nem, . 
és ha úgy akarjuk, Péter Aba Nem(beli) áll előttünk. Lehet, hogy lesznek, akik 
nem akarják látni.
Magiszter Uram! Tudom, hogy barátod ezt mindjárt észrevette. Nekem hosszú 
idő kellett hozzá, mert a véletlenek gyakran sokáig váratnak magukra. Dehát 
„Ki látni véli a csodát, az a csodát magában hordja ”, írta Babits Mihály. Vajon 
nem úgy gondoltad, hogy ki „ látni véli a Sobát, az a Sobát magában hordja ”, 
közben Csabára gondolva?

A. BE



14. ÁRPÁD FEJEDELEM

DEARPAD DUCE

A. Bodrogköz és Bereg elfoglalása

14.1.1. Anno dominice incamationis DCCCC-o III o 
Arpad dux missis exercitibus suis
totam terram que est inter Thisciam et Budrug usque ad Vgosam 
sibi cum omnibus habitaroribus suis preoccupauit 
et castrum Borsoa obsedit, et tercio die pugnando apprehendit, 
muros eius destruxit
et milites Salani ducis, quos ibi eiuenit, cathenis ligatos 
in castrum Hung duci precepit.

14.1.2. A z Úr megtestesülésének 903. esztendejében Árpád vezér elküldvén seregeit, az egész 
földet, amely a Tisza és a Bodrog közé esik Ugocsáig, minden lakójával együtt elfoglalta. 
Borsova várát ostrom alá fogta, harmadnapra harccal bevette, falait lerombolta, és Salán 
vezér katonáit, akiket ott talált, bilincsbe verve Hung várába vezettette. (Pais)

14.1.3. Az Úr megtestesülésének 890. esztendejében 
Árpád fejedelem kiküldött gyalogos serege,
az egész földet, ami a Tisza és a Bodrog között van Ugocsáig, 
neki valamennyi lakosságával (meglepetésszerűen) elfoglalta, 
és Borsoa várát körülzárta /  és a harmadik napon harcolva hatalmába 
kerítette,
falait lerombolta, és Salán fejedelem katonáit, akiket ott talált, 
megkötözve? kötelékbe téve? Hung várába a fejedelemhez elővezette.

14.1.2.a. a  fordítás első problémája a 903. esztendő, annak valószínűtlensége miatt. Az előző 
gesztabeli évszám ahadak megindulási éve volt, 884, vagy 887. Vegyük az utóbbit, s 
az események eddigi alakulását követve 888 lenne az első lehetséges dátum a 
Bodrogköz elfoglalásához. A kézírás első látásra annyi lehetőséget ad, hogy az utolsó 
számcsoport ü l =3 helyett, ha II=v, olvasható 6 és 4 is (5+1, vagy 5-1), de a helyzet 
így sem reális.

Megoldást a betűk=számok feletti különjelek 
adnak. A három első százas egybetartozik, míg 
negyedik c-ből kivonásra kerül 3 ,4  vagy 6. Tehát 
897, 896 vagy 894 lenne a keresett szám. A 
helyzet javul, de még mindig nem illeszkedik az 
elvárt képhez. A lehetséges megoldást Ladislaus 

6. ábra: 903 Juhász: INDEX VERBORUM-ában találtam,
(Gesta Hungarorum MCMXXXII), aki a mások

.  a ab. cccc+tu



által 3-nak olvasott III jelet w-nek vélte, ami ugyan még mindig nem mondja meg 
a Bodrogköz elfoglalásának idejét. De. ha ezt a hangzót felbontom v+v-re, s ha 
v=5, akkor 2x5=10 keletkezik, ami által a végeredmény: [DCCC-o]+[XC-o], 
másként DCCC-(VVC), vagyis 800 + [100-(2><5)] -  890, s ez az eredmény 
elfogadható. Az arab számokkal való számolás kétségtelenül egyszerűbb.
Érkezésük híre, akkor mégjelentőség nélkül, eljutott a nyugati tájakra is, de egyedül 
Regina jegyezte fel. a magyarok megjelenését 889-re téve. Krónikáját csak 900 
után kezdte írni, ami még nem jelenti, hogy az adat téves. Leírása a magyarokról 
az ókori Justinus (2.könyv. 2-3.fejezet) szószerinti átvétele. Német fordítójának 
megjegyzése szerint ..Scythia és a magyarok között nincs összefüggés”. A Hildes- 
heimer Krónika is tartalmazza az adatot, de ez, a magyarázat szerint, Regino 
átvétele. Maradjunk a biztosabb bizonytalanság talaján. Vessük össze a nyugati 
adatot a Gesta évszámaival.
887-ben Álmos és népe elhagyta a fogarasi tájat. Nem lehetetlen, hogy útjuk 
tavasztól őszig lebonyolódott, de az újonnan nyert évszámok alapján, az út Kijevig, 
a harci esemény, hódoltatás. tárgyalások, a kumánok úti felkészülése, majd a 
tartózkodás Novgorod és Lembergben, igénybe vehettek egy esztendőt is, akár 
többet is.
889-ben. a kora őszön, mikor már nem volt szokás hadjáratot vezetni, s nem 
kellett szembejövő hadaktól tartani, fel-, majd lejöttek az újonnan nyitott Vereckei 
hágón, ami szintén előkészületeket követelt, és időt vett igénybe. Majd birtokba 
vették Hung várát, ahol már a telet töltötték.
890 kora tavaszán pedig. Árpád fejedelem kiküldött serege hirtelen foglalta el a 
szomszédos területet, megelőzve a bolgárok várható támadását. Regino évszáma 
így alátámasztás nyer, vagy fordítva, P.magister nyer alátámasztást Regino által.

14.1.3 .b. A Bodrogköz meghódításához, ahol nem tartózkodott katonaság, elegendő volt 
egy-két nap. De hol volt Borsova vára, ami a harmadik napon magyar kézre került? 

Pais: GH Magyarázatok Borsova vára  (castrum Borsova) 14:
..Ott állott, ahol a Borsova-patak a Tiszába ömlik, a mai Vári mellett. Neve a Bors 
személynévnek szláv továbbképzése, és jelentése am. „Borsé”, ti. a hely, illetőleg a vár. 
Hazánkban igen gyakori, hogy valamely helynek a magyar neve a puszta személynév, szláv 
neve pedig a személynévnek ilyen -va képzős formája."

A helymeghatározás csak megközelítően helyes. A táj topográfiáját térképen 
tanulmányozva, a Borsova folyó mellett egyetlen domb jön szóba, ami a későbbi 
Be regszáz városának keleti részén emelkedik (367 m). berekeszNe. három oldalról 
a Borsovával és északon a Szernye mocsárral, ahonnan minden irányba messze 
földre nyílik kilátás.

4.1.3.c. Pais Dezső szerint ..Borsova" szláv névadás. A kézírásban Borsoa és nem Borsova 
áll. (A  Hevenessy térképen Versova. mai térképeken Borsova.)

A Bors-oa szó magyar hangtan szerint Boris/Boros lenne. Összefüggésben áll a 
Boris-thenes folyammal, és a Kijevben csatlakozott Borsu-va\< akinek apja a „kumán”



Bunger. A fiú a későbbiek folyamán nagyon fontos szerepet játszik a hódoltatásban. 
Nem kétséges, hogy a folyó személynevet őriz.
A Bors-ova forma görög betűrenddel -óba lenne. Közük lehetett az Abákhoz is. mint 
ahogy Sámuel király is Óba írásmóddal került a Gestába. (GH 32)
Castrum Borsoa vagy Castrum Borsova, mindkettő lehetséges. Utóbbi másik 
elválasztási módja: Bor-Sova, ebből előbukkannak a Sova > Sáva > Száva, vagy 
Sová>Soba>sobamogerok, akikkel később szintén találkozunk (GH 45). A bor 
sava lehet P. magister mesteri szójátéka, mivel savanyú bor teremhetett a közelben, 
ahol a Nagyszo//őí helynevet találjuk.

7. ábra: Bodrogköz és Bereg elfoglalása

Komolyan véve a helyzetet, ezen a tájon az avar, görögül abar időkben Csaba 
egyik utódnépének lakhelye volt, akiknek vezető rétege a század elején Krum 
bolgár fejedelemnek cs utódainak hadai elől menekülni volt kénytelen. Most pedig 
megjelentek a / unokák és dédunokák, hogy visszaszerezzék őseik hónát, a régi 
avar várat.



14.1.3.d.

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.3.1.

14.3.2.

Hogyan esett meg a vár ostroma? Úgy, hogy körülvették a beregi várat, két napig 
időt hagytak, hogy a parancsnok elmeneküljön, ami meg is történt, majd harmadnap 
rohamra mentek, s némi ökölharc után az ott talált katonákat lefegyverezték, ha 
egyáltalán volt fegyverük, s ezek fogságba estek, más szóval őrizetbe kerültek, A 
„bilincsbe verés” fordítás túlzás. Honfoglaló nép aligha visz tartalék bilincset magával. 
A kor szokása szerint a hadifoglyok kiválthatók voltak.
Kik voltak a katonák? A helyzet nem lehetett más, mint Ungvámál. Bolgár 
parancsnokság alatt helyi és odatelepített népek szolgálatot tevő fiai, akik ezután 
a magyar hadak „kötelékében” folytathatták pályafutásukat. Mivel a beregi erődítmény 
lerombolásra került, Hung várába vezették őket, akiknek parancsnoka a kumán Bors, 
B(h)unger fia lett.
Árpád fejedelem országa ekkor Zalán fejedelem hátrányára megnövekedett nyugáti 
irányban a Bodrogközzel, délen pedig a Tiszáig teijedő területtel. A nagy folyót még 
nem lépték át. A túlsó parton volt Ugocsa, mint erre a szöveg utal.
Et dum ibi per plures d ies habitassent dux et sui u identes fertilitatem  terre
et (h)abundantiam  om nium  bestiarum
et copiam  piscium  de flum inibus T h isc ie  et Budrug
terram ultra, -  quam dici potest dux Arpad et sui -  d ilexerunt.

Mialatt több napon át ott időztek, a vezér és övéi látták a föld termékenységét, mindenféle 
vad bőségét, meg azt, hogy milyen gazdag halban a Tisza és a Bodrog folyam; s ezért a 
földet kimondhatatlanul megszerették. (Pais)

És mialatt ott több napon át tartózkodtak (a sereg), 
a fejedelem és övéi megszemlélve a fö ld  termékenységét 
és bőségét mindenféle vadnak és halgazdagságát a Tisza és Bodrog folyónak, 
a távolabbi földet, -  amit (ditio) megszerezni óhajtott Árpád fejedelem 
és az övéi kiszemelték/  megszemlélték.

B. Zalán vezér követei

Tandem verő dum hec om nia que acta fuerant
dux salanus a su is fuga lapsis audiesset, manum leuare ausus nun fűit,
séd m issis legatis suis m ore bulcarico ut m os est eorum  minari cepit
et Arpadium ducem  Hungarie quasi deridendo salutauit
et suos pro risu Hunguaros appellauit
et m ultis m odis mirari cepit, qui essent et unde uenissent, qui talia facéré ausi fuissent.
Et m andauit e is , ut mala facta sua em endarent
et fluuium  Budrug nullo m odo transire auderent,
ut ne ipse ueniens cum  adiutorio Grecorum et Bulgarorum
de m alo facto eorum  e is  uicem  reddens uix aliquem  dim itteret,
qui ad propria rem eans salutis gaudia n u ntiaret.. . .

Végre pedig, midőn mindezt, ami történt, Salán vezér futva elmenekült embereitől meghallotta, 
kezet nem merészelt emelni. Hanem bolgár szokás szerint követeket küldve elkezdett 
fenyegetőzni; Árpádot csúfondárosan Hungvária vezéreként üdvözölte, embereit gúnyosan



hungvárusoknak nevezte és nagy csodálkozásba kezdett, kik is hát ők, honnan jöttek, hogy 
ilyen dolgokat mertek elkövetni. Egyúttal megüzente nekik, hogy gonosz cselekedeteiket 
tegyék jóvá, és a Bodrog folyón semmi esetre át ne merjenek jönni, mert különben ő maga 
kerekedik fel a görögök és bolgárok segítségével és gonosz cselekedetüket megtorolva, alig 
ereszt el majd közülük csak egyet is, aki hazájába visszajutva hirdethesse az örömöt, hogy 
megmenekült. (Pais)

14 3.3. Végül mégis hogy mindezek tényleg megtörténtek,
Salán fejedelem (gyors) futárjától végre ezeket hallhatta, kezét se mozdította, 

vagy csapatait nem merte mozgósítani,, 
de elküldötte követeit bulgár (vulgár) módon, az ő  modora szerint fenyegetőzött, 
és Árpádot, Magyarország fejedelmét és övéit mintegy gúnyolódva üdvözölte, 
és őket nevetség tárgyaként hungvárus-oknak szólította, 
és rendkívüli csodálkozást téve,
hogy kik lennének, és honnan jöttek volna, akik ilyen mélyre bemerészkedtek.
Es mondatta nekik, hogy rossz tetteiket tegyék jóvá, 
és a Bodrog folyón semmiképpen átjönni ne merjenek, 
nehogy ő jöjjön a görögök és a bolgárok segítségével, 
és rossz cselekedeteiket/ tetteiket megtorolja, s az sem lesz, 
aki visszatérve örömteli üdvözletei közvetíthessen.

14.3.3 .a. Mialatt Árpád fejedelem és övéi aberegi magaslatról a távolba vesző síkok felé tekintettek, 
Zalán fejedelem is értesült a történtekről. A követ beszédjéből, amit majd elő kell adnia, 
világos a helyzet, hogy
1. Zalánnak nincs elegendő katonasága, mert a bolgárok által megszállt országrésznek 
csak kormányzója Függő helyzetű a bolgár uralkodótól, aki mögött viszont a bizánci 
császáráll.
2. átengedi az eddig elfoglalt területeket a Bodrog-Tisza közzel együtt.
A bolgárokkal és bizánciakkal való fenyegetőzéssel időbeli fogódzóhoz jutunk. Békés 
viszony és barátság Bizánc és a bolgárok között csak 865-94 között volt.
865-ben Boris I. Mihály (852-889) cár Konstantinápolyban a keresztvíz alá hajtotta a 
fejét.
889-ben rendkívüli eseményként, kolostorba vonulva tette le koronáját, azt idősebbik 
fiának, Vladimimek (889-893) átadva. Jogos a kérdés, hogy volt-e összefüggés Álmos és 
hadainak megindulása, valamint L Mihály lemondása és Vladimimek trónralépése között, 
aki apja ellenzéke volt? Az események egyidejűek.
A követek a fentebbi szövegű megbízatással útnak indultak.

14.4.1. Missi verő salani ducis uenientes ad castrum zemlin et
transito fluuio budrug secunda die ad ducem arpadium peruenerunt.
Tercio autem die ducem arpadium uerbo domini sui salutauerunt et 
mandata eius duci arpadio.retulerunt
Dux autem Arpad audita legatione Salani superbi ducis non superbe, 
séd humilitcr ei respondit dicens:



Licet preauus m eus potentissim us rex A thila  habuerit terram,
que iacet inter Danubium  et T liysciam
usque ad confm ium  bulgarorum, quam ipse habét,
attamen eg o  non propter aliquem  tim orem  grecorum  uel bulgarorum , quod e is  
esistere non ualeam ,
séd propter am iciciam  Salani ducis uestri peto de m ea.iusticia
unam partiunculam  propter pecora m ea, sc ilice t terram usque ad fluuium  souíou
et insuper peto eb  ipso duce uestro, ut mittat m ihi gratia?
ipdius duas lagungulas plenas aqua danubii et unam sarcinam
de herbis sabulorum  olpar, ut possim  probare si sunt
dulciores herbe sabulorum  olpar herbis scythicorum  id est dentum oger,
et aque danubii si sint m eliores aquis tlianaydis.

14.4.2. Zalán vezér küldöttei Zemplén várának menve átkeltek a Bodrog folyón, és másnap eljutottak 
Árpád vezérhez. Harmadnap pedig Árpád vezért uruk nevében köszöntötték, és amit az 
meghagyott, tudtára adták. Árpád vezér meghallgatván a dölyfös Salán vezér követségét, 
nem gőggel, hanem tisztességgel válaszolta neki a következőket: „Az én ősapámé, a nagy 
hatalmú Attila királyé volt a Duna-Tisza közén elterülő föld egészen a bolgárok határáig, 
ami most az uratoké. De mégis én, nem ugyan azért, mintha a görögöktől vagy bolgároktól 
félnék, hogy nem bírok velük szembeszállani, hanem vezéreteknek, Salánnak a barátsága 
kedvéért kérek a marháim miatt a magam jussából egy részecskét, tudniillik a Sajó folyóig 
elterülő földet. Azon felül azt kérem a vezéretektől, hogy küldjön nekem a maga jóvoltából 
két korsót tele Duna vizével és egy nyalábot, Alpár homokjának a füvéből, hogy 
megtapasztalhassam, vajon édesebb-e Alpár homokjának a füve a szcítiai tájaknak, azaz 
Dentü-mogyer-nak a füvénél, és a Duna vize vajon jobb-e a Don vizénél.» (Pais)

14.4.3. Zalán fejedelem/herceg követei Zemplén várába menve,
és átkelve a Bodrogon a második napon Árpád fejedelemhez mentek át.
A harmadik napon a kihallgatáson Árpád fejedelmet uruk szavaival 
üdvözölték,
és mandátumukat/ megbízásukat Árpád fejedelemnek előadták/ előszedték? 
Miután Árpád fejedelem hallotta a dölyfös Salán fejedelem követét, 
nem gőgösen, hanem emberségesebben neki válaszként mondta:
Ámbár az én ősapám, a nagy hatalmú Attila király birtokolta a földet, 
ami a Duna-Tisza közén terül el a bolgárok határáig, amit ő (most) birtokol, 
de mégis én, nem ugyan azért, mintha a görögöktől vagy bolgároktól félnék, 
hogy nem bírok velük szembeszállani,
hanem vezéreteknek, Salánnak a barátsága kedvéért kérek a marháim miatt 
a magam jussából egy részecskét, 
tudniillik a Sajó folyóig elterülő földet.
Azon kívül azt kérem a vezéretektől, hogy küldjön nekem a maga jóvoltából két 
korsót tele a Duna vizével és egy nyalábot/kévét Alpár homokjának a füvéből, 
hogy megtapasztalhassam, vajon édesebb-e Alpár homokjának füve 
a szcitiai tájaknak, azaz Dentü-mogyernak a füvénél 
és a Duna vize vajon jobb-e a Don vizénél?

14.4.3.a. Tehát Zemplénben is volt egy vár, ahol a követek megszálltak. A régészet adhat 
feleletet, hogy ezt az avarok vagy a bolgárok építették. A követeknek innen 
Ungvárig több, mint egy napra volt szükségük a megteendő kb. 25 km-hez, úgy



csakis gyalog járhattak. A diplomáciai szokások szerint Árpád fejedelem udvariasan ; 
a következő napon fogadta őket, ahol a követek elmondták az előre meghatározott 
szöveget.
Magától értetődően a közölt beszédek nem szó szerint hitelesek, de tartalmukban 
tükrözik az adott helyzetet. A követ fennhéjázó, ijeszteni szándékozó, a fejedelem 
udvarias és diplomatikus. Kétszeresen is hivatkozik ősapjára, Attilára, akié ez a 
föld volt és ezen a jogon kéri egy darabját a Duna és Tisza közötti területnek. A 
jogon kívüli indok, hogy a terület a legelő állatállománya számára szükséges. A 
békés helyzet Salán barátságán múlik.
A víz és fü kérésének eseménye ismert a Képes Krónikából is, ahol ugyan nem 
Salán, hanem Svatapoluk, a morvák fejedelme kapta ezt a felszólítást. Valószínű, 
hogy az adott helyzetben mindketten megkapták, de a 14. századi krónikásnak 
nem állt a Gesta Hungarorum szövege rendelkezésére, így abból kimaradt.
Árpád fejedelem Alpár homokjának füvét a fogarasi azaz dentu-moger tájak 
füvével, a Duna vízét a másik határfolyó, a Thanais = Dnjeper vízével óhajtja 
összehasonlítani. A fű és víz, mint a behódolás jelképe, ősi időktől ismert. 
Herodotos írja, hogy Dareios a szkitákat (4.126), majd Xerxes az athénieket és a 
spártaiakat szólította fel ezen módon az alávetésre (7.133). Utóbbiak az egyik 
heroldot kútba dobták, hogy onnan vizet, a másikat egy szikláról hajították le, 
hogy lentről füvet hozzon.

Pais: Magyarázatok: Zemplén (castrum Zemlum) 13; (Zemlin, olv. Zemlüm) 14. -  Ezek az 
ómagyar névalakok a IX. század elejéig élő óbolgár „földi, földből való” melléknévre mennek 
vissza. A mögüle elmaradó grád am. „vár” szóval együtt értelme „földvár” Az al dunai ( 
Zimony régi magyar neve szintén Zemlin, sőt Zemplén; neve egyeredetü a közép-tiszai 
Zemlin: Zemplénnel, s bizonyára a IX-X. századi szerémségi bolgár uralom hagyatéka.

[Györffy X. századi bolgár uralom a Szerémség területén nem igazolható, csupán a Száva 
szigetén fekvő Szerém-vár volt a bolgároké.]

A biztonság kedvéért ismét maradjunk a bizonytalanság talaján.
14.5.1. E td a ta e is  legatione diuersis eos m uneribus ditauit 

et capta beniuolentia eorum repatriare precepit.
Tunc dux Arpad inito con silio  eodem  m odo m isit nuncios suos ad Salanum ducem 
et m isit ei XII albos equos et XII cam elos et XII pueros C um anicos 
et ducisse XII puellas Ruthenicas prudentissim as 
et duodecim  pelles erm elinas et XII zob o los et XII pallia deaurata.
Et m issi sunt in legatione illa de nobilioribus personis Oundu páter Ethe ?
et altér Ketel páter Oluptulm ae
et tercium miserunt quendam strennuissim um  m ilitem
nom ine Tursol causa spectaculi,
qui ínspiceret qualitatem terre et citius reuersus nuntiaret dom ino suo duci Arpad. ^

14.5.2. S miután így tudtukra adta üzenetét, több mindennel gazdagon megajándékozta őket, és > 
ezzel megszerezvén jóakaratukat, meghagyta nekik, hogy menjenek haza. Aztán Árpád vezér ' 
tanácsot tartván szintén elküldötte követeit Salán vezérhez, s küldött neki tizenkét fehér 
lovat, tizenkét tevét meg tizenkét kun fiút, a vezérnének pedig tizenkét nagyon ügyes orosz ! 
leányt, továbbá tizenkét hölgymenyétprémet, tizenkét nyestbört és tizenkét aranyos köntöst.



A küldöttek voltak ebben a követségben az előkelőbb személyek közül Ete apjaOnd, a másik 
meg Alaptolma apja Ketel. Harmadiknak küldtek még egy igen serény vitézt, Tárcáit, kémlelés 
végett, hogy vizsgálja meg a föld minőségét, s hamarabb visszafordulva adjon hírt urának, 
Árpád vezérnek. (Pais)

14.5.3. És adva a követségnek különböző ajándékokat, 
azoknak jóindulatát megnyerve, hazatérésüket elrendelte.
Azután Árpád fejedelem azon nyomban tanácsot tartva, 
saját követeket küldött Zalán fejedelemhez,
és küldött neki 12 fehér lovat, 12 tevét? =teherhordó lovat?,
12 kumán fiút az állatok gondozására, 
a fejedelemasszonynak pedig a 12 legokosabb ruthén leányt,
12 hermelin- és 12 cobolyprémet, és 12 ? köpeny eget.
És elküldötte követeiként a legnemesebb személyek közül Oundut Ete apját 
és továbbá Ketelt, Alaptolma apját.
Harmadikként küldték velük a Turzol nevű, tetterős/ izmos/ legkeményebb 
katonát, hogy körülnézzen/ vizsgálódjon, s tekintse/ vizsgálja meg a fö ld  
milyenségét,
és a közelből visszatérve jelentse urának, Árpád fejedelemnek.

14.5.3.a. Pais: GH Magyarázatok: O n d(O m d) (Oundu) (Oundunec) 40. -  A régi magyar ou, mai óam. 
„régi, öreg” szónak kicsinyítő-becéző származéka. Ma is van Ond helység Zemplénben, 
Szerencs mellett. Ond vezért a Krónika nem ismeri.
[Györfiy: Valószínűbb, hogy az ón fémnévnek kicsinyített származéka.]

Oundu a hét magyar törzs egyikének feje. A kicsinyítést és «becézést» kétségbe 
vonom. A törzsnevet a rómaiak által a 3. században Erdélybe telepített vandál 
csoport maradvány népére vezetném vissza, akiknek vezető rétege a 4. század 
elején a vezegótok elől menekült nyugatra. Ó-v(ae)ndu (u=v), ó-vend, (Szent 
Vendel védőszenttel), akik Dáciában megérték a gót, hun, gepida, avar és bolgár 
uralmat.



NEGYEDIK LEVÉL 

P é t e r  m a g is z t e r n e k

azABA nembelinek,
a Gesta Hungarorum tiszteletre méltó írójának 
küldöm köszöntésemet, 
némi elmarasztalással.

Magiszter Uram, mikor nemrégiben műved utolsó fejezetének utolsó szaváig, a 
többféleképpen értelmezhető „perpetuum ”-ig eljutottam, úgy hittem, hogy most 
már végkép eldobhatom megcsorbult lúdtollamat. De megint másként történtek 
a dolgok.
Az 50-es fejezetek részletes, mondatról-mondatra, szóról szóra történő 
vizsgálatánál jöttem rá, hogy most kezdelek csak igazában megismerni és 
megérteni, azzal a következménnyel, hogy egyes korábbi nézeteimet akár 
eldobhatom. Ezidőben, tehát nem régiben, ismertem fe l  többek között 
irányvonaladat, hogy egy x fejezetben felvetett elbeszélésnek, valahol azy vagy 
z fejezetben adod a magyarázatát, s hagyod, hogy addig a szerencsétlen 20. 
századi olvasó törje a fejét azon, amit azonos képzettségű barátod hamarosan 
megértett, és örömét lelte talányjátékodban.
Ez volt a 11. századi Bizáncnak játékos stílusa, -  vannak, akik dekadensnek 
tartják -, ami megnyilvánul szavak többértelműségének megkavar ás ában. 
egyszerű szóval kimondható kerek kifejezéseknek alapos körülírásában. Mikor 
ez tudatomig jutott, a szinte megdöbbentő lehetőség vetült elém, hogy az előttem 
fekvő fakszimile kézírás nem másolat, mint eddig hittem, hanem saját kezed 
írása, s annak sok rövidítése, hibája és kettős olvashatósági lehetősége tudatos.
Ez a megoldás azonban korábbi nézetemet teszi kétessé. Ha az ismert kézírás 
valóban eredeti és a Tiéd, akkor a Quid plura! és Quid ultra! rövidítések eddigi 
magyarázata átgondolást kíván. Eddig úgy véltem, hogy ezek, a 13. században, 
mikor V. István király (1270-72) új gesztát íratott, az Osgeszta kivonatolásánál 
keletkeztek, jelezve, hogy nem kell a másolt szöveget továbbírni, mert az már 
belekerült az újonnan megírt Krónikába.
Itt megjegyzésként közbe kell fűznöm, hogy az V. István király korabeli geszta készültét csak a 
hivatalos tanokból ismerem, az esemény forrásának m egadása nélkül (MTK 168. o.). Míg nem 
kételkedem, hogy a történelmi események feljegyzése az Osgeszta megírása után is folyamatosan 
ment tovább magyar földön, addig rejtély előttem, hogy mikor valamennyi Képes Krónika 
előtti eredeti geszta eltűnt, miként állapítható meg, hogy V. István krónikása az Osgesztát 
átdolgozta, a III. István korabeli krónikát ped ig  kibővítette?

Átgondolva az időbeli változást, természetesen a Quid plurák alkalmazása 
Részedről is vonatkozhat a nagy műre. Erre egyértelmű példa a Scythia fejezet, 
benne többek között Attila király röviden összefoglalt történetével, ami után 
először áll a rövidítés jele. A krónikában ezt a korszakot nagy részletességgel



találjuk, míg a magyar királyok és nemesek származása, valamint a honfoglalás 
történetének apró részletei hiányoznak. Az okot keresve, nézetem szerint, 
egyszerű felelet adódik. A nagybirtokok megosztása az ország területén belül, 
független volt a nagy történelmi eseményektől, attólfüggetlenül, hogy időbelileg 
összefüggtek.
Mindebből azt a következtetést vonom le, hogy a Gesta Hungarorum eddigi 
nézetemtől eltérően -, nem kivonata az Osgesztának, hanem annak a nem 
hivatalos kiegészítése, ami miatt hitelessége semmiesetre sem vonható kétségbe.
Ezen a vonalon mardva, a 42. fejezetben kibukkant egy kérdőjel, amire ezideig 
nem sikerült biztos választ találnom, -  mármint, hangsúlyozott „ ego ”-val jelölt 
kívánságodat, hogy ezt az írást m m  a nyilvánosságra szánod — a mondatra, a 
fejezetre, vagy az egész Gestára vonatkoztatod-e? Feltételezem, hogy az idők 
távolságából a tilalmat Magad is elévültnek tekinted. A kérdés mellett azonban 
felelet is adódik, mégpedig az utalás más nyilvánosságra hozott munkádra, ami
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nem lehet más, mint maga az Osgesta.
A Gesta Hungarorum talányai közé tartozik többek között az ó-latin szavak ae 
írásmódjának e-re rövidítése, aminek folytán, pl. a gyakran használt leto-laeto 
szó lehet bánat is és öröm is, ami az eseményekből következtetve van úgy, hogy 
egyértelmű, de az is előfordul, hogy mindkettő lehetséges volna. Majd 
pontatlanságra ad okot, hogy a latin nyelvnek egykor magyarul is használatban 
lévő múltidős fokozatai korunkban hiányoznak. Itt-ott hallani még a nép 
nyelvhasználatában, de itt is szegényedik. Mesterien kevered a rómaiakat a 
pásztorokkal és a legelőkkel (9. jéjezet), amikoris az eddigi elemzéseknek és 
állásfoglalásoknak akár mindegyike elfogadható lenne, vagyis úgy formáltad 
tudatosan a szavakat, hogy az olvasó az értelmet tetszése szerint válassza. 
Jellemző stílusa a politikailag bizonytalan időknek, amilyen a saját századod 
volt, vagy mondhatnám, amilyen a miénk. Ha kereken mondtad volna az igazat, 
betörhetett volna a fejed.
A mai utódokra is gondolva, biztosan másként fogalmaztál volna, mert meg 
nem értésed sokat ártott nemzetednek, amelynek sorsáért nagyon is aggódtál.
De írás közben Magad is szórakozhattál a sikeres ötleteken, a mesteri 
fogalmazáson, csakúgy, mint barátod, mikor a magyar királyok és nemesek 
eredetéről szóló írást kézhez kapta. És ha barátainak is felolvasta, hamarosan 
átláthatta, hogy mit, mikor hangsúlyozzon, főkén t az És-sel kezdődő 
mondatoknál.
Az előző feldolgozások a kézírástól eltérve, ezeket gyakran önkényesen, bár 
értelmileg helyesen egybevonták az előző mondattal. A latin szöveg ilynemű 
változtatásait a fordításban lehetőleg elkerülöm, mert ezt aformát nem véletlenül 
választottad. Előadva ugyanis nagyon hatásos, ha a szónok elmond egy 
önmagában értelmes, hosszú mondatot, majd kifogyva a szuszból, megáll, mintha 
pontot tenne. Ezután mély lélegzetet vesz, és közli erőteljesebb, magasabb hangon 
vagy a feloldást, vagy a befejezést, de megint átmegy a folytatásba. Es így megy



ez tovább Nálad is, akár az Ezeregyéjszaka elbeszéléseiben, csak ott nem 
mondatokra, hanem a történetekre alkalmazva.

(Fogalomzavar tisztázására mondanám, hogy napjaink nézete szerint, a mese szórakoztató, 
de valótlan, kitalált, légből kapott történet, igazságigény nélkül. De semmiesetre sem 
vonatkozik a mesterien megformált, rejtett tartalmú ősi népmesékre, ha ezek az idők folyamán 
el is homályosodtak. Vagy másként mondva, nem a mesék homályosak, hanem az olvasók 
szem e. A G esta  H ungarorum nak „rém séges m e sé v é ”, degradá lása , szellemében 
megszegényedett, de önmagát túlértékelő korunkra jellemző.

A nyilvánosságra hozatal kerülésének másik oka mondataid irodalmi formálása, 
amikről előre tudtad, hogy nem mindenki érti meg őket, s könnyen 
félremagyarázhatók Politikai válságok idején kellemetlenség származhat belőle. 
Ezt a helyzetet a saját korunkban is megismertük. Barátod, aki éppen úgy ismeri 
az Arpád-utód királyok és a vele jött nemesek életrajzát, mint Tenmagad, mert 
mindketten közülük származtok, ismeri a titkok kulcsát is.

A.BE



15.1.2.

15.1.3.

15.1.3.a.

15, KOMÁROM VÁRA

avagy OUNDU ÉS KETEL KÖVETSÉGE 
DE C AMAERO CASTRO

Missi uero Arpad ducis Oundu páter Ethe et Ketel páter Oluptulma 
et Turzol miles cumanus -  cuius genealógia defecit in semetipso, -  
uenientes fluuium Budrugtransnatauerunt in illő loco, 
ubi paruus fluuius manans a Saturholmu descendit in Budrug.
Et sic transeuntes fluuium Budrug,
cum predictum paruum fluuium transirentquasi leti=laeti,
tunc per inundationem aquarum, Ketel equo offendente in aquam submersus est
et sociis suis adiuuantibus uix a leto/laeto liberatus est.
Tunc fluuius ille per socios Ketel uocatus est per risum Ketelpotaca.

Árpád vezér küldöttei pedig: Ete apja Ond, Alaptolma apja Ketel és Tarcal kun vitéz, akinek 
a maga személyében magva szakadt, útközben átúsztatták a Bodrog folyót azon a helyen, 
ahol ebbe a Sátorhalomról lefutó folyócska beleömlik. S így átjutottak a Bodrog folyón; de 

r miközben az említett folyócskán keltek át nagy vígan, a víz áriában Ketel lova megbotlott, s 
ő társai segítségével is csak alig bírt a halálból kimenekülni. Azt a folyót ezért Ketel társai 
tréfásan Ketelpatakának nevezték el. (Pais)

Árpád fejedelem követei voltak Oundu, apja Ethe-nek, Ketel, apja 
Oluptulmának,
és Turzol kumán katona, -  akinek nemzetséglajstroma nála megszűnik /  
hiányzik—
akik elindulva a Bodrog folyón áthajóztak azon a helyen, 
ahol egy kis folyó megáradva Sátorhalomnál ömlött a Bodrogba.
És ahogy átmentek a Bodrog folyón,
akkor előbb nevezett kis folyón is átkeltek volna,
1. szomorúan/ halálosan, 2, mintegy vidáman,
akkor a vizeknek az áradása miatt Ketel lova megbotolva/ akaratoskodva/
( iszapba, sárba süllyedve) a vízben alámerült,
és társainak segítségével nagy nehezen szabadította meg a haláltól.
Utána az a folyó Ketel társai által elneveztetett tréfából Ketelpatakának
A fejezet címének nincs köze az események közvetlen menetéhez, mert úgy a Vág 
torkolat ajándékozása, mint a birtokcsere később zajlottak le.
A követek útjáról azonban pontos helymeghatározást kapunk. ZaIán fejedelem emberei 
Zemplén várából -  ahol bolgár katonaság/ lakosok? tartózkodásával lehetett számolni, 
a Bodrogot átlépve mentek Ungvárra.
Távozásuk után Árpád fejedelem követei szintén átkeltek a Bodrogon, de délebbre, a 
pataknév alapján a mai Sátoraljaújhely közelében, de nem ott, mert ez „új hely”. Az 
átkelés helyétől délre volt a megáradt patak, s ha Ketel lova az áradásos területen a 
sárba süllyedt, úgy az eset Sárospataknál történt.



8. Ábra: 1. A bolgár követek útja
2. A magyar követek útja

A hangulat értelmezése a letus/laetus szavak írásmódja miatt, megint kétféleképpen 
lehetséges. Lehet, hogy a lovat a haláltól szabadították meg, de úgy is lehet, hogy 
nevetve történt annak kiszabadítása a sárból. Ugyanis, ha Ketelt kellett volna a halálból 
megmenteni, a társak aligha tréfálkoztak volna. Majd a követség tovább haladt délre, 
a Tisza felé, de kétségtelenül nemcsak három személy, hanem kísérőik is voltak.
Turzolnak, a kumán katonának, pontosabb szövegértelmezéssel nem magva veszett, 
hanem hiányzott a felmenő családfája. Nemességét, mint merész és bátor katona, 
ekkor és ezúton szerezte. Ketel vezérről a következőket olvashatjuk:

Pais: Magyarázatok: Ketel (Ketel) 8 ,10,14-16. -  Ketelnek, Anonymus egyik kun vezérének 
a fia, Alaptolma török személynevet visel. A Krónikában nem Ond, Ketel meg Tarcal, hanem 
Künd: Kend fia Kusid Árpád követe. Ketelpataka  (Ketelpotaca) 15. -  XIII. századi 
oklevelekben is felbukkan.

[Györffy: A mai Sárospatak területén át folyt.]

A helymeghatározással tehát nincsen problémánk, míg a Képes Krónikával történi' 
összehasonlítás azért nem helytálló, mert ott Kund fia Kusid Svatoplukhoz ment 
követségbe és nem Sátánhoz. Turzol pedig csak katonai kísérő volt, diplomáciai feladai 
nélkül. A Gestában a különböző helyre küldött követek rendszerint mások.

Györffy: Anonymus, Vezémévsor, Ketel fia Alaptolma (105 o.)
Anonymus kancelláriai szolgálata ideje tájt, 1192-1198-ban Katapán székesfehérvári prépost 
majd egri püspök volt kancellár. A királyi jegyző és kancellár közötti szoros kapcsolat (?‘ 
eredményezte, hogy P, magister a Katapán-nemzetség őseit is a vezérek közé sorolja. Majd 
később,*, birtokviszonyaikat behatóan tárgyalta.... A honfoglalás történetben szerepel Ketel 
olyan beállításban is, amelynek kevésbé tulajdoníthatunk hagyományos értéket.... Anony
mus idejében a Bodrog egyik mellékvize Ketelpataka (Ketelpotaca) nevet viselt.... E helynév 
adta Anonymusnak az indítékot, hogy itt egy kis epizódot szúrjon az elbeszélésébe 
Lehetséges, hogy az elbeszélés magva névmagyarázó népmonda.



Anonymus 13. századba helyezésével, személyével kapcsolatban hiányoznak a biztosan 
alátámasztó adatok, nem beszélve bizonyítékokról, ezért bárkinek a fantáziája szabadon 
szárnyalhat. A magas magiszteri képzettséggel rendelkező királyi jegyzőt szolgálatba 
lehet állítani, meg lehet tenni akár elemi iskolai tanítónak is, biztonsággal ki lehet mondani, 
hogy főnökével szoros kapcsolata volt, aki az alkalmazott alázatával biztosított helyett 
neki „regényében”, A „kis epizód közbeszúrásával” pedig biztosította, hogy a Ketel 
patak környékén, főnökének elődei már birtokosok voltak. S névmagyarázó 
népmondával akarta ezt igazolni, aki állítólag megvetette a nép meséit.

Ha most feltámadna, s eljönne közétek!
(Arany János)

Összegezhetnénk úgy a helyzetet, hogy egy nagyon rosszul sikerült fantomképpel nézünk 
szembe? Nemrégiben azt is olvashattam, hogy a Gesta írója Aba Péter, Kun IV. László 
(1272-90) király lovásza volt, aki mellékesen írással is foglalkozott.
Nézzük tovább Péter magister szavait, aki követek megkezdett útjáról előre vágtat az 
időben.

15.2.1. Et postea dux Árpád per gratiam suam totam terram cum hábitatoribus suis 
eidem ketel a saturholmu usque ad fluuium tulsuoacondonaiit,...
Et non tantum hec, séd etiam maiora hiis condonauit, 
quia dux Arpad subiugata sibi tota terra Pannonié
pro fidelissimo seruicio suo eidem Ketel dedit terram magnam iuxta Danubium, 
ubi fluuius Wag descendit,
ubi postea Oluptulma filius Ketel castrum construxit, quod Camarum nuncupauit.

15.2.2. Árpád vezér kegyesen ugyanennek a Ketelnek adományozta Sátorhalomtól egészen a Tolcsva 
vízéig az egész földet lakosaival egyetemben. De nemcsak ezt kapta Ketel, hanem jóval 
többet, mivel Árpád vezér Pannónia meghódítása után hűséges szolgálatáért nagy földet 
adott neki a Duna mellett ott, ahol a Vág folyó beletorkollik. Itt utóbb Ketel fia Alaptolma 
várat épített, és azt Komáromnak nevezte. (Pais)

15.2.3. És később Árpád fejedelem 1. kegye által/jóvoltából/ 
vagy inkább 2 ,a megtett szívességért/ köszönetként
-  az egész földet lakosaival, vagy mindennemű birtokjogával egyetemben -  
ennek a Ketelnek Satorhalomtól a Tolcsva folyóig adományozta.
Es nemcsak azt, hanem ennél jóval nagyobbat is adott neki,

s

mikor Árpád fejedelem meghódította magának Pannónia egész földjét, 
hű szolgálatáért ennek a Ketelnek adott nagy földet a Duna mellett, 
ahol a Vág folyó beletorkollik,
ahol később Oluptolma, Ketel fia  várat emelt, amit Kamarum-nak nevezett.

15.3.1. Ad seruicium cuius castri tam de populo secum ducto 
quam etiam a duce aequisito duas partes condonauit,
ubi etiam longo posttempore ipse Ketel et filius suus Tulma more paganismo sepulti
sunt, séd terram illám, que nunc Ketelpotaca uocatur,
posteritas eius usque ad tempóra Andree regis filii calui Ladizlay habuit.
Attamen rex Andreas de posteris Ketel canbivit illum locum duabus de causis, 
unum quia utilis regibus erat ad uenationes, 
secundum quia diligebat partes illas habitare uxor sua



eo, quod propius ad natale solum esset, quia erat filia ducís Ruthenorum 
et timebat aduentum imperatoris Theotonicorum, 
ut ne ulturus sanguinem Petri regis Hungáriám intraret, 
ut in sequentibus dicetur.

15 3 2  Ennek a várnak a szolgálatára odaadta mind a magával hozott, mind pedig a vezértől nyert
népnek a kétharmadát. Hosszú idő múltán ugyancsak ezen a helyen temették el pogány 
módra magát Ketelt meg a fiát, Tolmát. Azt a földet is, amelyet most Ketelpatakának hívnak, 
az ő ivadéka Szár László fiának, András királynak az idejéig birtokolta. Azonban András 
király Ketel utódaitól cserébe megszerezte azt a helyet, mégpedig két ok miatt: először, mert 
a királyoknak alkalmas volt vadászat céljára, másodszor meg, mert szeretett azokon a tájakon 
lakni a felesége. Tudniillik ez, mivel az orosz vezér leánya volt, ott közelebb lehetett a 
szülőföldjéhez, azon kívül pedig félt a német császár jöttétől is, hogy majd Péter király 
vérének megbosszulása végett betör Magyarországba, amint maid lentebb beszélünk róla. 
(Pais)

15.3.3. Annak a várnak a szolgálatára úgy a magával hozott népből, 
mint a fejedelemtől (kapottból) egyenlően két részt hagyott,
ahol még mindig, hosszú idő után maga Ketel és fia  Tulma pogány 
vagy helyi szokás szerint vannak/ lettek eltemetve

-d e  azt a földet, ami Ketelpotacának neveztetik,
utódjuk Szár László fiának, András királynak idejéig birtokolta,
De mégis András király Ketel leszármazottjától elcserélte azt a helyet, 
két okból,
egyrészt mert alkalmas táj volt a vadászathoz,
másrészt mert kiszemelte azt a részt lakni a felesége,
azért, mert közel volt a születési helyéhez, aki Ruthenia fejedelmének a
leánya volt,

és félte a német császár jövetelét, netán Péter király vére miatt 
Magyarországot megtámadja,
mint a következőkben mondva lesz vagy mint előre megmondatott, vagy mint 
előre megmondta.

15.3.3.a. Megtörtént az első birtokadományozás. A kumán Ketel vezér a Sáros/Ketel és Tolcsva 
patak közötti terület birtokosa lesz, cum habitatoribus suis, aföld lakosaival, vagy 
teljes birtokjogával együtt.
Mivel Ketel két helyen lett birtokos, egyfajta kételyem támad, hogy ez volt-e a valódi 
neve, s nem megint magisteri szójátékra épül a mondát? Mivel a Vág torkolatánál 
épített várat fia, Alaptolma Komáromnak nevezte, s a név Somogyban és a Sió 
mellett, Fejér megyében is megtalálható. Tovább táplálja gyanúmat, hogy András király 
Sárospatak fejében Tolnában és Al(a)p=Fe/íe>-ben kárpótolta a királyi birtokokból 
Ketel leszármazottját.
Nézetem szerint az utolsó mondat nyelvtanilag tudatosan bizonytalanig és biztosan 
nem fordítható többes szám első személyében. A kézírásban bizonytalan, hogy in 
sequentibus, Vagy imequentibus egy, vagy két szóként lenne olvasandó. így keletkezett 
a félreértés, hogy mivel I. András király története később nem folytatódik, a szöveg 
csonka, míg más vélemény szerint „kifelejtődött” (Kristó). A vélemények mindegyike



lehetséges volna. Ellenben a meggondolás oda vezet, ha a szerző az ősök eredetét 
akaija megírni másfél évszázaddal korábbról, úgy nem az a szándéka, hogy a történetet 
I. András királlyal folytassa.
Meghatározhatatlan, hogy kire vonatkozik a mondat utolsó szava: a szerzőre, a 
királynéra, a császárra, vagy csupán általánosítás.

15.3.3.b. Még egy gondolat merül fel a kumán Ketellel kapcsolatban, mivel „a magával hozott” 
népet kettéosztotta. Ez a nép a Dnjeper túlsó partjáról, Lebediából jött. Egyik fele 
maradt Sárospatak környékén, másik a Komáromnak elnevezett várat népesítette 
be, amiből elméletileg következik, hogy a két táj 10. század elejei sírleletei hasonlók 
kell, hogy legyenek. A Komárom elnevezés alapja aligha más, mint a gyűjtőnév: kumán.
Az adott helyzet azonban kulcsa még egy másik történetnek is, amit VII. Konstantin 
császártól ismerünk. Az ősi szkíta földön, ahová a kumán törzsek menekültek, vezérük 
Levedi volt, aki kazár nőt kapott feleségül. Ebből nyilvánvaló, hogy a nép a kazároknak 
fizette adóját, míg a kijeviek már korábban kivonták magukat a fennhatóság alól. Almos 
és hadainak ide érkezése hírére, a kazár kán hivatta Levedit, népének függetlenséget, 
s neki fejedelmi rangot ígért, amit nem fogadott el. De mire hazaért otthonába, ami a 
nagy távolságok miatt időigényes volt, népének egy része már Álmoshoz csatlakozott, 
és útban volt Pannónia felé.
A vándorok átjutottak a Kárpátokon, s most egy dentumagyar és egy kumán előkelő, 
Ound és Ketel, mint követek elhagyják Tokaj szőlővesszeit, és Alpár felé igyekszenek 
Zalán fejedelemhez. Kövessük útjukat!



16.1.2.

16.1.3.

16.1.3.a.

16.2.1.

16.2,2,

16. TÜRZOL HEGYÉ

DE MONTÉ TURZOL

Tunc Ound et Ketel nec non Turzol transeuntes siluam
iuxta fluuium Budrug equitandó quasi brauium accipere uolentes.
Super equos uelocissim os currentes
super uerticem unius alcioris montis ascend(erunt) -erent.
Quos turzol miles strennuissimus antecedens 
cacumen montis primus omnium ascendit.
Et montem illum a d ie  illő usque nunc montem Turzol nominauerunt.

Ekkor Ond, Ketel meg Tarcal, miután az erdőn áthaladtak, a Bodrog folyó mellett lovagoltak: 
majd mintha pályadíjért futottak volna, sebes vágtában nyargaltak fel egy jó magas hegynek 
a csúcsára. A másik kettőt maga mögött hagyva, Tarcal a serény vitéz ért fel elsőnek a 
hegyoromra. Ezért a hegyet attól a naptól kezdve mostanáig Tarcal hegyének nevezték 
(Pais)

Azután Ound és Ketel valamint Turzol áthaladva az Erdőn 
a Bodrog folyó mellett lovagolva, 
mintegy versenydíjat akartak volna nyerni.
A lovakon leggyorsabb vágtában
egy magas hegy egyikének a mélységei fölé/ magaslatára hágtak volna fel. 
Akkor Turzol, a legelszántabb/ legjobban iparkodó katona, 
megelőzve, a hegy ormát elsőként érte el,
és azt a hegyet attól a naptól mostariig Turzol hegyének nevezték el.
A Sátor-pataki „epizód” utáni ..erdő” a Hegyalja déli része volt, ami korunkban 
Zempléni hegység névre változott, s ahol napjainkban még £rc/Jhorváti és 
Erdőbénye őrzi az egykori nevet.
A kihangsúlyozott „unius”, azaz egy bizonyos hegynek a magaslata, ami már az elfoglalt 
Bodrogközből is kiszemelhető volt, csak a mai Tokaj lehetett, ami északról lankásan 
közelíthető meg, majd délen meredeken emelkedik ki a síkságból.
Tunc hii trés domini super uerticem eiusdem  m ontis terram undique perspicientes, 
quantum humánus oculus ualet ultra quam dici potest, dilexerunt 
et in eodem loco moro paganismo occiso  equo pinguissim o magnum aldamas 
fecerunt,

Turzol a sociis accepta licentia, sicut erat uir audax
et fidus in armis, cum suis m ilitibus ad ducem  Arpadium reuersus est,
ut eí utilitatem illius terre nuntiaret,

A három úr a hegy csúcsáról, ameddig csak a szem ellát, körös-körül megszemlélte a földet; 
kimondhatatlanul meg is szerette azt, és mindjárt azon a helyen, pogány szokás szerint, egy 
kövér lovat ölv$ le. nagy áldomást csapott. Tárcáit, aki merész ember volt, és megállta 
helyét a harcban, a társai most elbocsátották; s ő katonáival együtt visszatért Árpád vezérhez* 
hogy neki a föld alkalmas voltáról hírt adjon. (Pais)



16.2.3, Akkor/mikor az a három úr a legtetejéről azoknak a hegyeknek, 
a földet körbeszemlélte, amennyire az emberi szem elér a távolba,
amit megszerezni/birtokolni szerettek volna kiszemelték/megszemlélték,... 
és azon a helyen (Tarcalon) a falusiak/ a parasztok
a legkövérebb/elhízott ló leteritésével/ agyonütésével nagy áldomást rendeztek 
Turzol a társaktól kapott engedéllyel, mivel merész/ bátor férfi volt 
és biztos kíséret a harcokban, katonáival visszafordult Árpád fejedelemhez, 
hogy neki annak a földnek alkalmas voltát/ hasznát, vagy törvényes helyzetét 
jelentse.

16.2.3.a. A hegy legmagasabb pontjáról (Nagy Kopasz 515 m) minden irányban a 
beláthatatlan messzeségbe láttak, s ahonnan a Bodrogközbe közvetlenül jeleket 
adhattak. Sajnos, a modem technika nem tartotta tiszteletben a helyet, mert az 
oda épített TV torony elvette a közönséges földi halandók számára a körbe való 
távolbalátást, s csak a keleti és déli tájak részleteinek betekintését teszi lehetővé.
A 16.2.2. fordítás helyességében néhány változtatás kívánkozik. Valószínűtlen fordítási 
értelem:
>  a még később is gyakran használt „kimondhatatlanul megszerették” kifejezés,
>  megkérdőj elezendő a „pogány szokás”, és
>  a ping-vissimo= a legkövérebb/ legzsírosabb ló, mivelhogy ilyen egyáltalán nincsen, 

és
> ha sebes vágtában, mintegy versenyt futva száguldtak fel a hegyre, hogyan 

vittek Árpád fejedelemnek Salán fejedelemhez igyekvő követei oda elhízott 
lovat, hogy azt ott mindjárt pogány módra leöljék és áldomást csapjanak, 
mikor még tulajdonképpen semmi se történt?

A „paganis” szó már előfordult, mikor Álmos és népe a Dnjester folyón a helyi szokás 
szerint kelt át. A „pogány” értelmezés aligha korábbi a múlt századnál, s az áldomás 
szó is kétes a hegy tetején.

Pais: M agyarázatok Áldomás (fecerunt aldumas, olv. áldumás) 22. -  Anonymus itt latin 
szövegébe magyar szót iktat. Ez az áldomás az áld am. „áldoz, szentel” ige származéka, s 
a jelentése tulajdonképpen, áldozat”, amelyet az istenség tiszteletére végzett evés-ivás 
kísér.
Értelmező szótár:
Áldomás = valamely sikeres vállalkozást, befejezett munkát, győzelmet, sikert vagy más 

I örvendetes alkalmat ünneplő lakoma, víg (evés-) ivás, borozás.
... ünnepélyes vagy barátságos (evés-) ivás, iddogálás.

* A fordítás ugyan forgatható, de mivel „áldomást inni” a győzelemnek, vagy
más örvendetes eseménynek a lezárásaként szokásos, itt valamivel több történt, 
mint a hegyről való körültekintés, és emiatt egy elhízott ló leölése és hármasban 
történő elfogyasztása. Egyrészt azért, mert az ember a lovat vagy megüli, vagy 
tehervonó állatnak alkalmazza, de nem hizlalja. Ezt az áldomást nem a 

i követségbe küldött három úr rendezte, hanem a helybeli lakosság, a paganus,
i akik lehetnek bolgár megszállás alatt élő őslakosok, vagy a bolgárok által a
t Balkánról idetelepített nép.
i



Szenei Molnár szótár (1604): 
t paganus,a,um-  I. falusi,falunvaló2: külföldi,paraszt* 

paganicusÁum -  falubeli, külföldi

A hízott ló pedig lehetett, ha neve nem is kerül említésre, Zemplén várának parancsnoka, 
akihez Hung várának ispánja, a saját emberei által életét veszített Laborcz is menekülni 
igyekezett, vagy szójátékkal zabon (=Soba-Csaba népén) hízott közigazgatási 
adóbehajtó, aki ellen a nép, már Árpád követségének puszta megjelenésére, felkelt. 
Az idegen uralom megdőlt. A nap örömünnep volt, mikor is Tokaj szőlővesszeinek 
nektárja is csurranhatott.
De miért nevezték a meg nem nevezettet hízott „ló”-nak? Valószínű összefüggés áll 
fenn al l .  fejezetből ismert, és a Tisza túlsó oldalát megszálló bolgár Maróttal, akinek 
hasonnevű unokáját a nép A/éw-Marótnak (mén>csődör) nevezte, mivel sok szeretője 
volt. A Bodrog tájainak őrzője pedig egy elhízott vén ló volt, akit senki se szeretett. S 
mivel a magyar ember nem fogyaszt lóhúst, biztosra vehetjük, hogy az áldomáson más 
ételek kerültek terítékre. A valószínűtlenségek közé tartozott volna az is, hogy egy 
ellenséges földre követségbe menő magas rangú társaság, pár napos útra, élelemként, 
hizlalt lovat visz magával.

16.2.3 .b. Az utóbbi mondat fogalmazásából kitűnik, hogy Turzol, a merész katona nem hiába 
kísérte a követeket, s áz a bizonyos lovas baleset sem volt véletlen. A „kiáradt vizek” 
aligha más, mint a felkelő helyi lakosság Sárospatak környékén, és mialatt a „hízott ló” 
leterítése után a nép örömünnepet ült, a három férfi felvágtázott a hegyre. Innen messze 
földre láttak, s mivel ellenség nem volt a láthatáron, a két követ elbocsátotta Turzolt 
hogy téijen vissza urához, és adjon hírt a fejleményekről. Annak aföldnek „előnyei” 
között nemcsak annak termékenysége volt a döntő tényező, hanem, hogy a lakosság 
részéről nem történik ellenállás, és örömmel várják érkezésüket.
Az előző fejezetben történt az előjelzés, hogy a Ketelnek adományozott föld 
Saturholmu-tól a Tolcsva vízéig terjedt, ami megint szójátékra adott alkalmat. 
Itt lehetett a”sátorfája” egy bolgár helytartó- satrapes-nek. amit innen időben el is 
hordhatott, vagy inkább itt volt a ‘halma’, ahol eltemették. A latin satur szó pedig= 
jóllakott, hízott. Satorhalmu később Sátoralja lett, ami az aljas jelzőre is emlékeztet. 
A szójátékok nagy mesterére akadtunk.

16.3.1. Quod et sic factum est. Ound uero et Ketel equitantes celerrim o cursu egressi 
de monte Turzol
tertio die ducem Salanum in castro Opar iuxta Thysiam  inuenerunt, 
quem ex parte Arpad salutauerunt
et ei secunda die post ingressum curie sue dona, que secum  portauerant, 
presentauerunt
ac mandata Arpad ducis ei retulerunt.
Dux Salanus uísis muneribus et audita legatione tam suorum quam istorum 
lactior factus est solito
et missos Arpad ducis benigne suscepit et diuersis donis ditauit 
et insuper postulata Arpad concessit.



1 6 .3 .2 .  Ez meg is történt. Ond és Ketel pedig továbbindultak Tarcal hegyéről, és gyors lovaglással 
harmadnap megtalálták Salán vezért Alpár várában, a Tisza mellett, Árpád nevében üdvözölték 
őt; majd udvarába való megérkezésük után más-nap átnyújtották nekí a magukkal hozott 
ajándékokat, s közölték vele Árpád vezér üzenetét. Salán vezér, mikor látta az ajándékokat, 
és meghallgatta a maga embereinek meg amazoknak is a követjelentését, szerfölött megörült. 
Árpád vezér küldötteit kegyesen fogadta, és gazdagon megajándékozta, egyszersmind Árpád 
kívánságait szintén teljesítette.

16.3.3. Ez és így történt. Ound és Ketel gyorsan lovagolva elhagyták Turzol hegyét, 
harmadik napon Zalán fejedelemhez,
Alpár várába a Tisza mellett megérkeztek, 
akit Árpád részéről üdvözöltek,
és neki az érkezésüket követő napon, annak udvarában az ajándékokat, 
amiket neki magukkal hoztak, átadták,

w

és Árpád fejedelem mandátumát/  megbízását neki megismételték 
Zalán fejedelem látva az ajándékokat és meghallgatva a követeket, 
úgy a sajátjait, mint a másikakat, nagyon megörült, " 
és Árpád fejedelem küldötteit jókedvűen/kegyesen magához vette, 
és a különböző ajándékoktól meggazdagodott, 
és ezek fejében Árpád postulátumával egyetértett.

16.3.3.a. A két követ is gyorsan lovagolva elhagyta a Turzol-hegyet, így a nagy áldomáson 
aligha vettek részt. Harmadnap (kb. 120 km) megérkeztek Alpár várába, a Tisza 
mellett. Az események a diplomácia szabályai szerint folytak. Első nap üdvözölték 
uruk nevében a fejedelmet, aki másnap hosszabb megbeszélésre fogadta őket. 
Az ajándékok megtették hatásukat. A fordítás helyesbítve:
>  Salan fejedelem meghallgatja a követeket mindkét részről, a Sajó folyóig 

terjedő terület átadása végett.
>  Örül az ajándékoknak, ami: 12 fehér ló, 12 teve (teherhordó ló), prémek és 

köntösök.
>  12 kumán fiú az állatok gondozására, 12 ruthén lány, a fej edelemasszonynak.
>  Kegyesen és jókedvűen átveszi a küldött fiúkat és leányokat, akor szokása szerint, 

mint sajátjait, (tehát nem túszként).
>  Az ajándékok összességével gazdagnak érezhette magát, és az adás-vételi 

szerződés létrejött.
Vagyis Árpád fejedelem a küldött ajándékokkal megvásárolta a Sajóig terjedő 
földet, azaz Zalán fejedelem az átvett ajándékok értékén lemondott a terület 
birtokjogáról.

16.4.1. Decimo autem die Ound et Ketel accepta licentia a Salano duce repatriare ceperunt, 
per quos dux Salanus duas lagungulas aqua Danubii plenas 
et unam sarcinam de herbis melioribus sabulorum Olpar 
quasi pro risu deridendo cum diuersis muneribus duci Arpad misit 
et insuper cum habitatoribus suis terram usque ad fluuium Souyoy concessit.
Tunc Ound et Ketel ad ducem Arpad cicius uenientes cum legatis Salani ducis 
ac munera missa presentauerunt
et terram cum omnibus habitatoribus suis duci Arpadio condonatam esse dixerunt,



unde maxima laeticia orta est in curia Arpad ducis  
et per III dies magnum conuiuium celebrauerunt.
Et tunc roborata pace legatos Salani ducis diuersis muneribus ditatos 
repatriare dimisit paciferoSi

16.4.2. Tizednap pedig Ond és Ketel, midőn Salán vezértől megkapták az engedelmet, hazakészültek. 
Velük Salán vezér Árpád vezérnek különféle ajándékokon kívül nevetni való tréfaképpen 
küldött még két korsót tele a Duna vizével meg egy nyalábot Alpár homokjának a java 
füvéből. Ezenfelül átengedte a Sajóig terjedőföldet lakosaival egyetemben.

Ond és Ketel hamarosan megjöttek Árpád vezérhez Salán vezér követeivel együtt. A küldött 
ajándékokat átnyújtották és értesítették, hogy a földet összes lakosaival együtt megkapta 
adományban Árpád vezér. Emiatt szertelen vígság támadt Árpád vezér udvarában, és három 
napon át nagy lakomát csaptak. Azután Árpád megerősítette a békét, és Salán vezér követeit 
gazdagon megajándékozva elbocsátotta, hogy térjenek haza a béke hírével. (Pais)

16.4.3. A tizedik napon Ound és Ketel Zalán fejedelem engedelmével hazatérni 
indultak,
akik által Salán fejedelem két teli korsó Dunavizet
és egy kévét Olpár homokjának legjobb fűvéből, mintegy a nevetést elfojtva, 
különböző ajándékokkal együtt küldött Árpád fejedelemnek, 
és ezenfelül a földet, annak lakosaival, vagy birtokjogával 
a Sajó folyóig átengedte.
Mikor Ound és Ketel Árpád fejedelemhez hamarosan megérkezve 
Zalán fejedelem követeivel együtt, és a küldött ajándékokat bemutatták 
és a földet annak valamennyi lakosával /birtokjogával Árpádfejedelemnek 
átengedésre kihirdették,
aminek következtében igen nagy öröm keletkezett Árpád fejedelem udvarában, 
és három napos ünnepi lakomát tartottak.
És azután a békét erősítve, Salan fejedelem követei, 
különböző ajándékokkal gazdagon, 
hazamenni küldettek, mint a béke hírvivői.

16.4.3.a. p, magister, mint jogász megismétli a szerződés szövegét, miszerint Zalán a felajánlott 
vételárat elfogadva átadta a Sajóig terjedő területet annak birtokjogával együtt Árpád 
fejedelemnek.
A pontos helyzet tehát, hogy a Sajóig terjedő terület Zalán részéről nem adomány, 
mint az előző fordítás mondja, hanem átengedés/átadás = concessio cum omnibus 
habitatoribus. Ezúttal is nyitott kérdés, hogy a kifejezés a teljes lakosság átenge
désére, vagy a mindennemű tulajdonjogra vonatkozik-e?
A tárgyalás Salán fejedelem udvarában olyannyira sikeres volt, hogy mindkét 
követség, hungár és bolgár, a barátság jelképeként együtt ment vissza Árpád 
fejedelemhez, a kért terület átadásának hírével, valamint a Duna vizével töltött 
két korsóval és Alpár homokjának füvével. Mindkettő a behódolás jele volt ősi 
Idők óta.
Árpád fejedelem az eddig bolgár fennhatóság alatt lévő, és a Sajóig terjedő 
területet, ami egykor ősapja tulajdona volt, hivatalosan birtokba vehette, aminek 
kihirdetése a bolgár követek jelenlétében történt.



Ezúttal nem „áldomást” ittak, hanem három napos ünnepi lakoma következett a 
követek tiszteletére. A „szertelen vígság” lehetséges, de fordításként pontatlan.

Ismételten találkozunk a középkori írásmód szerint a szomorúság/halál szavával a letecia-
val, ami egy  a  betű közbeszúrásával változik örömmé, laeticia *  öröm vigasság.
laetus = egy darab földet kapni az államtól.

Még az a kérdés vetődhet fel, hogy vajon miért küldött Árpád fejedelem a bolgár Zalán 
fejedelemnek és a fejedelemasszonynak kumán fiúkat és leányokat? A felelethez vissza 
kell lépnünk az avar időkbe, Kovrat/Horvat fejedelem fiaihoz, akiknek nyelve, alig 
kétséges, hogy közös volt. Ez pedig a magyar/hun, valamint a gót és görög nyelv 
keveredéséből keletkezett. A törzsek közül a balkáni anyaországban maradtak a horvátok 
és a bolgárok, keletre távoztak a kazárok, az Alpokon keresztül északra mentek a csehek, 
szintén északra a lengyelek és Csaba népe, de míg a lengyelek túlmentek a Kárpát
medencén, Kuber/Csaba az ősi szkíta-hun-avar területen maradt, ami kezdeti 
kétnyelvűséget, majd visszamagyarosodást okozott. Újabb politikai következmények 
folytán megint kettéválás történt, egyik részük helyben maradt, másik keletre ment, s ők 
azok, akik Almos fejedelemhez csatlakozva, kumán népcsoport néven térnek majd vissza. 
A követséggel ajándékba küldött fiúk és leányok még megértették a bolgárok nyelvét, s 
ezért kerültek Zalán fejedelem udvarába.



17. SZERENCSE

Boldogasszony anyánk, 
régi nagy pátronánk,... 

És sírnak, zokognak Árpádnak hívei 
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.

Régi magyar Mária ének

DE ZERENCHE

17.1.1. Arpad uero dux et sui nobiles egressi de castro Hung
cum magnó gaudio ultra montem Turzol castra metati sunt in campo 
iuxta fluuium Tucota usque ad montem Zerenche...
... et inspicientes super montana illa qualitatem illius loci
et nominauerunt locum illum amabilem,
quod interpretatur in lingua eorum zerelmes,
eo, quod múltúm dilexerunt illum locum
et a die illő usque nunc a zerelmu locus ille uocatur Zerenche.
Ubi etiam dux Arpad et omnes sui primates cum omni família
sua laboré postposito factis
tuguriis requiei locum sibi elegerunt.

17.1.2. Árpád vezér és nemesei pedig nagy örömmel felkerekedtek Hung várából, s a Tarcal hegyén 
túl ütöttek tábort a Takta vize mellett elterülő mezőn, egészen a Szerencse hegyéig. Erről a 
hegyről látták, hogy milyen az a hely; mivel pedig nagyon megszerették, úgy nevezték el, 
hogy a nevének latinul amabilis, a saját nyelvükön pedig szerelmes az értelme, attól a naptól 
egészen mostanáig a szerelemről Szerencsének hívják a helyet. Aztán Árpád vezér és összes 
föemberei egész cselédségükkel együtt dolgukat félbehagyták, és kunyhókat építve pihenőre 
tértek,... (Pais)

17.1.3. Árpád fejedelem és nemesei elhagyva Hung várát,
nagy örömmel Turzol hegyén túl ütöttek tábort egy mezőségen 
a Tucota folyó mellett, Zerenche hegyéig.
...és megszemlélve a hegység fölött/ a felső hegységet /hegyvidéket, 
annak a helynek azt a minőségét,
és elnevezték/  kinevezték azt a helyet szeretetre méltónak (szeretni valónak), 
ami a mi nyelvünkön szerelmesnek fordíttatik, 
mivel azt a helyet sok közül választották ki,
és attól a naptól mostanig az a hely a szerelemről Zerenché-nek neveztetik. 
Ahol azután Árpád fejedelem és valamennyi vezető embere, 
akkor valamennyi, a családjávalt
a munkát félretéve hajlékokat, a nyugalomnak helyét választotta ki magának.

17.1.3 .a. Az őrömet nem Hung várának elhagyása okozta, hanem az új táborhely 
(campus mező), amit Szerencs mellett, a mai A/ezőzombornál gyaníthatjuk. A 
következő, nagyon hosszú mondatban látszólag alig történik valami, míg a



17,1.3.b.

fordításban nehézségeket okoz a mutatószó: ille, illa, illud “ az úr és a locus szó 
számos változata. Ezt a játékot a magyar nyelv az egyetlen nem használatával nem 
tudja visszaadni*
Az általam megkísérelt változtatással sem leszünk sokkal okosabbak. A szójáték 
tudatos, s az értelmet valahogy másként kell megközelítenünk.
Tudós nézet szerint Anonymus szófejtése nem helytálló, de a másfajta nézet 
sem megalapozott. Az értelem keresése mintha rossz irányú volna. Más 
kiindulópont lenne, hogy a szerelem nem önmagában álló tünemény, hanem 
általában két személy igényeltetik hozzá. A mondatban a „sok közül való kiválasztás”- 
ról is szó esik, talán nem állunk messze a való helyzettől, hogy a Zerenche-nek elnevezett 
(loco=) helységben locodalmat tartottak, azaz esküvő történt, a vérszerződés 
esküjének értelmében. Nézzük meg még jobban az előforduló szavakat és a szótárt:

montanus =a hegyen élő, hegylakó, ennek női formája montana,
locus = a) hely, egyes helységek, b) anyaméh, c) birtok, földbirtok, telek, d) születési állás,
rend, kar
e) helyzet, állapot

A locus főnév variációi között tehát válogathatunk. De ugyanígy az ige is 
bővelkedik a változatokban, és többek között alkalmazható a „férjhez adás ”-ra is, 
amihez a lakodalom is tartozik. Ki volt a boldog pár? A menyasszony megnevezés a 
magyar nyelvben az ég, a meny, a magaslat, a szuper fogalomra mutat. A montana, a 
szuper hegyi leány, akiről szó van, vonatkozhat annak nemcsak lakhelyére a közeli 
hegyekből, hanem felsőbb származásra is (fenség, Hohheít).
Ezideig a fejedelmi család helyzetéről, állapotáról csak annyit tudunk, hogy a hadak 
indulásakor Almos egy feleségét és fiát, Árpádot, valamint nagybátyjának két fiát vitte 
magával (7.fej.). Ha fentebbi számolás szerint Álmos 848-ban született, úgy ezidőben 
elhagyta a 40. életévét, és fia éppen házasuló korban volt. Az utóbbi mondat szerint, 
úgy a fejedelem, mint a többi vezető családostul tért nyugalomra, tehát kétségtelen, 
hogy Árpád megnősült. De biztosan nem kunyhókat építettek, mint a fordítás mondja, 
hanem családi hajlékot, kisebb házat, most már a saját földjükön, amihez nemcsak az 
ősapajogán jutottak, hanem a jogi formaságokkal együtt megvásárolták, és teljes 
joggal „itthon” lehettek. Az eddig kialakult helyzettel szerencséjük volt. De boldogok 
is voltak, mint erre a nem messze lévő Boldogkő várának neve utal.
Ki volt a menyasszony? Két lehetőség egyike, hogy a bolgár uralom idején a hegyekbe 
húzódott, ősi család leánya volt, a másik, hogy a Kijeven túlra távozott, és most Álmossal 
visszajött kumánok egyik vezéri családjából származott.
Pais Dezső gondolata Zerenche-ről, annak kicsinyítő képzőjéről és a Kis-Szerém- 
ről, a szótagok felcserélése és a kiejtésre vonatkozó utasítása nélkül, ezúttal 
aranyat ér. A szó olvasatának nem lehet szabályt állítani, mert kiejtésének annyi 
lehetősége van, ahány nyelvjárás van Magyarországon. Egyébként P.magister 
játszik a szavakkal és velünk.



Kis Szerém, Szerémke, Zerenche, Szerencse? Hangosan olvasva a neveket, egy régi
magyar női név, Szerénke villan eszembe. Talán így hívták a fiatal feleséget? A
kezdőbetűt elhagyva Erénke-Irénke-v4ranka lennének kiejtési változatai az ara nevének.

/

A név kicsinyítő képző nélküli alakja Szerena. A név a hun korszakból ismert. így 
hívták Attila harmadik feleségének Ildikó/Mikoltnak a nagyanyját, aki I. Theodosius 
császár (379-95) testvére volt Ő volt, akire Csaba királyfi felvághatott, mint a Krónikából 
ismert. (Bővebb: Berenik: Nem oda Buda, 5. Csillagmítosz).

Európa középkori dinasztiái a neveket ismételték. így találjuk megtévesztő 
sokaságát főként a férfiaknál, a megszámozott Lajosoknak és Henrikeknek, míg 
a női nevek, mint Ágnesek, Hedvigek és Gizellák, általában az unokákkal váltották 
egymást. A gondolat jogos lenne, hogy Csaba két utód törzse, az Edék és 
Edumenek, továbbvitték az unokákban híres ősanyjuk nevét.
A Szerencsnél létrejött fejedelmi házasságban tehát egyesültek, az egykor egymás 
ellen ádáz harcot vívó, Attila fiaknak utódai, a hun feleség Réka vonaláról Árpád, 
és a császári családból származó Udikó/Mikolt utódaiból Szerénke, az első magyar 
boldogasszony. A folytatás újabb hódoltatásról számol be.

9. ábra: 1. Hung várától Szerencsig 
2. Bors útja a lengyel határ felé



17*2.1. Et non paucos Ibi díes permanserunt
donec omnia loca sibi uicina subiugauerunt,
scilicet usque ad fluuium Souyou et usque ad castrum salis.
Et ibidem iuxta Tocotam et infra siluas dux Arpad dedit
terras multas diuersorum locorum
cum suis habitatoribus Edunec et Edumemec.
Quas etiam terras posteritas eorum diuina gratia adiuuante usque nunc habere 
meruerunt.
redictus uero Turzol per gratiam Arpad ducis ad radicein eiusdem montis,
ubi Budrug descendit in Tysciam, acquisiuií magnam terram
et in eodem loco castrum construxit,
terreum, quod nunc in presenti Hymusuduor nuncupatur.

17.2.2. ...több napig maradtak ott s ezalatt minden szomszédságukba eső helyet meghódítottak, 
mégpedig a Sajó folyóig és a Sóvárig. „Ugyanott a Takta mellett és az erdők alján Árpád 
vezér különböző helyeken sok földet adott lakosaival együtt Ednek meg Edöménnek; és 
ezek utódai Isten kegyelméből még most is érdemesek a földek birtoklására. (Pais)

A fent említett Tarcal pedig Árpád vezér kegyelméből annak a hegynek a lábánál, ahol a 
* Bodrog a Tiszába ömlik; kapott nagy földet, és ugyanazon a helyen földvárat emelt, amely 

most a jelenben a Himesudvar nevet viseli.(Pais)

17.2.3. És nem kevesen/ nem kevés napig/ akkor hosszabb ideig/ 
nem kevés napon át maradtak
mindaddig, míg az egész vidéken/tájon maguknak a szomszédokat,

vagy a szomszédnőket meghódították (vagy a házasság igába 
hajtották),
mármint a Sajó folyóig és attól a Sóvárig.
Es ugyanitt a Tocota mellett és az Erdők alján
Árpád fejedelem nagy földeket adott különböző helyeket lakosaikkal együtt 
Ednek és Edemernek.
Ezeket a földeket utódaik a kegyes isten(nő) segedelmével 
mostanáig birtokolni megszolgálták
A fent említett Turzol pedig Árpád vezér kegyéből/baráti jóvoltából 
a gyökereinél/lábánál annak a hegynek, ahol a Bodrog a Tiszába ömlik; 
nagy földet szerzett, (földre tett szert)és erre a helyre várat épített, 
a földön, amely most a jelenben Hímesudvarnak neveztetik.

17.3.3.a. Vagyis a hódoltatás tovább ment, a Sajó folyótól a Castrum Salis-ig, de nem 
harci eszközökkel. A „ vicina” szó, csakúgy mint a „ montana ” nőkre, ezúttal a 
szomszéd tájak asszonyaira is vonatkozhat. A fiatal férfiak párkeresésre indultak, 
mert a megszerzett, illetve visszaszerzett földön utódokról kellett gondoskodni.
A Castrum Salis magyar fordítása Sóvár. A térképen Eperjes közelében találjuk 
helynévként. Az adott körülmények között lehet, a , jóvár-gás” szójátéka is. Sal
án fejedelem neve szintén a „só”-ra épül, s az összefüggés a bolgárokkal is 
fennállhat. Amulf császár hamarosan megtiltotta a bolgároknak, hogy a morváknak 
sót szállítsanak, ami semmi esetre sem történt Erdélyből, hanem az itteni, 
szomszédos sóbányákból.



17.3.3.b.

17.3.3.C.

„É tájon vannak Magyarország 
legnagyobb összefüggő erdőségei, égerfás völgyek, 
jelzett ösvényektől távoli források, beomlott bányák, 

titokzatos középkori romok.” 
Szelényi Károly: Tokaj és vidéke

A Tocota/Takta melletti terület és a Hegyalja déli részének birtokosai lesznek, 
Ketel szomszédságában, Edu és Edumer (vagy Edumen). Mindhárom kumán 
törzs. Nehéz lenne a meghatározás, hogy ebben a korban két testvérről van-e 
szó, vagy családokból és nagycsaládokból álló két törzsről, akik egy vezér irányítása 
alatt, ősi közösségben élnek. De vajon miért ők az elsők, akik birtokot kaptak, és 
miért éppen itt? A lehetőségek egyike, hogy őseiknek korábbi tulajdonába tértek 
vissza, amit a század elején a bolgár megszállással veszítettek el, a másik, hogy 
Árpád felesége,a divina gratia, az első kegyes fejedelemasszony magyar földön, 
közülük való volt. Ő az a szent maRia, akinek Jóvoltából” birtokolják az utódok, 
Rmagister korában is a magyar földet. Nem véletlen, hogy a nagy válság idején az 
ország magyar urai ebből a vonalból választották Aba Sámuel királyt.
Az ősapák emléke a tájon a (Hejő)-Csaba és Edelény nevekben máig fennmaradtak. 
De a Boldva-Bodua név is meg kell, hogy üsse a fülünket, mert egy tájszólásos 
kiejtéssel, Boudua-Bouda-Buda képe is felderenghet az időbeli messzeségben. 
Buda halálával törzse nem kellett, hogy kihaljon, akik, nem zárható ki, hogy az 
itteni tájakra húzódtak vissza.

Pais: Magyarázat: Ed Edömén. Edömén Eddel nyelvi tekintetben összefügg, mégpedig az 
Edümen az Ednek török továbbképzése. A két atyafi kun vezér Pata révén Aba király őse. A 
Krónikában Ed és Edémén szintén az Aba-nem ősei, azonban mint Csaba fiai már nem a 
kunokhoz, hanem Attilához és a hunokhoz kapcsolódnak.

[Györfíy: Az Edum névalak kapcsolatba hozható a bibliai Edommal.]

Mellőzük az „atyafi” hangnemet Rmagister nem „kun”-nak, hanem „cuman”-nak nevezi 
a Kievben csatlakozott népcsoportot. A nevezet nemcsak a Komárom helynévre, 
hanem a „koma” szóra is emlékeztet, barátságot és családi kapcsolatot kifejezve.

1-2-3. Birtokadományozás

1. Az előző fejezetből tudjuk, hogy a kumán Ketel, Alaptólma apja Sátorholmu- 
tói a Tolcsva vízéig teijedő területet kapta birtokul, akinek nevében a kéthely 
és kétely mellet K-Etel, azaz Attila másik ismert neve is felfedezhető.

2. Ed és Edémén birtoka a Hegyalj a déli része, a határok meghatározásához az 
eddigi adatok nem elegendők,

3. Turzol a kumán vitéz, a hegy „gyökerénél” lett birtokos, ahol nevét a Tarcal falúnév 
viseli napjainkig. Ehhez járul egy másik tulajdon, ami azonban mintha nem adomány 
lenne, mert az ige aquisiuit a „szerzemény” szava. Bár a fejedelem egyetértésével 
történt, de mégis!



10. ábra: Tokaj vára

Ez elméletileg kétféleképen volt lehetséges. A pontos megjelölés, hogy ott, ahol a 
Bodrog a Tiszába ömlik, ami Tokajnál történik, vagyis a hegy keleti oldalán, a térkép 
arra enged következtetni, hogy Turzol a szomszédságban hódított, udvarolt egy helybeli 
leánynak, s feleségül véve lett birtokába a Yümzsudvar.

terebro =  átfúr, keresztíilfiir, átv.ért. befiírja magát, tolakodik, hizeleg,
teres = hosszúdad kerek, simán kerek, önálló egész, szép, mintha faragott lenne, ízléses stb.

Másik módja lehetett a „föld” szerzésének, a Tisza vízében, vagy árterületében 
mesterséges sziget kialakítása. A „... castrum construxit terreum...” fordítása, 
mint „földvár” lehetséges, de az inkább „terrenum” lenne. Azonkívül, hogy egy 
árvizek által veszélyeztetett területen, aminek közelében elég kő akadt, aligha 
építettek várat földből. Turzol először földet nyert a vízből, majd erre a szigetre 
építette várát. A ló.századi metszeteken központja egy kerek épület volt. Ma 
Rákóczi várrom néven ismert.
Megint szójáték a latin és magyar nyelv keverésével a földszerző ak-víz-it ige is. A 
birtokot a vízből kellett megszerezni, és nem ajándék formában volt kapható, mint 
Tarcal hegye, ha Árpád fejedelemnek nem is volt kifogása ellene.

Pais: GH Magyarázatok: Tarcal (Tursol) -  Ez a Túrszol Anonymus szerint nemcsak 
személynek, hanem hegynek is a neve a Bodrog mellékén. A Duna-Száva-közi Fruska Gora- 
hegység neveként is felbukkan Tarcal. Nem lehetetlen tehát, hogy a Közép-Tisza vidékén a



Tárcái először szintén hegynév volt, sőt ésetleg úgy került oda, mint a Szerémből való 
Szerencs.
Himesudvar (castrum terreum Hymusuduor, olv. Himüsudvor) !  1.*- Itt az udvar nyilván am. 
„lakóház”, ahímes pedig. am. „festett”, mint ebben: hímes tojás. A mai Tokaj helyén.-

A bizonyíthatatlan lehetőségeknek nagyon sok változata lehet. De lehetséges, mint 
Pais Dezső rámutat, hogy a Tursol (taurus) név megelőzte a merész kumán vitézt, 
hiszen a „honfoglalók” visszaj öttek régi birtokaikra A Hemádba ömlő Tarca patak, 
valamint az összes TR betűt tartalmazó megye és helynevek a Felvidéken nemcsak 
honfoglaláskor előttiek, hanem az ősi szkíta időkbe vezethetők vissza Megint szójáték' 
a megtévesztés alapj a
A fordítás lehetősége és értelmezése, ami nem zár ki más lehetőséget, hogy egy bizonyos 
korábbi Turzolnak „magva szakadt”, azaz nem volt férfiutódj a, és most egy családfa 
nélküli vitéz kumán katona, versenyfutásban megnyerte a hegyet a leányutóddal és a 
névvel együtt, amit a Gesta írója, csupán egy fejezettel korábban már előre neki 
ajándékozott. A leszármazottak pedig aligha mások, mint a felvidéki Thurzók.
Hogy az „udvarház” a festett tojásról kapta volna a nevét, lehetséges ugyan, de inkább 
kételkedem. Női kézben tartva kétségtelenül szép és ápolt lehetett, mint egy virágos 
rét. A görög-latin Hymen a házasság, az esküvő istene, magyarul is, mint „hímes” 
helytálló lenne azáltal, hogy a lányos házba férfi került.
Az eset nem volt egyedülálló. Nagy valószínűséggel P.magister is egy Aba leányon 
keresztül lett Aba nembeli, és nagyon alapos helyismerete ezen a tájon már korábban 
is feltűnt.. Hogy a Hymes-uduor nevezet már Árpád fejedelem idején keletkezett, 
vagy Gesta korabeli, nem mondható ki biztonsággal. Ellenben az Aba nembeli Péter 
által alapított százdi monostor alapító levelében szintén szóba kerül a Bodrog-Tísza 
egybefolyása, „ahol a kun rév van”, s földrajzilag a kettő azonos.
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18. BORSOD

DE BORSOD

Et dum ita radicati essent,
tunc communi consilio et ammonicione (admonition) omnium incolarum
missus esset Borsu filius Bunger cum ualida manu uersus terram Polonorum,
qui confinia regni conspiceret
et obstaculis confirmaret usque ad montem Turtur
et in loco conuenienti castrum construeret cáusa custodie regni.

Mikor így gyökeret vertek, akkor az ott lakók intelmeire közös elhatározással kiküldték 
erős csapat élén Böngér fiát Borsot a lengyelek földje felé, hogy szemlélje meg az ország 
határait, továbbá gyepűakadályokkal erősítse meg egészen a Tátra-hegységig, s alkalmas 
helyen emeljen várat az ország őrizetére.(Pais)

És amig/ miután így meggyökeresedtek,
akkor közös tanácskozással és az egész helyi lakosság javaslatára/intésére 
ki lett küldve Borsu, Bungernek fia  erős csapattal a lengyelek földje felé, 
aki az ország határait felülvizsgálja,
és az akadályokat/határzárakat megerősítse a Turtur hegyig, 

és alkalmas helyen várat építsen az ország biztonsága okából/céljából.
A letelepedettek és a helybeliek között egyetértés uralkodott. A „gyökérverés” alapja 
a kicsirázott mag, ami felfelé új szárat, leveleket, majd termést hoz. A szerelem és a 
szerencse útja ugyanez, s mint az előző fejezet átvitt értelméből kitűnik, tömeges 
házasságkötés történt az újonnan birtokba vett földön. A jövő élet biztosítása közös 
feladat lett. Védeni kellett a határt a lengyelekig. Hol húzódott ez a határ?
A Salánnal kötött szerződés értelmében az átengedett föld a Sajóig terjedt, aminek 
forrásvidéke a Király-hegység déli oldala. Ezideig a szövegből nem derült ki, 
hogy a hadak átlépték volna a Hemád folyót, s valószínű, hogy a Sajónak csak a 
keskeny torkolati részét ellenőrizték.
Borsu uero accepta licentia egressus felici fortuna
collecta multitudine rusticorum
iuxta fluuium Buldua castrum construxit,
quod uocatum est a populo illő Borsod eo, quod paruum fuerit.

Bors pedig, miután elbocsátották, jó  szerencsével nekivágott a dolognak, és a nagy számban 
összegyűjtött parasztsággal a Boldva vize mellett várat építtetett; ezt az a nép Borsodnak 
hívta azért, mivel kicsiny volt. (Pais)

Borsu elfogadva a megbízást/ elhagyta a boldog Zerenchét/ Szerencset, 
együttesen a nagyszámú parasztsággal, a Buldua folyó mellett várat épített, 

vagy a folyó mellett Buldua várát építtette, 
ami neveztetett attól a néptől Borsodnak, 
azért mert kicsiny lett,

vagy mert kicsinye/kisgyermeke lett (petf.) vagy volt leendő (futur.ex.)



18.2.3.a. A mondat kezdetben egyszerűnek látszott, de megint nem az. A játékos 
többértelműség tudatos.
1. licentia = engedély a szabad cselekvésre (Vollmacht)
2. felicio, felicitas = termékenység, szerencse, boldogság
3. fortuna = szerencse, sors, végzet, Fortuna a Szerericse Istenasszonya
4. parvus = kicsi, kisgyermek

11. ábra: Bors útja a lengyel határhoz



Bors a fejedelemtől engedélyt kapott az indulásra, szabad cselekvési joggal. A Szerencse 
(Istenasszonyának) elhagyása kétségtelenül kétértelmű, fordítás. Bors visszahagyta a 
boldog/ áldott feleségét A  várépítés közben érkezett a hír, hogy Borsnak kicsinye/ kis 
gyermeke született.

Pais: Magyarázatok: Borsod A Bors személynév -d képzős kicsinyítő képzője Anonymusnak 
a szó kicsinyítő szerepére vonatkozó megjegyzése a legelső magyar nyelvtani megállapítás. 
-  a vár helyét és nevét a Boldva melléki Borsod falu őrzi.

Hogy a -d végződés valóban kicsinyítő képző volt a magyar nyelvben, esetleg 
kelta maradvány, és kicsinyítés helyett inkább a nagycsaládra, a törzsnévre utal, 
mint amilyen volt a dinasztia alapító Árpád fejedelem.
Magyarország térképén, d végződésű helyneveket keresve nincs sok belőlük, de éppen 
ezen a tájon sűrűsödnek:

Borsod, Ónod, M ező-Kövesd, Karácsond, Párád, Mád, Poprád. Távolabb Cegléd, Szabad
ka (utóbbi kétszeresen kicsinyített szó lenne?), Csanád, Arad, Várad, Hunyad, a Dunántúlon 
Gotthard. Népnevekben is található, vend, kurd, horváth, svéd.

Mikor Borsunak fia született, a nép mindjárt elnevezte azt a „Bors családnak”= Borsod
nak. A vár hivatalos neve azonban nem ez lett. A szöveg tudatos kétértelműségeit 
kénytelenek vagyunk tudomásul venni.

18.2.3.b. Hol építette a várat? A fordíthatóság megengedi, hogy úgy a folyót, mint a várat 
is hívhatták Boduá-nak. Az akkori világpolitikai helyzet figyelembe véve a Hemád 
átlépése ezidőben még nem történhetett meg, így Borsu ennek a folyónak keleti 
partja mentén csak északra mehetett, így a túloldali Bodua folyóról nem lehet 
szó.
Az előző fejezetben Ed és Edémén birtoka a Tucuta/Takta patakkal állt össze
függésben. Ennek folyását felfelé követve, míg egy másik patakkal egyesül, a 
már említett Boldogkő várát találjuk. A valószínűség ide, és nem a Hemádon túli Boldva 
folyóhoz vezet

G yörffy: A z Árpád-kori M agyarország T örténeti Földrajza, Abaúj várm. 7 0 .o. 
Boldogkő (Boldvakő) [1295 k.]: p.et castr. Boldua; Bolduaku; Bulduakev; stb.

18.3.1. Bors uero acceptis filiis incolarum in obsides,
et factis metis per montes Turtur reuersus est ad ducem Arpad.
Et de reuersione Borsu factum est gaudium magnum in curia ducis.
Dux uero pro beneficio suo Borsum in eodem castro comitem constituit 
et totam curam illius partis sibi condonauit.

18.3.2„ Bors még összeszedte túszul a lakosok fiait, és felállította a mezsgyéket a Tátra hegyein,
aztán visszatért Árpád vezérhez. Visszatérte nagy örömöt keltett a vezér udvarában. A vezér 
pedig jeles cselekedetéért abban a várban ispánná tette, és egészen reá bízta, hogy annak a 
résznek viselje gondját. (Pais)

18.3.3. Bors örömmel üdvözölve az őslakosság egyre-másra érkező fiait,
** védelmébe/oltalmába veszi őket,

és kitűzve a határokat a Turtur-hegyén át visszatért Árpád fejedelemhez.
És Borsu visszatérte nagy (szívbeli, belső) örömet keltett a fejedelmi 
udvarban/  tanácsban.



A fejedelem Borsot érdemeiért ** abban a várban megyeispánná? tette, 
és azoknak a részeknek egész hivatalát/felügyeletét rábízta.

18.3.3 .a. Eddig a Kárpát medencében talált népeknek különböző megnevezésével találkoztunk. 
A Vereckei hágó átlépése után az

> elsők a bolgárok által a határra telepítette sclavok azaz siculáu-k egy 
csoportja voltak, akik örömmel fogadták Almos hadát és a vele jött népeket.

> A Bodrog folyó parti népnek, akik a hízott lovat leterítették, paganismo 
volt a megnevezése. Tehát a föld népe, vagy más értelmezésbeli szántó
vetők voltak; vidékiek, tehát nem városlakók, és nem hatalmat gyakorló 
réteg. Avagy pogányok, azaz nem keresztények, akiknek leányaival és 
asszonyaival, az érkezettek házasságra léptek.

> Kétes szó volt a habitator, ami lakost, és hatalmat birtokló népcsoportot 
jelentett. Később egyértelmű formában, mint lakosokkal, többszörösen 
találkozunk velük.

> Fentebb 18.2.1.-ben Borshoz rusticus, parasztok vagy odavalósiak 
csatlakoztak, majd apopulus, azaz köznép adta a Borsod nevet'. Ezúttal is 
tanakodhatunk, hogy a kettő azonos-e, vagy utóbbiak a várépítés táján élő 
nép volt. Harmadik lehetőség, hogy P.magister ezúttal a rusticus alatt az 
Álmos népéhez csatlakozott ruthenokat érti.

> A j elen fej ezetben tehát a békés együttélés a j övevények és itt lakók között 
egyértelmű, és új szó az incola. Ennek pontos értelme a föld őslakosa, (más 
szóval lehetne bennszülött), akik egykor a föld szabad birtokosai voltak, s akik 
a század eleje óta idegen uralom alatt éltek saját hazájukban.

A Szerencstől északra fekvő területen az őslakosság fiait Borsnak nem kellett 
összeszednie, mert azok önként jöttek a visszatért rokonsághoz, és Bors nem 
túszul veszi őket, hanem acceptis filiis incolarum in obsides, azokat védelmébe 
veszi, és a szövetséges, a hűbéres rangjára emelkednek. Később még gyakran 
találkozunk a kifejezéssel és változataival.

acceptio = das Empfangen, Annahme, elfogadni, magához venni 
accepto = widerholt empfangen, ismételten, többször fogadni, 
acceptus = angenehm, willkommen, erwünscht, lieb, mit Freuden begrllsst, 

örömmel üdvözölni

Miben különböznek ezek a habitároroktól/ lakosoktól és az egyéb felsorolt 
népektől? Elsősorban ősi múlt tudatuk van, eleik mindig is itt laktak. Nyelvűk 
az ősi szkíta nyelv, etnikumukat megőrizték. Több idegen uralmat átvészeltek, 
most pedig örömmel fogadják az egykor elmenekült vezető réteg leszármazottjait.

18.3.3.b. Hol volt a Turtur hegye, ahol Bors kitűzte a határokat? Latinból fordítva ger/e, gerlice 
lenne az értelme. Eddig hasonló szó volt Sa/wrholmu és Turzol, szintén magaslatok, 
ezúttal megkettőzve,

Pais Magyarázatok: Tátra hegyei A Tátrának ez a legrégibb magyar Turtur neve később a 
Tortol, majd a Tártál alakot öltötte. A Tátra név használata a magyarban alig múlt egyszázados. 
Anonymus Turtur-hegyei azonban aligha vonatkoznak^ mostani Magas-Tátrára, amint az ő



Szepes-erdejének is jóval a Magas-Tátra alatt, Szepsi és Kassa tájékán kellett kezdődnie, A 
Valószínű az, hogy Anonymus Szepes-erdőn a Boldva vízválasztója fölött elterülő vidéket 
érti, a Tátra hegyeinek pedig az ettől nyugatra, az ő Gömör és Nógrád várai fölött húzódó 
hegyvidék felel meg: a Gömör-Szepesi-érchegység, az Osztrovszkí-Vepor és az Alacsony* 

i Tátra.

Lengyelek határa (Confinium Polonorum) -  Ez a határ Anonymusnál -  úgy látszik -  Sóvártól 
Boronáig a Tárra hegyein húzódott.

[Györffy: Nem áll, hogy Anonymus a Tátra hegyein az észak-gömöri hegyvidéket értette; 
ennek középkori magyar neve Fekete-erdő volt. A Turtur Anonymus előadásában is a Magas- 
Tátrát jelenti. Ld. még Szepes-erdő.]

* A tudós nézetektől függetlenül, Bors feladata biztosan nem a hegyek bejárása, hanem 
a „nemzetközi” utak és folyó menti átkelőhelyek biztosítása volt. A Hemád folyót nem 
lépte, mert még nem léphette át, és ha követte ennek folyását, elérte volna az Alacsony 
Tátrát Ennek azonban harcászati jelentősége alig volt, s a terepjárás úttalan utakon 
nem valószínű. Ugyanígy nem lett volna értelme a Tátra bejárásának sem, mert ezen 
keresztül ellenséges had biztosan nem volt várható.
Ellenben kövessük a Tarca folyót a már említett Sóvárig, onnan menjünk tovább 
Bártfáig, majd Zboro várromja mellett elhaladva, hamarosan az ősi határraj utunk, 
A  hágó mindössze 559 m magas, ahonnan az út egyenesen Gorlicé-be vezet. 
Nem ez volt a Gerlice hegye? Szójáték? Nem ezt a könnyen járható hágót kellett 
eltorlaszolni, mint lehetséges támadási irányt? Jobb oldalon, már lengyel területen 
a Magóra hegye emelkedik.
Gondolhatnánk arra is, hogy Bors a határi intézkedések/nyüzsgések után először 
Gerlicéjéhez és fiához sietett, majd tőle ment Árpád fejedelemhez?

Az első hivatali kinevezés.
Borsu, a kumán B-Unger fia nem birtokosa, csak ispánja lett annak a várnak 
aminek építését vezette, és a nép által történt elnevezés nem maradt érvényben.
Viszont az első írásbeli bizonyíték áll előttünk, hogy a vármegye-rendszer 
tudatos kialakítása, várépítéssel, tájegységi központként és kinevezett 
elöljáróval, a 9. század végén már megkezdődött a Kárpát-medencében.



19.1.2.

19.1.3.

19. U .a.

19. BYCORIENSIA FEJEDELME
vagy

Követség Biharba

DE DUCE BYCORIENSY

Dux uero arpad transactis quibusdam diebus 
accepto consilio nobilium suorum
legatos misit in castrum byhor ad ducem menumorout petens ab eo, 
quod de iusticia atthaui sui Atthyle regis sibi concederet terram 
a fluuio Zomus usque ad confinium nyr 
et usque ad portám mezesynam.
Et misit ei donaria sua, sicut primo miserat salano duci tytulensy.
Et in legatione illa missi sunt dua strennuissimi milites:
Vsubuu, páter Zoloucu et Velec, a cuius progenie Turda episcopus descendit.
Erant enim isti genere nobilissimi sicut et alii de terra Scvthica egressi. 
qui post Almum ducem uenerant cum magna multitudine populorum.

Néhány nap múlva Árpád vezér nemesei tanácsa szerint követeket küldött Bihar várába 
Mén-Marót vezérhez, és azt kérte tőle, hogy ősapjának, Attila királynak a jussából engedje 
át neki a Szamos folyótól a nyíri határig és a meszesi kapuig teijedö földet. Elküldte neki 
ajándékait is, amint előbb Salán titeli vezérnek. (Abban a követségben két igen serény vitéz 
volt a küldött: ázalók apja Ösbő meg Vélek, akinek ivadékából származik Torda püspök. 
Ezek ugyanis igen nevezetes nemzetségü emberek voltak, mint különben a többiek is, akik 
Szcítiából kijöttek, és Álmos vezért sok-sok néppel követték.(Pais)

Árpád fejedelem befejezve azokat a napokat, elfogadva nemesei tanácsát,
(nem azok tanácsa szerint cselekszik, hanem egyetért azzal)
követet küld Byhar várába Menumorout fejedelemhez kérve tőle,
hogy a jogán az ő ősapjának, Attila királynak,
adja át neki a földet a Szamos folyótól a nyiri határig és a mezezinai kapuig. 
És elküldte neki ajándékait, úgy mint küldte Salan-nak,
Titel fejedelmének, vagy a titulált fejedelemnek.
És abban a követségben küldve volt a két legrátermettebb katona,
Üsubu, Zolouc apja és Vélek, 
akinek ivadékából Turda püspök származik 
Ezek a nemzetségek mintegy a legnemesebbek voltak, vagy 

voltak ugyanis ezek a nemzetségek nemesebbek, 
mint másféle Scvthica földiét elhagyók, 
akik Almos fejedelem után jöttek (követték) nagy népsokasággal.
A „tytelensi” lehet gúnyos változata a titulus szónak, mintegy visszavágás Salan 
követének beszédére, aki Árpádot gúnyosan a hungárusok fejedelmének „titulálta”. 
(14), A követek a legnemesebb szkítikaiak közül valók voltak, tehát ők is Erdélyből 
indultak, de nem tartoztak az esküt tevő hetumogerok közé. U-subu neve szintén a 
Soba-Saba változata, amiből következik, hogy az Edémén ág leszármazottja, akik



elmenekülve is apjuk földjén maradtak a közelben, s nem mentek el a messze távolba. 
Követekké választásuk nem véletlen. Birtokaik később közvetlenül határosak voltak 
délen a Menumorout által birtokolt országrésszel.

____ Csaba

12. ábra. A követek útja Menumorouthoz



n

2Q.U.

20.1.2.

20.1.3.

20.1.3.a.

20. MIKÉPPEN MENTEK BIHAR ELLEN?

QUALITER CONTRA BYHOR MISSUS ESTA.

A ) Követjárás Menumoroutnál

Missi uero Arpad ducis Vsubuu et Veluc 
fluuium Thyseie in portu Lucy transnauigauerunt _ 
et hinc (huic) egressi in castrum Byhor uenientes 
ducem Menumorout salutauerunt 
et donaria, que dux eorum miserat, ei presentauerunL 
Tandem uero mandata Arpad ducis ei referentes, 
terram — quam prenominauimus —, postulauerunt
Dux autem Menumorout eos benigne recepit 
et diuersis donis ditatos tercia die Fepatriare praecepit

Árpád vezér küldöttei: Ösbö meg a  Tisza folyón Lúc-révnél átúsztattak. Midőn innen 
továbbmenve Bihar várába értek, Mén-Marót vezért üdvözölték, és átnyújtották neki az 
ajándékokat, melyeket vezérük küldött Végre pedig értésére adva Árpád vezér üzenetét, a 
fent nevezeti földet követelték. Mén-Marót vezér kegyesen fogadta őket, máj d több mindennel 
gazdagon megajándékozván, harmadnap meghagyta nekik, hogy térjenek haza. (Pais)

Árpád fejedelem követei Usubuu és Veluc 
a Tisza folyón a Lucy (Tiszalök) révnél hajóztak át, 
és innen menve Byhor várába Menumorout fejedelmet köszöntötték 
(tiszteletűket tették),
és az ajándékokat, amiket fejedelmük küldött neki bemutatták 
Végül is Árpád fejedelem mandátumáról /megbízatásáról 
neki referálva,
a földet, — amit fentebb megneveztünk - kérelmezték (követelték).
A fejedelem mármint Manumorout (magaviselet tekintetében) ( 
barátságosan fogadta őket, és a különböző ajándékokat 

vagy az ajándékok által gazdagodva/gazdagítva, 
harmadnapra hazatérésüket rendelte el.
Miképpen mentek Biharba? Szerencset elhagyva, átkeltek a tiszalöki réven, ami 
térkép szerint a keleti parton van, és ekkor Mén-Marót földjére léptek. Későbbi 
fejezetből tűnik majd ki, hogy a fejedelem székhelye Belényes várában volt A követek 
miután üdvözölték a fejedelmet, átadták az ajándékokat, és előadták jövetelük célját 
Az előző fordítás fölényes hangneme nem felel meg az adott helyzetnek. A követjáras 
itt is a diplomácia szabályai szerint történt 

Pais;Magyarázatok
Bihar (Byhor, olv. Bihor) 19,20,51,52* Nagyvárad közelében, északra. Neve még nincsen 
megfejtve; de az bizonyos, hogy nem függ össze a szláv Belgrád, azaz „Fejérvái" névvel, 
különösen pedig semmi köze a Szvatopluk-féle, Morva melléki Welehradhoz.



20.1.3.b. Összehasonlítást téve a két követjárás között, a fogadtatás itt másként alakul, mint a 
„vulgár” Zalán esetében történt. Ott, általános diplomáciai szokás szerint, az első napi 
üdvözlet után másnap került sor az ajándékok átvételére, és a részletes megbeszélésre. 
A fejedelem kifejezetten örült az ajándékoknak, s valószínű, a fejedelemasszony is. 
Majd a követek ajándékokkal ellátva tíz napig maradhattak, tehát megvendégelték 
őket.
Menumorout udvariasan fogadta őket és az ajándékokat, de a követeket már a 
harmadik napon szintén megajándékozta, de hazatérésre utasította. Fel kellene 
ügyelnünk, hogy ezúttal nem esik szó fejedelemasszonyról.
A fejedelem az elbocsátás előtt még magyarázatot adott:

20.2.1. Quibus tamen ita respondit dicens:
Dicite Arpadio duci Hungarie domino uestro.
Debitores sumus ei ut amicus amico in omnibus,
que ei necessaria sunt, quia hospes homo est et in multis indiget.
Terram autem, quam petiuit a nostra gratia, 
nullatenus concedimus nobis uiuentibus.
Hoc etiam indigne tulimus,
quod Salanus dux ei concessit maximam terram aut propter amorem, 
ut dicitur, aut propter timorem, quod negatur.
Nos autem nec propter amorem nec propter timorem ei concedimus terram, 
etiam quantum pugillus capere, licet dixerit ius suum esse.
Et uerba sua non conturbant animum nostrum eo,
quod mandauerit nobis se descendisse de genere Atthile regis,
qui flagellum dei dicebatur,
qui etiam uiolenta manu rapuerat terram hanc ab atthauo meo,
séd tamen modo per gratiam domini mei imperatoris constantinopolitani
nemo potest auferre de manibus meis.

20.2.2. Azonban válaszképpen ezt mondta nekik: „Mondjátok Árpádnak, Hungária vezérének a ti 
uratoknak! Tudjuk, mi a kötelességünk, mint barátnak barátja iránt, mindenben, ami csak 
kell neki; mert hiszen jövevény ember, és sok mindennek híjával van.
Ámde azt a földet, melyet kegyelmünktől kért, semmiképpen oda nem engedjük, ameddig 
élünk. Azt is méltatlankodva fogadtuk, hogy Salán vezér igen nagy földet adott át neki, 
vagy jóindulatból, amint mondják, vagy félelemből, amit tagadnak.
De mi sem jóindulatból, sem félelemből nem engedünk át neki még egy marok földet sem, 
(noha azt a saját jussának mondja is”
És szavai nem zavarják meg lelkünket, ha azt üzente is, hogy ő Attila király nemzetségéből 
származik, azéból, akit Isten ostorának hívtak. Attila ugyan erőszakkal elragadta ezt a földet 
az én ősapámtól, de most uramnak, a konstantinápolyi császárnak a kegyelmes jóvoltából 
senki sem bírja kiragadni azt az én kezemből.” (Pais).

20.2.3. Akiknek mégis ezt Ígérte/ válaszolta, mondván:
Mondjátok Árpádnak, Hungaria fejedelmének, uratoknak!
Kötelezettek vagyunk/ kötelességünk, hogy mint barát a barátjának 
mindenben, amire szüksége van, mivel betelepedett/telepes ember, 

és hogy sokban/nagyban segítsük
A földet azonban, amit kér a mi kegyelmünkből, 
semmiképp el nem hagyjuk /át nem engedjük életünkben.



Mert mi sem jóindulat, se félelem miatt neki földet nem adunk át,
ha csak egy maroknyit kér is,
ha azt törvényes jósának mondaná is.
(Mag auch gesagt habén, es waere sein Recht dazu.)

20.2.3.a. Világos helyzet, hogy Menumarout önszántából nem ad át területet, és nem ismeri 
el Árpád jogát a földhöz. Kettős indok.:
1. Attila király Menumorout ősapjától vette el az igényelt területet,
2. jelenleg alattvalói helyzet köti őt urához, a bizánci császárhoz, aki segítségére 

lesz.
- Mennyire helytállóak az érvek? Ugyanis a történetet nem lehet teljesen légből 

kapottnak tekinteni. Alapvető kérdés tehát, hogy
> ki lehetett Menumorout ősapja, aki kortársa volt Attilának, és
> ki a jelenlegi császár?
A) A múltba visszatekintve, Kr.u. 330 táján Erdély területére a gótok vezegót 
törzse tört be, ahonnan a rómaiak által odatelepített vandálok menekültek el 
előttük.Majd nem egészen fél évszázad múltán 375-ben a hunok jövetelének hírére 
ők voltak, akik harci ellenállás nélkül eltávoztak. A Kelet-római birodalom területén 
kaptak letelepedési engedélyt ott, ahol későbbi századok folyamán Bulgária 
jö tt létre. Az őket befogadó Valens császár 378-ban életét veszítette az ellenük 
vezetett harcokban.
B) Utódja I. Theodosius császár (379-95) békét kötött Konstantinápolyban 
királyukkal, Athanarich-hal aki megcsodálta a világváros szépségét, majd pár 
hónap múlva hirtelen távozott az élők sorából (Jordanes: Gót történet 28). Halála 
Bizánc számára megért egy ünnepélyes állami gyásztemetést.
A Gestában a latin atavus=ősapa írásmódja atthauo ”, (a kézírás atthano-nak is 
olvasható lehetne) gyanúsan azonos az Athana-rich nevű vezegót királlyal. Más 
személy tulajdonképen az általános ismeretek alapján nem is jön szóba. Viszont a 
gótok menekülése és királyuk halála Attila születése előtt egy emberöltővel 
korábban történt.
C) Menumorout érvelése, hogy gót ősapja félévezreddel korábban a Tiszántúl és 
Erdély szkíta népe felett uralkodott, ahonnan önként távozott, jogilag gyenge lábon 
áll jelenlegi uralkodói státusának indokolására. Egy kisebb maradék gót csoport 
ugyan a név alapján visszamaradt. Lakóhelyük Magyarország legkisebb 
vármegyéje: Ugocsa, az o-gotsche, az ó-gótok.
D) A Gesta 11. fejezetében tiszta képet kaptunk, hogy „a Tisza-Szamos-Maros 
közét Morout vezér foglalta el, akinek unokáját a magyarok Menumoroutnak 
nevezték el, és azt a földet a kozárok lakták/ birtokolták/uralták". A mondat 
lényegében azt fejezi ki, hogy a meghatározott területet a harmadik generáció 
uralja, A térség pontos meghatározása mellett az időbeliség homályai lassan 
felderengenek.



E) A bizánci krónikákból pontos adataink vannak a 9. század elejéről mikor Krum 
(803-14) bolgár fejedelem, „Bizánc réme” átlépte a Dunát, és ezen túlra bizánci városok 
lakosságát telepítette, akik népi mivoltukat tekintve thrákok, macedonok és rmyek 
voltak. Köztük volt, mint gyermek az örmény származású I. Basileios császár is. Ekkor 
keletkezett a Duna-Tisza közének birtokba vételével, a Pannóniával közös német
bolgár határ, ami semmi esetre sem jelenti, hogy a föld népe és egyéb lakossága 
hirtelen bolgárrá vagy frankká vált volna.
F) Krum hirtelen halála után Omurtag (814-31) lett a bolgárok fejedelme, aki 
változtatva az eddigi politikán és ellenségeskedésen, 30 évre szóló békét kötött 
Bizánccal. Ezen túl menve, a kitört polgárháborúban hadakkal segítette II. Mihály 
(820-29) császárt a lázadás leverésében. Ha sokat nem is tudunk a részletekről, 
biztos, hogy ez nem ingyen történt. A díjazás aligha volt más, minthogy a császár 
egyetértett a bolgár kán továbbterjeszkedésével a Tiszán és a Maroson túlon is.
A nevek: Omurtag > Ó-mour-ot-ok és az unoka Morout hasonlósága nem hagy 
kétséget. Omurtag volt, aki a hun-utód székelyeket megtámadta és harcban legyőzte, 
s akiknek fejedelme, Csabakéső leszármazottja, családostul, vagy Erdélybe, vagy a

r  t

Hadak U tján, az Északkeleti-K árpátokon keresztül elm enekült. 
A század folyamán az elfoglalt területeket Dunától északra a bolgár cári család 
tagjai fejedelmekként kormányozták. Menumorout és Zalán első vagy másodfokú 
unokatestvérek lehettek.
G) Marad még egy kérdőjel a l l .  fejezetben említett kazárok miatt. A „habito” ige 
többféle értelme bizonytalanná teszi a helyzetet, hogy ezek a harcvesztés előtt, azaz 
Menumorout nagyapja idején lakták a nevezett területet, vagy testvémépük, a Csaba 
fiák csupán fenhatóságuk alatt éltek? Ezáltal a késő avar idők belső ellentétjeinek 
helyzete dereng fel, mint nagyjából ismert az avar kán veresége valahol az Alduna 
mentén, majd menekülése és területvesztése. A század homályai még további 
megvilágításr várnak.
A század végén Zalán a bolgár és görög segítséggel fenyegette Árpádot, míg 
Menumorout közvetlenül a császárra hivatkozott. Bizáncban ekkor VI. Leó (886-912) 
ült a trónon, akinek jelentős cselekedeti közé tartozott, hogy szövetségre lépett a 
magyarokkal a bolgárok ellen.

B) A hadak megindulása

20.3.1. Et hoc dicto dedit eis licentiam recedendi.
Tunc Vsubuu et Veluc legati ducis Arpad cursu celeriori 
ad dominum suum properauerunt
et uenientes mandata Menumorout domino suo duci Arpad retulerunt. 
Arpad uero dux et sui nobiles hoc audientes iracundia ducti sunt 
et statim contra eum exercitum mittere ordinauerunt.
Tunc constituerunt, quod Tosu páter Lelu et Zobolsu filius Eleud,



a quo genus Saac descendit*
nec non Tuhtum páter Horca auus Geula et Zumbor,
aquibus genus Moglout descendit, irent.
Qui cum a duce Arpadio essent 1 icentiati, cum exercitu non modico egressi sunt 
etThysciam transnatauerunt in portu ladeo nemini aduersario contradicente.

20.3.2., S miután ezt elmondotta, megadta nekik az engedelmet a visszatérésre. Akkor ösbő meg
Vélek, Árpád vezér követei, sebes lovaglással urukhoz siettek. Midőn megérkeztek, előadták 

. Mén-Marót üzenetét uruknak,' Árpád vezérnek. Árpád vezér és nemesei pedig, mikor ezt 
meghallották, haragra lobbantak, és rögtön úgy rendelkeztek, hogy hadat küldenek ellene. 
Aztán megállapodtak abban, hogy menjen Lél apja Tas, Előd fia Szabolcs, akitől a Csák- 
nemzetség származik továbbá Tétény, apja Horkának és nagyapja Gyulának meg Zombomak, 
akiktől a Maglód-nemzetség származik. Ezek, midőn Árpád vezér elengedte őket, nem kicsiny 
sereggel nekiindultak, és a Tiszát úgy úsztatták át a ládi révnél, hogy semmiféle ellenség sem 
szállt szembe velük. (Pais)

20.3.3. Ezeket mondva, engedélyt adott a távozásra.
Azután XJsubuu és Veluc Árpádfejedelem követei 
gyorsan/  nagy sebességgel urukhoz siettek 
és megérkezve Menumorout rájuk bízott izenetét/ mandátumát 
uruknak Árpád fejedelemnek előadták.
Árpád fejedelem és nemesei ezt hallva hirtelen haragra gerjedtek, 
és azonnal ellene hadat küldeni elrendelték.
Azután meghatározták, hogy Tosu Lelu apja és Zobolsu Eleudfia -  
akitől a Saac nemzetség származik —,
valamint Tuhutum Horca apja, nagyapja Geula és Zumbornak, 

akiktől a Magloth nemzetség származik, -  menjenek 
Akik, mikor Árpád fejedelemtől engedélyezve lett, 
nem kisszámú sereggel kivonultak,
és a Tiszán átúsztattak a ladányi kikötőbe, minden ellenállás nélkül.

Pais: Magyarázat Ládi rév 20. Ma Tiszaladány a Taktaközben.

20.3.3 .a. Ebben a kikötőben azonban akad egy kavics, amiben meg lehet botlani. Pais 
Dezső „magyarázata” szerint, és a Györffy György által megtervezett térképen Lád/ 
Ladány a Tisza jobb partján, az indulási oldalon van. Tosu és társai pedig Ladányba. 
érkeztek.
Előzőleg a követek Usubu és Veluc a luci révnél hajóztak át, ami nem volt messze 
Szerencstől, a fejedelem lakhelyétől, ahova ugyanezen az utón visszatértek. Másik 
lehetséges rekonstrukció, hogy a hadak másik része nem itt, hanem Ungváron és 
Borsava táján tartózkodott készenlétben, a Tisza túloldaláról Menumarout 
esetleges támadása miatt. Miután ez a sereg megkapta Szerencsről (gyorsfutárral) 
az engedélyt, azonnal megindult, és a szójáték megengedi, hogy a ‘ládi révbe\ 
vagy ladikokon révbe jutott a folyó túloldalán, mint a térképen, Záhonytól délre, 
még egy Ladányt találunk. Ellenség nem mutatkozott.

20.4.1. Secundo autem die ceperunt equitare iuxta Thysciam uersus fluuium Zomus 
etcastra metati sunt Ín illő loco, ubi nunc est Zobolsu.
Et ín eodem loco fere omnes habitatores terre se sua sponte eis subiugauerunt



et pedibus eorum prouoluti filios suos in obsides dederunt, 
ut ne aliquid mali paterentur.
Nam timebant eos fere omnes gentes
et quidam a facie eorum fugientes uix euaserunt,
qui uenientes ad Menumorout facta eorum nuntiauerunt.

20.4.2. Másnap pedig a Tisza mentén a Szamos folyó felé kezdtek lovagolni. Majd tábort ütöttek 
azon a helyen, ahol most Szabolcs van. Ott annak a földnek a lakói majdnem mind önként 
meghódoltak előttük, és lábukhoz borulva fiaikat kezesül adták, csak hogy bajuk ne legyen. 
Ugyanis félt tőlük szinte az egész népség, azonban előlük elfutva alig menekültek meg csak 
néhányan, akik aztán Mén-Maróthoz jutva cselekedeteiket hírül vitték. (Pais)

20.4.3. Már a második napon kezdtek lovagolni a Szamos irányába, 
és tábort ütöttek azon a helyen/  tájon, ahol most Zobolsu van.
Es azon a helyen csaknem minden lakosa annak a földnek 
önként megadta magát,
és lábaik elé borulva fiaikat túsznak adták, 
nehogy mások haragjának ki legyenek téve.
Ugyanis félte őket csaknem minden néptörzs.
Es néhányan a színük elől megfutamodva nehezen megmenekültek, 
akik Menumarouthoz menve a történteket/ a tényeket hírül vitték.

20.4.3.a. Az átkelés történhetett a késő est sötétjében, nézetem szerint a mai Záhony táján, és 
hajnalban indult déli irányba a „honfoglalás”. Erről az oldalról vették birtokba a 
ladányi révet, ami esetleges visszavonulást biztosított, majd tábort ütöttek. Ez 
rendszerint egy mezőn történik, aminek nyomát ma is Mezőladány őrzi. Ekkor a 
szabolcsi tájon/Szabolcsban voltak, egynapi távolságon belül a kiindulóponttól. A 
„loco” szó nemcsak helység, hanem a helyzetnek megfelelően táj és vidékként is 
alkalmazható.
Kétséges ugyanis, hogyha Tokaj vidékéről indult volna a had, mindjárt a közelben, 
a Tisza mentén ütött volna tábort, ahol most egy Szabolcs nevű falut találunk. Mi 
célja lett volna ennek a sétaútnak, mikor a túlsó oldal a sajátjuk volt, és az ellenfél 
délen lakott? Viszont a Szamos folyó Menumarout országának keleti határa volt, s 
torkolata mindössze 20 km távolságban volt a tábortól. A had erre felé lovagolt.
Fentebb, a Hemád menti vidéken az incola, azaz őslakos nép fiai Bors elé jöttek, 
akiket védelmébe fogadott. A Szabolcsban talált nép habitator, vagyis idetelepített 
lakosa aföldnek, akik megadják magukat, mert félnek tőlük. Nem tudhatják, hogy 
mi lesz a sorsuk, és fiaikat félelemből adják túsznak, hogy ne történjen bántódásuk. 
Külön figyelmet érdemel a megjegyzés, hogy nehogy mások harag-jának legyenek 
kitéve. A „mások” az incola, az őslakosok, a föld idegen uralom alatt élő népe, 
akik most szabadok lesznek.

20.5.1. Hoc audito talis et tantus timor irruit super Menumorout, 
quod manum leuare ausus non fűit.
Quia omnes habitatores timebant eos,ultra, quam dici potest, eo, 
quod audiuerant Almum ducem patrem Arpadii a genere Atthile regis descendisse. 
Unde nullus credebat se posse uiuere nisi per gratiam Arpad filii Almi ducis 
et suorum nobilium.



20.5.2.

20.53.

20.5.3.a.

Unde plurimi se sua sponte subiugabant eis.
Bene impleuit deus ín Almo duce et filto suo Arpad propbeciam, 
quam cectnit Moyses propheta a fíliís Israel dicens:
El locus, quem calcauerit pes uester, uester érit.
Quia a die illő loca, que calcauerunt Almus dux et filius suus Arpad 
cum suis nobilibus,
usque ad praesens posteritates eorum habuerunt et habent.

Ezek hallatára oly nagy rémület szállottá meg Mén-Marótot, hogy nem merte a kezét 
mozdítani.Tudniillik az ottlakók mindnyájan kimondhatatlanul rettegtek tőlük, mivel 
hallották, hogy Árpád apja, Álmos vezér, Attila király nemzetségéből származott Ezért 
aztán senki sem hitte, hogy másképpen élhessen, mint csak Álmos vezér fiának, 
Árpádnak és nemeseinek a kegyelméből. Tehát a legtöbben önként hódoltak meg 
nekik.
Az Isten Álmos vezéren és a fián, Árpádon jól valóra váltotta a jövendölést, amelyet 
Mózes próféta Izrael fiairól zengett imigyen: „És a hely, amelyet lábatok tanod, áttétek 
leszen!” Hiszen attól a naptól fogva mindazon helyet, amelyet Álmos vezér és fia, 
Árpád, nemeseikkel együtt tapodtak, az ó maradékaik birtokolták és birtokolják 
mindmáig. (Pais)

Amit hallva Mén-Marót úgy megdermedt a rémülettől, 
hogy ( görcsöt kapott és) a kezét sem tudta mozdítani, 
vagy r/a manuszokat ”, azaz fegyveres embereit nem merte mozgósítani 

...ugyanis/mivelhogy minden lakos fé lt tőlük, 
azontúl még mondják
mivel meghallották, hogy Almos fejedelem Árpád apja 
Attila király nemzetségéből származott volt.
Emiatt/ezután senki se hitte, hogy élhet másként, mint a jóvoltából Árpádnak, 
Almos fejedelem fiának és nemeseinek
Amiért a legtöbbje önként/spontán behódolt nekik (igába hígolt).
Jól beváltotta Isten Almosban és fiában. Árpádban a jövendölést, 
amivel Mózes próféta elvakította Izrael fiait, mondván,
És a hely, amelyen lábatok járt, tiétek lesz.
Attól a naptól azok a helyek, ahová Álmos fejedelem és fia  Árpád lábukat
betették nemeseikkel együtt,
jelen napjainkig utódjaik birtokolták és birtokolják
A lakosság kezdeti félelme kétségtelenül az ijedtség félelme volt, ami szerű 
félelemmé változott, mikor megtudták, hogy kik a hódítók, ami az azonnali 
behódolásra késztette őket. Menumorout pedig megértette, hogy bajbajutott. 
Alattvalóinak gyors behódolása ellenében saját fegyveresei nem voltak elegendők, 
mégkevésbbé megbízhatók, s a konstantinápolyi császár segítőkeze túl messze 
volt. S jött volna egyáltalán segíteni VI. Leó császár, aki nem folytatta apja 
politikáját?

(manus® I. kéz, 2. banda, fegyveres csapat)

Az idézetet illetően az előző fordítástól egy lényegesen eltérő különbség akad. 
rA  hely. amelyet lábatok tápod, a tiétek leszen!” pontosan, És a helyt, amelyen lábatok 
íárt taposott, tiétek lesz. Világosabban nem lehetne kifejezni, hogy a föld egykor a



visszaérkezŐké volt. S kétségtelen, hogy P. magíster olvasta Joscphus Flavíust, mint a 
Képes Krónikában is hivatkozik rá.

calceo =  cipővel ellátni, felsarúzni 
calco -  egy helyre belépni, letaposni,

A mondat teljes szójátékát csak körbeírással lehet visszaadni. A bizánci császárok 
felavatásának fontos tartozéka volt a vörös papucs felhúzása, majd bukás esetén ez 
volt az első, amit lehúztak róla Árpád és nemeseinek leszármazottai még mindig „cipőben 
jártak”.

13. ábra: Szabolcs vára, Kisvárda

I
I



21. 1.2 .

21.1.3,

21..SZABOLCS

A) Szabolcs meghódítása 

DE ZOBOLSU

Tunc Zobolsu uir sapientissimus 
considerans quondam locum iuxta Thysciam
et, cum uidisset qualitatem loci, intellexit esse munitissimum ad castrum faciendum. 
Communi ergo consilio sociorum suorum congrégatione facta ciuium 
fecit fossatam magnam
et castrum fortissimum aedificauit de terra. Quod nunc castrum Zobolsu nuncupatur.
1. Tunc Zobolsu et socii sui,
de incolis terre ad castrum illud multos ordinauerunt seruientes,
2. Tunc Zobolsu et socii s.ui de incolis terre,

ad castrum illud multos ordinauerunt seruientes, 
qui nunc ciuiles uocantur.
Et dimissis ibi militibus sub quondam nobilissimo milite nomine Eculsu 
se longius ire praepauerunt.

Akkor Szabolcs, ez a fölötte bölcs férfiú, megtekintett egy helyet a Tisza mellett, s midőn 
látta, milyen is az, kiokoskodta, hogy erősségénél fogva várépítésre való. Tehát-társainak 
közös tanácsa szerint is -  összegyűjtve ott a köznépet, nagy árkot ásatott, és igen erős várat 
építtetett földből. Ezt most Szabolcs várának hívják. Majd Szabolcs meg társai a föld lakóiból 
sokat ahhoz a várhoz szolgálónépül rendeltek, akiket most vámépeknek neveznek. Miután 
egy Ekölcs nevű igen nemes vitéz alatt katonákat hagytak ott, nekikészültek, hogy majd 
továbbmennek. (Pais)

Azután Szabolcs a legbölcsebb férfi,
megszemlélve egy régi/ egykori, helyet (helységet, vagy egy bizonyos jó  
helyet) a Tisza mentén,
és látva a hely minőségét/ előnyét, felismerte,
hogy egy nagyon biztos védelmi rendszer lenne egy vár megépítéséhez. 
Együttesen/ közösen tehát társainak a határozatával/ tanácsával 
létrehozta a polgárok egyesítését/ egyesülését, 
igen nagy sáncot/árkot ásatott, és nagyon erős várat építtetett földből, 
ami most Zobolsu várának neveztetik
1. Azután Zobolsu és társai a fö ld  őslakosai, 
ahhoz a várhoz sokakat szolgálatra rendeltek,

vagy a szolgálatukat szabályozták/ rendezték,
2, Azután Zobolsu és társai a föld népéből 
ahhoz a várhoz sokakat szolgálatra rendeltek, 
akik most dvUes-nek neveztetnek.
És katonaság visszahagyásával egy régről nagyon nemes katona,
Eculsu nevű alatt,
maguk hosszú utat/ (hosszan menni) készítettek elő.



21.1.3.a. Elsősorban mindhárom kiküldött vezér dentumoger, azaz szkitikai. Majd 
tekintsünk el a „kiokoskodta” kifejezéstől, mert itt jóval többről van szó. A 
mondat megint egyszerűnek néz ki, de távolról sem az. Szabolcs rátalált egy 
„régi” helyre, vagy helységre, amit valószínű tudva keresett, ami egyúttal előnyős 
volt erődítmény építésére is. Hol lehetett ez a térség, aminek vára a l l .  században 
még így volt ismert? Biztosan nem a mai tiszaparti Szabolcs nevű faluról van 
szó, mert ez alkalmas lehetett átkelőhelyként, de hadászati szempontból 
indokolatlan.

14. ábra: A Tisza átlépése 
a) A ladányi rév biztosítása, b) árok-sánc építése (feltételezett terep)

21.1.3 .b, Viszont Mezőladánytól, vagy délebbre Aranyosapátitól egyenes vonalban nyugat 
felé Jhaladva, újra elérhető a Tisza Dombrádnál. A két pont között árkokat- 
sáncokat ásva, több mit a felére rövidült az eddigi tiszai határvonal, vitathatatlan 
hadászati jelentőséggel. Ennek a közepe táján helyezkedik el Kisvárda, ami 
nevével utal az egykori „vár”-ra. Igaz, hogy ma ez csak gótikus formában ismert, de 
vajon mi minden rejtőzhet még alatta, vagy a közelében. Lehetetlen volna, hogy Szabolcs 
itt épített várat? Biztosan nem, hiszen központi fekvése volt, ahonnan egy napos lovas 
úttal elérhető volt Ungvár, Munkács, Bereg és Tokaj.
Szabolcs és társai a Tiszán átkelve, a habitatores szóval nevezett lakossággal 
találkoztak, akik alázatosan, mezítláb elébük jőve, adták át fiaikat, mert 
jövevények voltak a földön, de szerettek volna itt maradni.
Itt pedig mindaz az egyesített nép, akinek munkájával a sáncok épültek, új 
kifejezéssel civis, civiles, annyi, mint városi polgárság lesz, ami egyúttal nagyobb



telepü lésre is  utal. D e  k ik  ok , é s  m iért, é s  m iként történik  az  egyesítésü k ?  A  fentebbi 
m ondat töb b szörösen  kétértelm ű.

> Zobolsu és társai maguk a földnek őslakói, akik a behódolt népet egyesítik, 
majd sokakat a várszolgálatára rendéinek, jogaikat és kötelességeiket 
szabályozva

> vagy az itt talált Őslakosság sokasága egyesítve civiles rangot kap, ők lesznek az 
erődítmény védői, akik mint városi polgárok önkormányzattal rendelkeznek. 
Rangban felette vannak a behódolt habitároroknak.

Kétségtelen, hogy Árpád fejedelem nem véletlenül küldte Szabolcsát erre a tájra, aki 
bölcs is volt, meg ha kiismerte magát ezen a területen, úgy eleinek a bölcsője is itt 
ringott. A Tisza partján kétszer találjuk a Saba és Sabacz helyneveket. Utóbbinak 
még a tükörképe is Czabas. A mai Csap helynév is az elődre emlékeztet, arra a 
Csaba királyfira, aki elhagyta Pannóniát, ide telepedve a körösi tájról nősült, de a 
monda és mesevilágban fiatal királyfiként élte túl az évszázadokat. Az utód neve, aki a 
szabolcsi tájon nem lett birtokos, további szójátékokra is lehetőséget ad. Sab-olt-s 
(alt, old) az örökifjú Öreg Saba-ra lenne vonatkoztatható, vagy leszármazottja az Olt 
partján telepedett meg menekültként, míg Sob-bol-su belsejében a bol-(gár) is rejlik.
A továbbiakban sem nehéz P. magister szójátékos kedvét felismerni, hiszen a civis 
magyar szava polgár, aminek alapszava kétségtelenül a bolgár volt.

Nézetem nem egyezik egészen az Étim. szótár meghatározásával, hogy a polgár szó a német 
burger, purger szóból honosodott volna meg nyelvünkben. Az összefüggés azonban fennáll, 
mert a jelen esetben, Kisvárdán is vár (Burg) vagy erődítmény épült. A várépítés, mint harci 
erődítmény német területen később indult meg.

A bizánci krónikákból ismert, ha sokat nem is mondanak, hogy Krum bolgár 
fejedelem a század elején görög városok lakóit parancsszavával telepítette az 
Aldunán túli területekre. Ezeknek lakossága meglehetősen kevert volt, 
macedonok, trákok és nagyszámban örmény is voltak közöttük. Kézenfekvő a 
gondolat, ezeket a betelepített, nem bolgár városlakókat találta Szabolcs ezen a 
tájon, akik miután behódoltak,
"bolgárjogot ” kaptak, és régi életformájukat folytathatták. A Kárpát-medencébe 
telepített nép azonban csak annyiban volt bolgár, hogy a bolgár uralkodóknak 
adóztak és adták fiaikat katonáknak.
A bol-gár szó összetett, tehát két nép összetétele, s második szótagjában a bol- 
(ma)-gar eredet rejlik. Vagyis idegenből jött férfiak a helybeli lakosság leányaival 
hoztak létre utódokat. A gyermekek anyjuk hazájában anyjuk nyelvén nőnek fel. 
Az idegennel nem keveredett népréteg volt az incola, akik a ranglistán magasabb 
álltak a jövevényeknél.

21.1.3 .c. Az utolsó mondat ezt alátámasztja, mert Eculsu/ E-Kulcs, akire rábízták a kulcspozíciójú 
vár őrizetét, régről volt nemes, tehát az őslakosságból került ki. A folytatás azonban 
meggondolásra ad okot. Se longius ire prepauerunt, „nekikészültek, hogy majd 
továbbmennek” (Pais), avagy hosszú útra készülődtek? Mindkét fordítás lehetséges, 
de ha tudjuk, hogy a következő fejezetben csak Szatmárig mentek, úgy



a hosszú út vagy menés valahogy nincs rendben. És miért volt a rendkívüli 
nekikészülödés? Mi lenne a talány kulcsa?
Nem több, mint egy betű. Ezúttal is feltűnik a klasszikus és középkori latin írásmód 
eltérése a mondaton belül. Aprepauerunt szó felismerése nem okoz nehézséget, hogy 
annak módja hajdanábanpraepauerunt volt. Mi lenne, ha közvetlenül előtte, az ire 
szót is megváltoztatnánk? Se longius irae praepauerunt.
Az eseményt a térből időbe helyezve, az új értelem:... magukat régi haragnak/  
elégtételnek vagy bosszúnak készítették elő, röviden: maguk bosszúállásra 
készültek.

longus =  térben hosszú; időben hosszas, sokáig tartó, régóta
eo, ire, ivi = menni; ira, = harag, elkeseredés, bosszúállás, irae  lehet plural, genitiv és
dativ is; praeparo = előkészítés,

B) Saruvár

21.2.1. Tunc Zobolsu et socii sui totum exercitum in duas partes diuiserunt, 
ut una pars iret iuxta fluuium Zomus et altéra pars per partes Nir.
Sobolsu et Thosu páter Lelu cum medietate exercitus egressi sunt
per crepidinem Thyscie subiugando sibi gentes et venerunt uersus fluuium Zomus 
ad illum locum qui nunc dicitur Saruuar.
Et in eodem loco infra paludes Thosu páter Lelu congregata multitudinepopuli 
fossatam magnam fecit et castrum munitissimum de terra construxit, 
quod primo castrum Thosu nominatum fűit, nunc uero Saruuar uocatur, 
et acceptis filiis incolarum in obsides castrum militibus plenum dimiserunt.

21.2.2. Szabolcs meg társai az egész sereget kettéosztották úgy, hogy az egyik rész a Szamos folyó 
mellett haladjon, a másik meg a nyíri részeken át. Szabolcs és Tas -  a Lél apja -  a sereg 
felével a Tisza partján indult el, és az ottani népet hódoltatva vonult a Szamos folyó felé arra 
a helyre, amelyet most Sárvárnak mondanak. Ott a lápok alatt Tas, Lél apja, sok népet 
gyűjtött össze; vele aztán nagy árkot ásatott, s igen erős földvárat építtetett, amelyet először 
Tas várának neveztek, most pedig Sárvárnak hívnak. Miután a lakosok fiait túszul 
összeszedték, katonákkal megrakva a várat hátrahagyták. (Pais)

i 21.2.3. Azután Szabolcs és társai az egész sereget két részre osztották, 
hogy egyik rész menjen a Szamos folyó mellett, 
és a másik rész a nyíri részen át.
Szabolcs és Lelu apja Thosu/Tas a sereg felével elindultak a Tisza gátján át 
maguknak népeket (származás és nemzetiség figyelem bevétele) hódoltatva, 
a Szamos folyó irányába addig a helyig, ami most Saru-várnak neveztetik.
És ezen a helyen a lápoknál lejjebb, Thosu, Lelu apja, nagyon sok népet 
összegyűjtve,
nagy ásatásokat végzett és nagyon erős várat construált (megtervezett és 

kivitelezett) földből,
— ami először Tass várának volt nevezve, most Sárvár lenne a neve -  
és védelembe véve az őslakosok fiait, a várat katonasággal teli otthagyták



21.2.3.a. Szabolcs és Tas a Tisza gátján indulnak. Hogy természetes kőpartról vagy kiépített 
gátról van szó, a geológiai adottság ismerete nélkül, nem határozható meg. Annyi biztos, 
hogy a nyugati parton haladtak előre a Szamos irányába. Útközben behódoltak nem 
populusok, azaz mindenféle, összeverődött népek, hanem gens-ék, azaz nemzetségek. 
Majd egy helyre értek, ami a Saru-uár, (=félcipő, szandál,) nevet kapta. Kétségtelenül 
szójáték van mögötte.

crepido= kőből való talapzat, magas kőgát, crepida = szandál, saru, félcipő.

Célj uk felé a „feleúton” voltak, valószínű gyalogosan. Természetesen a mocsaras tájon 
épült vár értelmezhető Sár-vár-nak is, ki, ahogy akarja. Ezúttal Tas vezéré a vezető 
szerep. A populust összegyűjtve készíttetett nagy árkot, majd ezúttal földből döngölt 
erődítmény készült, mivel kő nem volt a közelben, majd a várat a védelembe vett 
őslakosság fiainak adták át

21.3.1. Tunc Thosu per peticionempopuli domino suo duci Arpad subiugati
fecit stare fórum inter Nir et Thysciam, cui etiam foro nomen suum imposuit, 
quod usque nunc fórum Thosu nuncupatur.

21.3.2. Akkor Tas az urának, Árpád vezérnek meghódolt nép kérésére a Nyír és a Tisza között 
vásárt rendelt. Ennek a vásárhelynek a maga nevét adta, úgyhogy mindmostanáig Tas 
vásárának hívják. (Pais)

21.3.3. Ezután Thosu a köznép kérésére urának, Árpád fejedelemnek behódoltatva,
1. vásár, 2. közigazgatási, 3. törvénykezési székhelyet állított fel,
a Nyír és a Tisza között, amit mostanig Thosu fórumának neveznek. 
Szabolcs neve nem kerül itt említésre, ami a következtetésre ad indokot, hogy 
Tosu ősei származtak erről a vidékről. A fórum szó alkalmazása háromféleképpen, 
de összességében is alkalmazható. A 
közigazgatási és törvénykezési 
helyek rendszerint vásárhelyek is 
voltak. Itt és ekkor kétségtelenül 
nagy szükség volt a rendezésre, 
mivel zavaros birtokviszonyok 
állhattak fenn a tulajdonukat vesztett 
őslakosok és a betelepedett új 
birtokosok között.

21.3.3.b. Hol volt, hol nem volt Saruuar- 
Sárvár, és hol volt a Fórum, ami 
megfelel a görög agora-mk, s a 
magyar kettőző nyelvszokással máris 
m-agora lesz belőle?

Pais: Magyarázatok 
Sárvár a) (Saruuar in loco infra 

paludes) 2 1 ,-  Előbb Tas vára, An
onymus korában Sáruvár. A 
JCraszna-Szamos alsó szögében, a 
mostani Ecsedi-láp táján volt.

2CUtft£cxd?
H c x e t

15. ábra: Saru-vár 
Lehet a) Szamosújvár b) Ecsed vára



A Kraszna-Szamos alsó szögleteként a két folyó egybefolyását nevezhetnénk, ahol 
annak idején feltételezhető egy szintén mocsaras terep. Ecsed ettől távol van, ha nem 
is zárható ki a lehetőségek közül. Lázár deák térképén hiányzik a Kraszna, amit P. 
magister sem említ, de a Szamosban ezen a tájon egy szigetet találunk, rajta épülettel 
és Szamos névvel. A Hevenessy térképen ugyanez, de sziget nélkül megtalálható, 
jelentéktelen épülettel, Samos-vivar (-újvár) névvel, és független a dobokaí 
Szamosúj vártól. A mai térképekről eltűnt.
Lehet véletlen, avagy nem az, hogy az innenső parton a Vásáros (-namény) 
helynevet találjuk, ami nagyon is megfelel az agora fogalmának, azaz vásár- és 
egyéb találkozóhelynek. Szótagcserével szójátékot kapunk: Vá-(r)-Sár > Sár
vár. Idők folyamán az első r  kikopott.

Pais: Magyarázatok
Tas (Tosu) A Krónika nem említi, hanem talán Lélt lépteti a helyébe. Az a Taszi, akit 
Konsztantinosz Árpád vérei között felsorol, tulajdonképpen ugyancsak Tas volt. Nem  
lehetetlen, hogy valamiképpen ő lett Lél apjává, aminek Anonymus mondja Tast. Az Árpád 
család birtokkörzetében, a Csepel-sziget alsó sarkánál levő Tas helység nyoma lehet a fejedelmi 
Tas e vidéki megszállásának, s még ennek az emléke villanhat fel Anonymus azon 
megjegyzésében is, hogy Tas nagybátyjával, Kölpénnyel együtt a Vajas-Bodrog vidékén 
kapott földet. -

A Tas név nem más, mint a török tas am. „kő” szó. Az ilyenféle anyagnevek gyakran 
előfordulnak személynévként nemcsak a törökségnél, hanem török példára a törökséggel 
érintkező magyarságnál is; így a török Ajtony am. „réz, arany”, a magyar Keve am. „kő”.

Tas vá sá ra -  A mai Nyírtass Nyíregyházától északkelet felé.

Mindez igaz lehet, ha Tas török volt. És ha mégsem az volt? Kisvárda, Nyíregyháza és 
Vásárosnamény háromszögében van Nyírtass, ami természetesen szóba jöhet, mint 
„fórum”, ha ez a néven kívül régészeti lelettel, vagy okirattal is bizonyítható lenne. 
Ugyanígy szóba jöhetne Fásárosnamény és Nyírbátor „között” Mátészalka. 
Kérdőjelként marad, hogy Szabolcs és Tas miért nem kaptak ezeken a tájakon 
birtokot?

C) Szatmár

21.4.1. P°st uero Zobolsu et Thosu hinc egressi usque ad castrum Zotmar peruenerunt 
et castrum per trés dies pugnando obsidentes uictoriam adepti sunt.
Et quarto die castrum intrantes milites ducis Menumorout,
quos quae ibi apprehendere potuerunt, cathenis ferreis obligatos in teterrhna carceris
■*- inferiora ~ miserunt
et filios incolarum in obsides acceperunt.
Et castrum militibus plenum dimiserunt, ipsi uero ad portás Mezesinas ire ceperunt.

21.4.2. Azután pedig Szabolcs és Tas innen továbbindulva Szatmár váráig jutott. Háromnapos 
megszállás és harc után győzelmet arattak. Negyednap a várba hatolva, Mén-Marót vezér 
katonáit, akiket ottkaphattak, vasbilincsre verték és undok tömlöcfenékre vetették, a lakosok



fiait pedig túszul összeszedték. A várat katonákkal megrakva otthagyták, maguk meg 
továbbindultak a meszes! kapukhoz. (Pais)

21.4.3. Ezek után Szabolcs és Tas innen indulva Szatmár váráig mentek át, 
és a várat három napon át ostromzár alá véve, győzelmet arattak.
És negyedik napon a várba belépve, Menumorout katonáit, akiket ott kézre 
kerítettek,
vasláncra verve, összekötözve az undorító börtönökbe vetették,
-  halotti áldozatul a megholtakért -és az őslakosok fiait védelmükbe vették 
És a várat a katonasággal mindennel ellátva visszahagyták, 
maguk pedig a mezezinai kapuhoz menést megkezdték.

21.4.3 .a. A szöveg tartalmilag nem kíván 
sok magyarázatot. Itt oldódik fel 
a korábbi bizonytalanság az ire 
és az irae írásmód miatt. Ez 
az egyetlen eset a Gesta Hunga- 
rorumban, mikor bosszúállás 
történik. Miért éppen itt? Mert az 
itteni börtönben pusztultak el a 
bolgárok által foglyul ejtett ősök, 
és más ellenállók, akiknek fiait a 
visszatérők védelmükbe veszik, 
és rájuk  bízzák a várat.
M enum orout legtávolábbi 
bástyája elesett, Szabolcs és Tas 
hadai pedig továbbmennek, -  
ezúttal ire ceperunt — a 
megbeszélt helyre, a mezezinai 
kapuhoz.

16. ábra: Szatmár vára
Pais: Magyarázatok
Ekölcs (Eculsu, olv. Ekíllcsü) 21. -  Szaboíus vezér teszi Szabolcs várának kapitányává. 
[Szabolcs-vár melletti Árpád-kori helység neve.]
Szamos (fluvius Zomus) 11. stb. -  Melich bebizonyítja, hogy a Szamos, Kőrös, Maros és 
Tisza folyók IX-XII. századi magyar nevét nem közvetíthette semmiféle szláv vagy blah 
nyelv, hanem csak török, mégpedig közelebbről a bolgár. Ezek a néma földrajzi nevek 
sokatmondó tanúja hazánk területén megforduló török népek: hunok-avarok-bolgárokmeg 
á magyarok folytonosságának.
Szatmár (castrum Zotmar, olv. Szotmár) 21. -  A mai Szatmár város a Szamos mellett A 
helynév eredetileg személynév, de ez semmi esetre sem flamand-vallon eredetű, mint 
Karácsonyi János állítja, s többek közt ezt is bizonysággá kovácsolja a mellett a felfogás 
mellett, hogy Anonymus előadása a honfoglalásról „rémséges mese”.

Nem érdektelen a felsorolás, hogy tudósok mi mindent tudtak kitalálni bizonyí-tékul, 
hogy a magyar föld nem volt magyar, és hogy az első magyar történetírónak miképpen 
nem lehet igaza. A tőrök-bolgár-flamand elméletek után a következőkben is biztos 
kijelentéssel olvasható, hogy Mén-marót nem létezett, Szatmár várához nincs köze. 
A bizony íték hiányzik. A kővé merevedett dogmákat lehet ugyan csodálni, de azok a

21.4.3.b.



Szatmár várához nincs köze. A bizonyíték hiányzik. A kővé merevedett dogmákat 
lehet ugyan csodálni, de azok a természet rendje szerint szét kell, hogy porladjanak, 
mint ezer éves múmiák a friss levegőn. Korunkban épen új évezred szelei fújnak.
A Vár túrák Kalauza című útikönyvben ma a következőt olvashatjuk:

Satu M aré (Szatmárnémeti)
„Egykori híres várának nyoma sem maradt. Anonymus a várat a nem létező Ménmarót vezérrel 
kapcsolatban említi a honfoglalás korában. A valóságban magyarok építette földvár, vármegye 
székhelye és névadója („Szatmár14 magyar eredetű személynév lehetett).

J.Ch. Wagner: Ungarn
„§.99. Zattmar / ist eine berühmte Vestung in Oberungam, nicht fém von 
Siebenbürgen gelegen / ist mit unterschiedlichen Werken / wieder allén feind- 
lichen Gewalt auf das beste versehen, darum hat solcher Őrt auch zu unter
schiedlichen malen starke Anfaelle erlitten, aber auch seinem Feind tapffer 
unter Augen geblizet / Fiüsse Samos und Lapessus welche hier einander 
begrüssen / benetzen es und machen diesen Őrt zu einer Insul / auf deren 
andem Seiten / wiederum ein Staetlein Heget / so Nemeth genandt wird / das 
Schloss ist vöm Holz erbauet.“

Szatmár / Felső-Magyarországnak híres erődítménye, nem messze fekszik 
Erdélytől, / különféle erődművekkel a legjobban ellátva mindenféle ellenséges 
erőszak ellen, mivel egy ilyen hely számos esetben erős támadásokat szenvedett, 
de ellenségeinek bátran a szeme alá villantott, / a Szamos és Lapussus folyók, 
amik itt egymást „üdvözlik“, / áztatják, és ezt a helyet szigetté teszik / aminek 
másik oldalán / szintén egy városka fekszik / ami Nemeth-nek neveztetik / a vár 
fából épült.

A mai Romania térképen a város a Szamos keleti oldalán található, míg eltűnt a Lapesus 
patak, ami a leírás alapján a várral együtt a mai repülőtér alatt kellett, hogy legyen. A 
Hevenessy térkép pontosabb képet mutat. A vár szigetet képezett, mint ahogy 
J.Ch. Wagner megírta. •

I
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22.1.1.

22.1.2 .

22.1.3.

22.1.3.a.

22. NYÍR

DENYR

Tuhutum uero et filius suus Horca per partes N yr equitantes magnum  
sibi populum subiugauerunt a s ilu isN y r  usque ad Vm usouer.
Et sic ascendentes usque ad Z yloc peruenerunt contra eo s nem ine manum leuante, 
quia dux M enum orout et sui non sunt ausi pugnare contra eos, 
séd fluuium Cris custodire ceperunt. ' „

Tétény pedig meg a fia, Horka, a nyíri részeken átlovagolva, nagyszámú népet hódítottak 
meg a Nyír erdeitől egészen az Omsó-érig. így felfelé haladva Zilahig jutottak, s közben 
senki sem emelte rájuk a kezét, mivel Mén-Marót vezér és övéi velük szemben harcba szállani 
nem mertek, hanem a Körös folyót kezdték őrizni. (Pais)

Tétény pedig és fia  Horca a nyíri vidéken/ földrészen lovagolva nagyban, 
maguknak népeket hódoltattak a Nyir fáitól az Umusov-Ér-ig.
És így felfelé haladva Ziloc-hoz mentek át. Ellenük senki kezet nem emelt, 
mivel Menumorout fejedelem és az övéi nem merészkedtek harcolni ellenük, 
hanem a Körös folyót őrizni választották.
A nyíri táj és az útvonal iránya a Hevenessy térképen követhető reálisan. Az 
útvonal a táj földrajzi adottságától függött, ami eltér a maitól és a múlt századi 
lecsapolásoknál veszíthette el egykori karakterét. A Tiszát a Körössel folyó, vagy 
mesterséges csatorna kötötte össze, valószínű, nyírfaligetes partokkal, ami után 
a táj és a víz kapta nevét. Egy régi olasz térképen Kalló a neve. Esetleges másik 
értelem a „csendes” Nyír.

Pais: Magyarázatok: Nyír-Tulajdonképpen a Bodrogköztől délre, a mai Nyíregyháza tájáról 
Érmihályfalva irányában húzódó Nyír-erdőség. Kelet felé Tasvására, vagyis a mai Nyírtass 
nem esett bele, de -  úgy látszik elnyúlt a Kraszna mellé Sárvár, vagyis a mai Nagyecsed 
tájékára.

Tuhutum Kisváradról indult. Szójátékra gondolva, a partes nyr -nyíri részek 
kifejezés mögött magyarul a Nyir partja is lehetne értendő, míg a terület szét- 
nyir-bált, vagy szét-szabolt volt, a kallok-gallok pedig elkallódtak, visszahagyva 
egy helynevet, Nagytó/Zó/. A nyíri határ pedig ugyanaddig terjedt, mint 
ezeregyszáz éven át Szabolcs megye határa, amitől keletre, a Szamos mindkét 
oldalán Szatmár terül el.
A sereg délre haladt, faluról-falura, párhuzamosan a had másik részével. Túl 
nagy távolságban nem voltak egymástól, s állandó összeköttetés is feltételezhető.
A terület ma sem sűrűn lakott. Tuhutum és fiának a nyugati oldalról a vizenyős 
terep biztonságot adott, onnan támadástól nem kellett tartani. Menumarout J 
katonái előlük visszahúzódtak a Körös folyóig, ahol támadást várva, kiépítették ^  
a védelmet.
Útközben apopulus, a köznép, ha túl nagy tömegekről nem is lehet szó, behódolt 
nekik, Valószínűség szerint a Berettyót elérve a hegyek felé vették az irányt 
Zyloc lehetett a tájegység, Silach > Silag > Szilágyság is és annak városa, Szilágyi
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22.2.2.

22.2.3,
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22.3.1,

22.3.2.

amihez később tevődött Somlyó. Itt tartózkodásuk után útra keltek, hogy társaikkal 
találkozzanak.
Tunc Tuhutum et filius suus Horca de Ziloc egressi uenerunt in partes Mezesinas ad 
Zobolsum et Thosum.
Et, cum se ad inuicem uidissent, gaudio gauisi sunt magnó 
et facto conuiuio unusquisque laudabat se ipsum de sua uictoria.
Mane autem facto Zobolsu Thosu et Tuhutum inito consilio constituerunt, 
ut méta regm ducis Arpad esset in porta Mezesina.
Tunc incolae terrae iussu eorum portás lapideas edificauerunt 
et clausuram magnam de arboribus per confinium regni fecerunt.

Akkor Tétény meg a fia, Horka, Zilahról tovább menve a meszesi részekhez ért, Szabolcshoz 
és Tashoz. Midőn viszontlátták egymást, nagyon megörültek, és lakomát csapva mindegyikük 
eldicsekedett a maga győzelmével. Reggel pedig Szabolcs, Tas és Tétény tanácsot tartva 
elhatározták, hogy Árpád vezér országának a határa a meszesi kapuban lesz.
Tehát a föld lakói parancsolatukra kőkapukat építettek, és ledöntött fákból nagy gyepűgátakat 
emeltek az ország határán. (Pais)

Azután Tuhutum és fia  Horka Zilocról indulva mentek 
a mese-sinai részre Szabolcshoz és Tashoz.
És mikor meglátták egymást, az örömtől/ boldogságtól igen nagyon 
örvendeztek,
és együtt lakomázva, mindegyik/ egyenként dicsérte a saját győzelmét.
Reggel pedig közös tanácsot tartva megegyeztek,
hogy Árpád fejedelem országának határa a mezezinai kapuban lehetne.
1. Akkor a fö ld  őslakói az ő rendelkezésükre állnak,
2, Akkor a fö ld  őslakóinak (népgyűlési) határozatával kőkapukat építettek 
és fatörzsekből nagy záróvonalat készítettek az ország határaként.
Vagyis mindegyikük szívből örült, hogy a társakat éppen viszontlátta, de a 
győzelemről szóló elbeszélés az elfoglalt területekről, nem azonos a „dicsekedéssel”. 
A birtokolt terület ezúttal a Kárpátoktól a Hemádig ért, a Tiszától délre pedig zárult 
nyugaton aNyírrel, keleten a Szamossal, délen pedig a Meszes hegységgel és a Berettyó 
vízével
Tunc hii trés prenominati uiri omnia facta sua duci Arpad et suis primatibus 
per fideles nuntios mandauerunt.
Quod cum renuntiatum fuisset duci Arpad et suis yobagyonibus, 
gauisi sunt gaudio magnó ualde.
Et more paganismo fecerunt aldumas
et gaudium adnuntiantibus diuersa dona presentauerunt.
Dux uero Arpad et sui primates ob hanc causam leticie 
pertotam unam ebdomadam sollempniter comedebant 
et fere singulis diebus inebr(i)aebantur propter euentum tante laeticie.
Et hoc audito dux Arpad et sui egressi sunt a Zeremsu «
et castra metati sunt iuxta fluuium Souiou a Thyscia usque ad fluuium Honrat.

Azután ez az említett három férfiú összes tetteit biztos hírvivőkkel megüzente Árpád vezérnek 
és foembereinek. Mikor ez Árpád vezérnek és föjobbágyainak értésükre esett, szerfölött 
megörültek. Pogány módra áldomást csaptak, és azoknak, kik az örömhírt hozták, különféle



ajándékokat adtak. Árpád vezér és főemberei a vígságnak ilyen okáért egy egész héten át 
ünnepet ülve lakmároztak. s majdnem minden nap megittasodtak amiatt, hogy ez a nagv 
öröm beteljesedett. Egyszersmind aztán a hírre Árpád vezér és övéi kivonultak Szerencsből 
és a Sajó folyó mellett ütöttek tábort, a Tiszától egészen a Hemád vízéig. (Pais)

17. ábra: Kisvárdától Zilahig 
(Hevenessy térkép)

22.3.3. Azután az előbb nevezett három férfi
minden cselekményüket Árpád fejedelemnek és első embereinek 
hű/ megbízható követ által jelentették.
Hogy ezt a híradást vehette Árpád fejedelem és az ő jobbágyai,
a legnagyobb örömmel örvendeztek
És a helyi szokás szerint áldomást tartottak,
és az örömhír hozóit különböző adományokkal megajándékozták.
Árpád fejedelem és első emberei ezen öröm okából egy teljes héten át 
ünnepélyesen lakomáztak, és az egyes napokon át megtöltődtek/feltöltődtek 
az esemény/ sors/ siker oly nagy öröme miatt.
Mindezt hallgatva, Árpád fejedelem és övéi elhagyták Szerencset, 
és tábort ütöttek a Sajó folyó mellett a Tiszától a Honrát folyóig.



22.3.3.a. Ha Rmagister játszik is a kétértelmű szavakkal, biztos, hogy nem a fenti fordítás volt a 
szándéka a megittasodott fejedelmi udvarról.

sollem nis =  minden évben határozott időben és bizonyos Ünnepélyességgel történő, 
évenként Ünnepelt
sollemnia  = ünnepélyesség, vallásos szertartás 
inebrio = 1. lerészegít, megrészegít, 2. átv.ért.: megtölt, telít,
laetitia  =  öröm, vidámság, mint ideiglenes kedélyállapot (a gaudium szívbéli örömével 
szemben)

Az örömünnep Szerencsen, Tokaj és a Hegyalja közelében zajlott le. A kézírás 
leticia szava tulajdonképpen szomorúságot kellene, hogy jelentsen, ami jelen 
esetben nem lenne helytálló.



23. TAS, SZABOLCS ÉS TUHUTUM GYŐZELME

DE UICTORIA THOSU ZOBOLSU ET TUHUTUM

23.1.1. Thosu et Zobolsu nec non Tuhutum cum uidissent, 
quod deus dedit eis uictoriam magnam
et subiugauerunt domino suo fere plures nationes illius terre.
Tunc exhaltati sunt nimis super habitatores illius terre.
Et dum ibi nullus inuentus esset eis; plures dies ibi manserunt, 
donec confinia regni firmauerunt obstaculis firmissimis.

23.1.2. M időn Tas, Szabolcs és Tétény látták, hogy az Isten nagy győzelmet adott nekik, és annak 
a földnek majdnem az egész népét meghódították uruk számára, akkor mértéktelen dicsőségre 
teltek szert annak a földnek a lakosai fölött. S mikor olyan helyre értek, ahol már senki 
emberfiával nem találkoztak, több napig ott maradtak, s  azalatt az ország határszéleit hatalmas 
gátakkal megerősítették. (Pais)

23.1.3. Tas és Szabolcs valamint Tuhutum láthatták, 
hogy Isten nagy győzelmet adott nekik,
és meghódították uruknak majdnem minden vagy/ legtöbb nemzetségét. 
annak a földnek.
Akkor fölöttébb felmagasztaltattak vagy magasra emelkedtek 
annak a földnek a lakosai fölé??
És miután itt senkire sem találtak közülük, több napig itt maradtak, 
mialatt az ország határát megerősítették a legszilárdabb akadályokkal.

18. ábra: A Meszes hegységi határ



23.1.3.a. Iliius terre „az a föld , vagy „annak a földnek” a változatai gyakoriak lesznek a 
következőkben. A meghódítottak ezúttal nation és hukitator, azaz nemzet és 
lakos két különböző jogi fogalom. Utóbbiak általában hátrányos helyzetbe 
kerültek az eddigi hódítások során. A mondat értelme a magasba emelkedéssel 
vonatkozhat a hegyi magasságra vagy erkölcsi emelkedésre, de inkább egyikre se.
Az exalto ige helyére „exhalto” téve, értelme elpárologni, kilehelni; személyekre 
alkalmazva: elrepülni hagyni, kijózanodni lenne, ami azt a megoldást hozná, 
hogy míg a nemzetségek behódoltak, addig akiknek félni valójuk volt néptől, mint már 
példa volt rá, eltávozhattak. Ezalatt annak a földnek a felső (uralkodó) rétegét 
elillanni, elpárologni, elrepülni hagyták.



24. ERDÉLY FÖLDJE

DE TERRA ULTRASILUANA

24.1.1. Etdum ibi diutius morarentur,
tunc Tuhutum páter Horca, sicut erat uir astutus,
dum cepisset audire ab incolis bonitatem terre ultra siluane,
ubi gelou quidam blacus dominium tenebat.
Cepit ad hoc hanelare quod, si posse esset, 
et gratiam ducis Arpad domini sui terram 
sibi et suis posteris acquireret.

24.1.2. Már huzamosabb ideje tartózkodtak ott. Ekkor Tétény. Horka apja, tudomást szerzett az 
ott lakóktól az erdőntúli föld jóságáról, ahol valami Gyalú nevű blak uralkodott. Amilyen 
fortélyos ember volt Tétény, áhítozni kezdett azután, hogy -  ha lehetséges -  urának. Árpád 
vezérnek a kegyelméből megszerzi magának és utódainak az erdőntúli földet. (Pais)

24.1.3. És mialatt ott hosszasabban tartózkodónak,
azalatt Tuhutum, Horka apja -  lévén szemfüles ember -
mikor hallomást szerzett az őslakosságtól, az erdőkön túli föld jobbjaitól,
hogy ott Gelou, valami blacus az uralmat magához ragadta,
felfogta/  megértette, hogy azonnal, még az évben ?? hacsak lehetséges,
urának, Árpád fejedelemnek kegyéből /egyetértésével
az erdőn túli földet
magának és leszármazottainak megszerezheti.

24.1.3.a. Ismételten, nem ajándékozásról, hanem megszerzésről van szó, mint Tarcal 
esetében is történt.

Pais: Magyarázatok
Tétény (Tuhutum -olv. Tühütüm)- A név a török tihit méltóságjelölőből ered, amely a 
magyarban tilhüt, tehet, teet, tét (Tét helynév) hangalakokat ölthette fel. Ehhez járult a 
magyar -m :-n kicsinvítő-becéző képző. A Tühütüm vagy Tehetem formákból szabályos 
magyar hangfejlődéssel lett Tétém s ebből Tétény, ahogy a Duna melletti helység neve 
fenntartotta. A Krónikában nem Tétény, hanem helyette az ő ivadéka: Gyula; a harmadik 
kapitány.

Alig valószínű, hogy Tuhutum-nak Tétényhez bármi köze lenne. Az is lehetséges, hogy 
nem személynév, hanem irodalmi játékként betűcserével t>d, rangjelző, ducutuml 
ducatum, ami az Erdőntúli Föld önálló uralkodóját megillette. Anonymus kortársai 
ismerték a valódi nevet is.

Szójátékként lehetséges volna, hogyha a fiú Hor-Aű, akkor apját Hor-nak hívták, akire talán 
nem véletlenül a Hor-tobágy meghódítását bízták.

Semmisem mond ellent azon nézeteknek, hogy Tuhutum szerette volna 
megszerezni az uralmat az Erdőn túl, magának és utódainak, de „fortélyos” és „áhítozó” 
leértékelő jellemzésének ellentmond, hogy Árpád fejedelem egyetértésével akarta tettét 
végrehajtani. Tuhutum jó magyar szó alkalmazásával „szemfiiles” volt.



24.2.1.
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Értelm ező szótár, szemfül, csupa szemftll; minden érzékét megfeszítve figyel valakinek a 
beszédére, vagy lopakodás, kémkedés közben a környezetére.
szemfüles: ... a jelentéktelennek látszó részletek fontosságát is hamar felismerő, mindent 
látni, hallani akaró; a legkisebb lehetőséget is gyorsan kihasználó személy.

Az adott események között a jogi helyzetet is figyelembe kell vennünk. Árpád fejedelem 
követei útján hivatalosan visszakérte Menumarouttól ősapai örökségéből a 
természetes határok, mármint a Szamos-Tisza-Nyir közötti terület, délen a 
Mezezina hegyvonulatával lezárva. Mivel a diplomáciai úton nem kapta meg, 
megindította hadait, hogy visszaszerezzék a jogos örökséget.
Menumorout, akinek uralkodási területe délen a Maros folyóval zárult le, az 
északról jövő Tuhutum elől a Körös folyóig, mint elfogadott új határig vonultatta 
vissza harcosait.Tuhutum serege egyedül nem kísérelte meg a harcot velük, 
hanem az új határvonaltól tisztes távolban, a Berettyó mentén folytatta útját a 
Szilágyság irányába a három hadvezér által megbeszélt találkozóponthoz. 
Útközben eltorlaszolták, a hátbatámadás veszélye miatt, a Meszes hegyvidék 
átjáratait.
Ezidőben azonban váratlan fordulat következett be. A túloldalon, egy bizonyos 
blak, a tájegység kormányzóját, a gyulát, aki Menomorout embere kellett, hogy 
legyen, harcban legyőzve vagy egyéb módon hivatalából kivetette és maga vette 
át az uralmat.
Árpád fejedelemnek ebben az időpontban nem volt jogcíme ahhoz, hogy túllépje 
az általa követelt mezezinai határt. De helyszínen volt az „agyafúrt” (ravasz, furfangos, 
találékonyeszű, csavaros gondolkodású) Tuhutum, aki megtalálta a megoldás módját. 
A következő bekezdés nem tartozik szorosan az események menetéhez.
Ouod et sic factum fűit postea, 
nam terram ultrasiluanam posteritas tuhutum 
usque ad tempus sanctis regis stephani habuerunt 
et diucius habuissent,
si minor gyla cum duobus filiis suis biuia et bucna christiani esse uoluissent 
et semper contrarie sancto regi non fecissent, 
ut in sequentibus dicetuR.

S ez meg is történt később. Ugyanis az erdőntúli földet Tétény ivadéka egészen Szent István 
király idejéig birtokolfa; sőt tovább is birtokolta volna, ha a kisebbik Gyula a két fiával, 
Bolyával és Bonyhával együtt hajlandó lett volna a kereszténységre térni, és nem cselekedett 
volna mindig a szent király ellenére, amint ez majd a következőkben szóba kerül. (Pais)

t

Es ami később meg is történt,
ugyanis az Erdőntúli földet Tuhutum leszármazottjai
Szent István király idejéig birtokolták,
és még soká birtokolták volna,
ha a fiatalabb Gyula két fiával, Bivia és Bucná-val kereszténnyé lett volna, 
ha nem mindig a szent király ellen cselekedett volna 
mint a következőkben/  későbbiekben elmondatik.

24.2.3.a. A fordítások kérdőjeleket vetnek fel, de maradjunk időbelileg a megkezdett úton.
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25. TUHUTUM OKOSSÁGA

DE PRUDENT1A TUHUTI

A ) Tuhutum  kémje

Predictus uero Tuhutum uir prudentissimus
misit quendam uirum astutum patrem Opaforcos Ogmand,
ut furtiue ambulans preuideret sibi quaiitatem
et fertilitatem terre ultrasiluane et quales essent habitatores eius.
Quod si posse esset, bellum cum eis committeret,
nam uolebat Tuhutum per se nomen sibi et terram aquirere.
Vt dicunt nostri ioculatores:

„Omnes loca sibi aquirebant 
et nomen bonum accipiebant.”

Quid plura?
Az említett Tétény, ez az igen okos ember, kiküldött egy furfangos embert, Apafarkas- 
Agmánd apát, hogy loppal be-járva vizsgálja meg neki az erdőntúli föld minőségét es 
termékenységét, meg azt is, hegy miféle lakosai vannak. Ha lehet-gondolta-, háborúra kel 
majd azokkal. Ugyanis Tétény a maga emberségéből akart magának hímevet és földet szerezni, 
mint ahogy a regőseink mondják: „Maguknak ők mind helyet szereztek, és hozzá mégjó 
nevet is nyertek.” De elég ebből! (Pais)

A fentnevezett Tuhutum, a legokosabb férfi, 
gyorsan elküldött egy ravasz férfit,
Opaforcos apját Ogmandot,
hogy lopva körbejárva kifürkéssze neki 1. a minőségét és termékenységét 
az Erdőntúli földnek vagy 2. az állapotokat és termésbőségét, 
és mifélék lennének annak lakói/ birtokosai,
Mert ha lehetséges lenne, velük háborút kezdene,
mert Tuhutum önmaga akart volna nevet és földet szerezni magának
MintJoculatoraink mondják
„Minden helyet maguknak megszereztek,
és jó  nevet kaptak hozzá ”.
Quid plura! Ne többet! Ennyi elég?
A kétértelműségeknek a további szövegben sem leszünk híján. Ezúttal a qualititas 
ésfertilitás (állapot és termékenység) jelzők nemcsak az országra/ földre/talajra, 
hanem nőkre is vonatkoztathatók.
De főként figyeljünk fel a most másodszor használt Joculatoraink” = 
énekmondóink szóhasználatra is. A Prológusból már elsődlegesen ismert, és 
alaposan félrevezető magyarázatokkal került a köztudatba. Ott a hangnem 
kétségtelenül leértékelő volt, mert a német vagy olasz udvari szórakoztatók ostoba 
fecsegésére vonatkozott, akik hamisan állították be a magyarok történetét. 
Salamon király és Judit királyné udvarában a szórakoztatók aligha voltak



magyarok. Ezúttal azonban a „mieinkre” történik az egyértelmű hivatkozás, akik 
ezúttal azok, akik a hercegeket veszik körül, akiknek hívei közé tartoznak az Abák, 
így a Gesta írója is.
Hogy Tuhutum, Horca apja földet szerzett magának, egyértelmű, de hogy jó  
nevet is kapott hozzá, már talányosabb. Lehet, hogy nem a valódi nevét ismerjük, 
hanem mint fentebb feltételeztem, Tuhutum csak kiejtési elferdítése a ducatum 
azaz hercegség  fogalomnak. Az Erdőntúli Földnek saját erejéből történő 
megszerzésével önálló uralkodó lett, és most már a vezérek sorában nem a 
hetedik, már nem egy Árpád nobilesei közül, hanem annak azonos, dux címzetű 
uralkodótársa.
Az önálló fejedelmi címzet elfogadásának, megnyerésének igéje a dalnokok szövege 
szerint: ac-cipio, ami főnévként accipiter=ölyv vagy sólyom. A német szótár szerint 
utóbbi az igéhez igazodik, s a népi etymológiában annyi, mint: a gyors szárnyú. Tuhutum 
is, az alkalmat kihasználva, villámgyorsan csapott le, mint a só/yo/mnadarak. 
Szilágysom/yóról indulva, vagy ősei már korábban CsiksomlyóxóYl A Gesta 
Hungarorumban minden szó tudatosan van a helyén. Quid plura! Több szóra nincs 
szükség.

25.1.3.b. Ki volt Ogmand, Opaforcos apja, aki kémkedni indult, tehát se külső megjelenése, 
se nyelve nem ütött el az Erdőntúl lakók külsejétől és nyelvétől.

Apafarkas (patrem Opaforcos Ogmand és alább páter Ogmand) 25. -  A két név viszonya nem 
világos. Lehet az egyik magyarázatuk: „Apafarkas apja, Agmánd” és „Agmánd apa”, azonban 
lehet ez is : ,.Apafarkas, Agmánd apja” és „Agmánd apja”. A XIV. században az Anonymusnál 
jelzett vidéken él Farkas-Agmánd nemzetség. Ezt számbavéve pedig -  mivel a kettős 
nemzetségnevek két testvér, de nem apa-fiú nevén szokták jelezni -arra is gondolhatunk, hogy 
az Apafarkas (vő. 57. Tanuz-aba am. „disznó-apa”) pusztán az utána következő Agmánd jelzője, 
a páter pedig az Apafarkas első tagjának, az apának a latin fordítása.

Nézetem szerint az apa volt Ogmánd és a fia Opafarkas, ha az események menetében 
nagy szerepet nem is játszik, hogy melyik a kettő közül. Lényeges, hogy a nevek még 
a 14. században is kimutathatók. (Opa=Oba?)

2 5 .2 .1 .  D um  páter O gm and speculator Tuhutum per circuitum  more uulpino  
bonitatem  et fertilitatem  terre et habitatores e iu s inspexisset, 
quantum  hum ánus u isus ualet.
U ltra quam dici potest? postea? d ilex it  
et celerrim o cursu ad dom inum  suum  reuersus est.
Q ui cum  uen isset, dom ino suo de bonitate illiu s terrae múlta dixit:

2 5  2  2  (Midőn Agmánd apa, Tétény kéme, róka módra körözve, a föld jóságát és termékenységét,
továbbá annak lakosait- amennyire csak az emberi látás bírja- kifürkészte, kimondhatatlanul 
megszerette azt, és nagy gyorsan visszatért urához. Mikor megérkezett, urának sokat beszélt 
a föld jóságáról, „.(Pais)

25.2.3. Ogmánd apa, Tuhutum kémje, róka módra körözve 
javait vasv jobbjait és termékenységét a földnek
és annak birtokosait megszemlélte/ vizsgálta/ mérlegelte/ kifürkészte, 
amennyire az emberi szem képes.
azontúl, akit/ amit sajátjának (ditio>dicio) később kiválasztott.



25.2.3.a.

25.2.3.b.

25.3.1.

25.3.2.

Es nagy sietséggel urához visszatért.
Aki, mikor megjött, urának annak a földnek javairól/ jobbjairól terjedelmesen 
beszámolt.
A föld jóságát és termékenységét, valamint annak lakosait kifürkészni, rövid 
időn belül, nem lehetett könnyű dolog. A kétértelműség megint jelen van, ha 
egyelőre nem is derül ki, hogy miként. Ha a javak  helyett az emberekre vonatkozó 
jobbak szót használjuk, akkor a „föld termékenysége” nem illik ide. Mivel Szenei 
Molnár is a fertilitás alatt „tenyészés, termettség, szaporodás” fogalmakat használ, 
így megeshet, hogy esetünkben sem egyértelműen a termőföld termékenységéről 
van szó.
Induljunk ki a lehetőségből, hogy a föld jobbjairól van szó, akik nem azonosak a 
habitárok-kal, azaz a hatalom birtokosaival. A kém, Opafarkas apja róka módra 
mindkét népcsoportot megkörnyékezte.
A „kimondhatatlanul megszerette” kifejezés ismételten használhatatlan, de a mondat 
másik fordítással is csak akkor válik érthetővé, ha a fentebbiek szerint az előző 
mondathoz kapcsoljuk. Vagyis Ogmánd apa nemcsak a föld jobbjait és birtokosait 
fürkészte ki, hanem azon túl azt a földet is, aminek később birtokosa lett. De az sincs 
kizárva, mivel a mondatszerkezet megengedi, hogy ekkor a majd leendő Opaforcas 
anyját szemelte ki magának.
Javak, vagy jobbak? Vagy a csak magyarul használatban lévő fogalom, a „Jobbak” 
rejtőzik mögötte? „ Hozzád sír a Jobbak keserve ... ”

bonita = 1. anyagi tárgy jósága, jelessége, kitűnősége,
2. elvont tárgy: jellem: jóság, jóindulat, szívesség, egyenesség becsületesség.

Miért hangsúlyozott „az a föld”, ami még számtalanszor ismétlődik? Csak a 
termőföld értendő alatta, vagy az „anyaföld”, a haza, az otthon, beleértve az ott 
élőket? Az a föld, amit elhagyni kényszerültek, hogy nagy kerülő úton oda 
visszatérhessenek?

Ady Endre: „Az én földem aludni akar”, vagy „Elűzött a földem”. Alig kételkedünk, hogy a 
költő nem földbirtokát érti alatta., hanem hazáját, annak népével együtt.

Hogyan mondja tovább Ogmánd apa?

B) Annak a földnek ásványkincsei,

Quod terra illa irrigaretur optimis fluuiis, 
quorum nomina et utilitates seriatim dixit.
Et quod in arenis eorum aurum colligerent 
et aurum terre illius optimum esset 
Et ut ibi foderetur sál et salgenia ...

...aztán arról, hogy azt a földet igen-igen jó  folyók öntözik; s ezeknek a nevét és minden 
hasznát is felsorolta: hogy fövenyükben aranyat gyűjtenek, s annak a földnek az aranya a 
legjobb, meg hogy ott sót ásnak. (Pais)



25.3.3. Tehát, (ami azt illeti), az a fö ld  öntözte tett/ elárasztatott előkelő folyóktól, 
amiknek neveit és alkalmasságát/ törvényes voltát elmondotta.
Es hogy azoknak a partjain vagy küzdőterein aranyat gyűjtöttek 
vagy gyűjtöttek egybe
és mivel annak a földnek az aranya (pénze) a legjobb volna.
És hogy ott ?...

25.3.3.a. A szószerinti fordítás tartalmilag érthető is, nem is. Ez a kémszolgálat nyelve, 
fedőnevekkel. A folyók az Erdély területén élő régi népek, amik néha kiáradtak, 
de törvényes joguk van a földhöz. Ahhoz a földhöz! A következő mondat aréna 
szava a rómaiakra emlékeztet, akik bizonyítottan termeltek itt ki aranyat 
(arena>arana>aranya) Az aréna szóval Alpár homokjánál már találkoztunk.

aréna = homokszem, homokos talaj, homokos tengerpart; homokkal beszórt küzdőtere a 
gladiátoroknak.

„Azon a földön” most harc folyik az aranyért. Mivel Menumorout országa a Marosig 
ért, az aranybányák az ő tulajdonában kellett, hogy legyenek. De kik küzdenek? Vagy 
célzás, hogy annak a földnek aranypénze jó volt, míg Salamon udvarában tudatosan 
folyt a magyar pénz elértéktelenítése?
A következő mondat úgy tűnik, hogy szervesen kapcsolódik „annak a földnek” a 
természeti kincseihez, et ut ibi foderetur sál et salgenia. Erdély (sal=) 
sókitermelése ismert, ha nem is éppen Menumorout fejedelemségének területén, 
hanem a Marostól délre, Szkitikában. Itt azonban két dologról van szó, a só mellett 
áll a „salgenia” szó. Egyszerű lenne a fordítás, ha a szótárakban valami nyoma lenne az 
utóbbi mivoltának, és hogy a salgena miféle (nőnemű) sószármazék lehet. Pais Dezső 
úgy oldotta meg a problémát, hogy a szót nem létezőnek tekintette. De a mondat 
állítmányával sem törődött, mert a fodio, mint az „ásás” igéje, jelen időben is, és mint 
foderetur a múltban is téves, tehát másról van szó.
Mint már említésre került, a GH kézírásában gyakran elkallódik a kettős 
magánhangzó. Másik lehetőség egy szenvedő ige:

foedero  = szövetkeztet, szövetségre léptet,
fo ed o  =  beszennyez, bepiszkol, elrútít, megsebesít, megöl, elpusztít
megbecstelenít, beszennyez, meggyaláz, csúffá tesz, megront.
foedus  főnévként = alku, egyezkedés, szerződés, frigy, szövetség (úgy az állami, mint a 
magánéletben).

Hogyan alkalmazható ez a változat a sál és salgeniá-ra, frigyre vagy szövetségre 
léptek egymással, vagy valami súlyos rontás történt? Beszennyezték a tiszta, 
fehér sót és származékait? Még nem derül ki. A mondat azonban csak fele az 
egésznek, mert Ogmánd apa folytatja az elbeszélést, amit ugyan olvashatunk, de 
a hangsúlyozást nem halljuk. Hol választódnak el a mondatrészek?



25.4.L

25.42.

25.4.3.

25.4,3,a.

C) Annak a földnek népei

Et ut ibi foderetur sál et salgenia,
et habitatores terre illius uiliores homines essent, tocius mundt.
Quia essent blasii et sclaui, quia alia arma non haberent nisi arcúm et sagittas 
et dux eorum Geleou minus esset tenax 
et non haberet circa se bonos milites 
et auderent stare contra audatiam Hungarorum.
Quia acumanis et picenatis multas iniurias paterentur.

„...m eg hogy ott sót ásnak.
Előadta, hogy annak a földnek a lakosai az egész világon a leghitványabb emberek. Mégpedig 
azért, mivel blaszok és szlovének: aztán fegyverük sincsen más, csak íj és nyíl; a vezérük, 
Gyalú, maga is csak kevéssé állja a próbát, de meg nincsenek körülötte jó  vitézek sem, akik 
helyt mernének állani a magyarok merészségével szemben; végül azért is, mivel a kunok és 
a besenyők sokat bántják őket.” (Pais)

A mondatrészek összefüggése másként:
Et ut ibi foderetur sál et salgenia, 
et habitatores terre illius
uiliores homines essent, tocius mundi, quia essent blasii
— et sclaui quia alia arma non haberent nisi arcúm et sagittas, 
et dux eorum Geleou minus esset tenax 
et non haberet circa se bonos milites 
et auderent stare contra audatiam Hungarorum,
-q u ia  acumanis et picenatis multas iniurias paterentur.

És hogy ott 1. szövetségre/frigyre léptették, 2. beszennyezték a sal-t és 
salgeniá-t,
és az ott lakozók azon a földön lenézett emberek lennének, 
a világ mindenféle népsége, akik blas-ok.

És a sclavoknak -  székelyek/ szolganépeknek nincs más fegyverük, 
mint íj és nyíl,

és fejedelmükhöz a geleouhoz = a gyulához semmi esetre sem lennének hűek
és nem lenne körülötte jó  katonaság, és
hogy ki mernének állni a magyarok vitézségével szemben.
és akiknek szúróeszközeitől és szurkosságától sokak (nők) szenvedtek sérelmei/
erőszakot.
Elemezzük a mondatot a helyzet vizsgálatával, annak értelmét keresve, és tudva, 
hogy szójátékokkal és többértelműséggel kell számolnunk.
I, Sál és Salgenia esetleg nem NaCl és hasonló kémiai vegyületek, hanem nevek, 

8 míg a sál magyarul só, addig a bolgár Sal-án fejedelem neve is így kezdődik. 
A genía alapszava lehet genius az életadó, vagy gens * nemzetség. Két szó 
és két értelem áll rendelkezésre, foedo és foedero. Az utóbbit véve egyezmény, 
szövetkezés történt, ami nem zár ki egy frigyet sem. Amire az adott 
körülmények között gondolhatunk, hogy ezidőben Zalán és a szintén bolgár 
Mcnu-Marout a magyar veszély miatt egyezményt kötöttek, s Marout



dbocsát\ a számos szeretőjét, ami miatt a Mén előnevel kapta, feleségül vette 
Zalán leányát. A házasságból származó leánygyermek lesz majdan Árpád 
fiának. Zultá-nak a felesége.

2. A gondolatmenet itt tulajdonképpen bezárul, és a mondat vége lenne, de 
Ogmánd apa közvetlenül folytatja, hogy ..azon a földön41 megvásárolható 
emberek laknak, mindenféle népség, akik blázük lennének, s akik nem 
lehetnek mások, m\n\ zsoldos katonák, Menumorout szolgálatába.
Nézzük meg jobban a blasii szót. Annak „valach“ értelmezése miatt, számos 
vélemény, vita és belemagyarázás látott már napvilágot, pedig megoldása 
egyszerű megoldással is lehetséges. A többes számú „blasii“ forma egyes 
száma Blasius, magyarul: Balázs, a torokfájás védőszentje. Ezúttal egy névvel 
nevezett, de toborzással összeverődött, nem egységes népcsoportról van szó. 
Tegyünk pontot utánuk, és válasszuk el őket új mondattal a sclavoktól.

3. Első sorban el kell vetnünk az önkényt a sclavi szó szlovén fordításával, 
mert ebben a korban ezek még nem léteztek és a „leghitványabb“ jelzőt is 
elhagyhatjuk. A szó a függetlenségüket és szabad ember mivoltukat elveszített 
emberek gyűjtőneve, függetlenül népi hovatartozásuktól és nyelvüktől. Ez 
esetben az itteni székelyekről van szó, akiknek fegyvere hun módra, az íj és 
a nyíl volt, s akik biztosították Ogmándot, hogy jelenlegi fejedelmükhöz, 
pontosabban az itteni idegen kormányzóhoz nem lesznek hűek.

4. További információ közbevetett mondattal, hogy ha harcra került a sor, nem 
lesznek mellette jó katonák, értendők a zsoldosok, akik a magyarok vitézsége 
ellenében hely tál Inának. Az értelem formálható lenne úgy is, hogy ők 
lennének, akik a döntő csatában helyben maradnának, és nem harcolnának a 
magyarok ellen.
auclerend slo  = (mílit. standhalten. auf einer Stelle haften. nicht zűr Entscheidung vorrück- 
cn)

5. A befejező mondatban sok magyarázatra nincs szükség, ha a szavakat való 
értelmükben alkalmazzuk. Quia acumanis et picenatis multas iniurias 
paterentur.

Pais: Magyarázat
Besenyők (Picenati). —  A (kumán) kunokkal együtt Gyalú blasz népségén erőszakos- 

kodnak. azonban nem a honfoglalás, hanem Anonymus korában.

Kik bántottak kiket? Kumánok és besenyők Gelou blasz népségét Anony
mus korában? Biztosan nem. Úgy a fordítás, mint az adott magyarázat 
elfogadhatatlan, bizonyítékok nélküli fantazmagória. De logikátlan is, mert 
józan meggondolással egy történetíró, legyen az bármely nemzetségű, ha 
saját népének igaz történetét akarja megírni, sohasem fogja a legyőzendő 
ellenfelet sajnálatra méltóan bemutatni. A zsoldos katonákról van szó.

UTv  ninrias=* I. jogtalanság, jogsértés, elszenvedett jogtalanság, erőszak (különösen nőkkel),
2. sértés szóval és tettel, becsületbeli sértés, gyalázás, 3. jogtalan szerzemény, törvényellenes 
tulajdonbavétel stb.
A kézírásban nem „a cumanis" hanem acumanis található.



Szótári tonnája acitmen — a hegye valaminek. így dárdahegy. vag> egyéb.v.:/íróeszköz, vagy 
átvitt értelemben rossza11óIag/onűorluf; picenatis alapszava pix=s:urok, kátrány (szarka) 

Vagyis azon a földön a törvénytelenség uralkodott, s a helyi lakosság ki volt téve 
azon bizonyos homines viliores, hitvány férfinép erőszakának és mindennemű 
jogtalanságának. A só fehérsége a szurok feketeségének.
Fentebb, a ..sál és salgenia4' együttessel kapcsolatban írtam, hogy utóbbinak nem 
találom nyomát. Később, véletlenül a Finaly szótárban bukkantam a salgama és 
salgamum szavakra, amik a német szótárakból hiányoznak. Utóbbinak jelentése 
pedig 1. az ételek készítéséhez szükséges kellék, 2. az az élelem mennyiség, 
amit a szállásadó a nála beszállásolt katonának ad.
Itt lesz a helyzet magyarázata és az összefüggés alig kétséges. Az anonymusi 
salgenia szót a kézírásban úgy is lehetne irányítani, hogy salgenia salgemá-nak 
is olvasható lenne, amihez feltolakszik a „salgama44 gondolata. A Meszesen túli 
táj szkíta eredetű lakossága kénytelen a bolgárok megszálló, zsoldos katonaságáról 
gondoskodni, élelemmel ellátni, akik kényük-kedvükre garázdálkodnak. A saját 
hazájukban szolganép „sclav'4-ok örömmel várják Tuhutum hadait.

25.4.3.b. Még néhány gondolat az eddigiekhez. P.magister blasius-mk nevezi a zsoldos
• hadat, (többes szám blasii.), és valachoknak szokás megtenni őket. Az azonosság 

nem zárható ki, de nem is biztos. Kétségtelenül váratlan kép alakul ki azáltal, 
hogy Szent Balázs az örmények vértanúja volt. Arménia Sebasúz nevű városából, 
akit keresztény hite miatt 316-ban Licinius társcsászár lefejeztetett. Tisztelete 
nyugaton a 9. század óta ismert. Ez egyúttal a honfoglalás kora is.
Az Összefüggést az örmények és az Erdőntúli föld között nem nehéz megtalálnunk. 
A bizánci történetíró Johannes Skylitzes, aki nem sokkal fiatalabb P. magistemél, 
részletesen beszámol a 9. század eleji bolgár-bizánci háborúskodásokról. Tőle 
tudjuk, hogy a győztes Krum fejedelem Adrianopel népét püspökükkel együtt 
bolgár területre telepítette át, közelebbről az Aldunán túlra, és ott különböző 
helyekre, mint erről már szó esett.
Egy későbbi fejezetben  m egism erjük I. B a sileo s  császár élettörténetét is, akinek 
királyi ő se i. az Arsakidák, trónt v esz ítv e  Arméniából m enekültek Bizáncba, ahol 
az idők folyam án több helyen is laktak, szám b elileg  m egszaporodtak, családfájuk 
tisztaságát m egőrizték , s ők  is azok  k özé  tartoztak, akiket Krum fejedelem (803- 
14) A drianopolból északra deportált.

Az utód bolgár cár Omurtag (814-31). (Menumorout nagyapja) az örmények 
püspökét, Mamiéit, lefejeztette, aki tehát hasonló sorsra jutott, mint elődje, szent 
Blasius. Lehetséges, hogy ez a kivégzés keltette életre a régi püspök ezidőbeli 
tiszteletének kezdetét. Az örmények később visszaköltözhettek a Birodalom 
területére, illetve tudjuk, hogy voltak, akik visszamentek, míg a visszamaradottak 
életének további menete már nem téma Bizáncban. Basileos császár, aki első 
ezen a néven, és Blasius neve között, oly nagy a hasonlóság, hogy a P.magister 
által blazius-nak nevezett nép és az örménység azonosságának gondolata alig 
vethető el, hiszen napjainkig élnek Erdélyben.



A kitelepített örmények alig kétséges, hogy bolgár ellenesek voltak, s ha katonai 
szolgálatot teljesítettek is, érthető volt a jóslat, hogy nem fognak a seregvezér 
érdekében a magyarok ellen harcolni.
Az így kialakult kép nem zárja ki, hogy a szövegben további megoldások is 
rejtőznek.

19. ábra: Az Almás-patak melletti ütközet 
és a) az esküvés színhelye: Esküllő, b) Gyalu vára



>6 . MIKEPPEN MENTED GELUS ELLEN? ■

QUOMODO CONTRA GELUITUM EST

26.1.X. Tunc Tuhutum audita bonitate terre illius 
misit legatos suos ad ducem Arpad,
ut sibi licentiam daret ultra síluas eundi contra Gelou ducem pugnare.
Dux uero Arpad inito consilio uoluntatem Tuhutum laudauit 
et ei licentiam ultra siluas eundi contra Gelou pugnare concessit.
Hoc dum Tuhutum audiuisset a legato, 
preparauit se cum suis militibus
et dimissis ibi sociis suis egressus est ultra siluas versus orientem 
contra gelou ducem blacorum.

26.1.2. Mikor Tétény értesült a föld jóságáról, követeket küldött Árpád vezérhez, és engedelmet 
kért, hogy az erdőkön túl mehessen és Gyalú vezér ellen, harcolhasson. Árpád vezér pedig 
tanácsot tartván, Tétény szándékát javallotta, és megadta neki az engedelmet arra, hogy az 
erdőkön túl menjen és Gyalú ellen harcoljon. Mikor ezt Tétény a követtől meghallotta, 
felkészült vitézeivel együtt, és hátrahagyva társait, nekiindult az erdőkön túlra kelet felé 
Gyalú blak vezér ellen. (Pais)

26.1.3. Akkor Tuhutum meghallva a jóságát/jóindulatát annak a földnek 
elküldte követét Árpád fejedelemhez,
hogy engedélyt adjon neki,
hogy az erdőkön túl mehessen Gelou vezér ellen harcolni.
Árpád fejedelem tanácsot tartva, Tuhutum szándékát dicsérte
és neki szabad kezet, -  hogy az erdőkön túl menjen Gelou ellen harcolni -
engedélyezett.
Ezt mikor Tuhutum a követtől hallhatta/ tudomásul vette, felkészült katonáival 
és társait elküldve/ elbocsátva/ tőlük búcsút véve 
elindult az Erdőntúlra keleti irányba 
Gelou a blakok fejedelme ellen.

26.2.1. Gelou uero dux ultra siluanis audiensaduentum eius 
congregauit exercitum suum
et cepit uelocissimo cursu equitare obuiam ei, 
ut eum per portás Mezesinas prohiberet.
ed Tuhutum unó die siluam pertransiens ad fluuium Almás peruenit.
Tunc uterqueexercitus, ad inuicem peruenerunt medio fluuio interiacente.
Dux uero Gelou uolebat, quod ibi eos prohiberet cum sagittariis suis.

26.2.2. Jövetelét hallva pedig Gyalú, az erdőntúli vezér összegyűjtötte seregét, és nagy sebesen 
elébe nyargalt, hogy a meszesi kapuknál feltartóztassa. Azonban Tétény egy nap alatt áthaladva 
az erdőn, az Almás vizéhez ért. Mind a két sereg összekerült ott, és csak a folyó választotta 
el őket. Gyalú vezérnek az volt a szándéka, hogy majd ott tartóztatja fel (őket) a magyarokat 
nyilasaival. (Pais)

26.2.3. Gelou pedig, az erdőntúli vezér hullva jövetelüket, 
összegyűjtötte seregét,
eszeveszetten, a leggyorsabb menetben lovagolt ellene,



hogy Öt a mezezinai kapunál feltartóztathassa /  elháríthassa.
Azonban Tétény egy nap alatt áthaladva az erdőn, az Almás vizéhez tért át. 
Azután mindkét sereg egymáshoz közeledett, a köztük lévő folyó közepéig. 
Gelou vezér úgy akarta, hogy ott tartja vissza őket íjászaival.

26.2.3.1a. Tuhutum Árpád fejedelem egyetértésével megindította hadait Gelou, a blac~ok vezére 
ellen. A kiindulópont Zilah lehetett, ahonnan keletre vette az irányt Ugyanakkor Gelou 
hegyre fel, a mezezinai kapuhoz sietett íjászaival.

Pais: Magyarázatok:
M eszesi kapu Zilah és Magyaregregy között vitt át a Meszes-hegységen, amely most is 
ezt a nevet viseli.
Almás (fluvium Almás, olv. Alm ás)- A Szamos balparti mellékvize. Zilahtól kelet felé.

A helyzet alakulása, hogy Gelou ott zárt kapukat talált, ellenség nem volt látható. Mai 
térképen a hely neve Vaskapu, illetve Porta Zalaiuliu. Ez Gelou számára kétségtelenül 
időveszteséget és fáradt sereget jelentett,
Tuhutum, mint a szöveg pontosan mondja, és az erdőkön keresztül érte el az Almás 
patakot és annak partján kényelmesen haladt lefelé délre, hogy megfelelő helyen, valahol 
a feleúton találkozzon az ellenféllel
Az utat a térképen követve a Kettősmező helynév, -  ahol a mai országút kétszer megy 
át a folyón — arra ad gyanút, hogy itt lehetett a találkozás. A folyó közepe alatt a forrás 
és torkolat közötti távolság fele értendő. A találkozás késő délután történhetett, s 
aznap nem történt összecsapás. Gelounak a blac-ok fejedelmének és hadainak 
pihenésre volt szükségük.
P.magister megint csapdát állított barátjának, és nekünk is. Az előző fejezet 
szövegéből még nem derülhetett ki a harmadik értelmezés, mert az adatokat 
adagolva kaptuk tőle. Ha ezt utólag olvassuk, miután ismeijük a jelen fejezetet, 
másként hangsúlyozhatjuk a szöveget.
A mondat: Quia essent blasii et sclavi = akik bláziusok és székelyek, egyben 
maradhat, és a két népcsoport együttesen szerencsétlen emberekből áll, de 
semmiesetre sem „hitványak”, mint a közkedvelt fordítás mondja. A garázdálkodók 
pedig a zsoldos katonaság, de csak a jelen fejezetben derül ki, hogy Gelou a „ducem 
blacorum azaz a blacok vezére. Semmiesetre sem fordítható fejedelemnek, mert a 
terület politikailag Menumorout hátországa a Marosig. Tehát a bláziusokat, azaz Szent 
Balázs népét, az örményeket, mentesítenünk kell az előző fejezet vádjaitól, mert nem 
ők a zsoldoskatonák.
_ATíét népnevet blásiust és blakust nem lehet összetéveszteni.
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27. GELOU HALÁLA

DE MORTE GELOU

A) A harci ütközet

Mane autem facto
Tuhutum ante auroram diuisit exercitum suum in duas partes.
Et partém alteram misit parum superius,
uttransitofluuio militibus Gelou nescientibus pugnam ingrederentur.
Quod sic factum est. Et quia leuem habuerunt transitum 
utraque acies pariter ad pugnam peruenerunt

Reggelre kelve hajnal előtt Tétény két részre osztotta seregét. Az egyik részt kissé felfelé 
küldte, hogy a folyón átkelve majd Gyalú katonáinak a meglepetésére avatkozzék bele a 
harcba. Ez így is történt. Mégpedig, mivel átkelésük könnyen ment, mindkét csapat egyszerre 
bocsátkozott harcba. (Pais)

Másnap az történt,
hogy Tuhutum hajnal előtt megosztotta seregét két részre, 
és egyik részét küldte kissé feljebb,
hogy átkelve a folyón, Gelou seregének meglepetésére lépjen támadásba.
Ez így is történt. És mivel könnyen tudtak átkelni, 
mindkét csapatrész egyidejűleg kezdte meg a harcot.
Az átkelés színhelye délebbre volt, (feljebb=a forrás iránya felé), ami által Gelou 
hada harapófogóba került.

Bölcs VI. Leó: Taktika (Moravcsik ford.)
48.” Fegyverük a kard, páncél, ijj és kopja.”
5 4 : az éj folyamán fognak hozzá parataxisukhoz.” (A csatarend felállításához) 
pugna= ökölharc, verekedés

Et pugnatum est inter eos acriter, 
séd uincti sunt milites ducis Gelou 
et ex eis multi interfecti, plures ureo capti.
Cum Gelou dux eorum hoc uidisset,
tunc pro defensione uite cum paucis fugám cepit.
Qui cum fugeret properans ad castrum suum iuxta fluuium Zomus positum, 
milites Tuhutum audaci cursu persequentes 
ducem Geloum iuxta fluuium Copus interfecerunt.

Heves küzdelem kerekedett; azonban Gyalú vezér katonái maradtak alul, s közülük sokan 
elestek, sokan pedig fogságba jutottak. Mikor vezérük, Gyalú látta ezt, hogy életét 
megmentse, kevesedmagával futásnak eredt. De miközben a Szamos folyó mellett fekvő 
vára felé sietve menekült. Tétény vitézei merészen futtatva nyomába szegődtek, és a 
Kapus-patak mellett megölték. (Pais)

És heves harc/verekedés lett közöttük,
de Gelou vezér katonái be lettek kerítve, közülük sokan életüket vesztették, 
többen fogságba jutottak.



Mikor Gelou, a fejedelmük ezt látta, 
életét mentve kevesedmagával megfutamodott.
Gyorsan futott volna a Szamos folyó mellett fekvő várához.
Tuhutum merész katonái azonban a nyomát követve 
Gelou fejedelmet a Copus patak mellett megölték.

27.2.3 .a. Nem történik utalás, hogy Tuhutum hadaiból bárki is elesett volna. Ami hihető amiatt
is. hogy az íjászok, akik örmények és székelyek voltak, nem használták fegyverüket a 
magyarok ellen. A zsoldosok pedig, akik Gelou körül voltak, „nem voltak jó katonák”, 
mint erről Ogmánd előre értesült. Kétségtelenül áll a szöveg előttünk, hogy Gelou 
hada körül lett kerítve az Almás patakkal, északon és délen a hadakkal. Megfiitamodási 
lehetőség csak nyugat felé volt.

Bölcs VI. Leó: Taktika (Moravcsik ford.)
„Ha egyszer az ellenfelüket megszalasztani sikerült, a többit másodrendűnek tartják, 
kíméletlenül szorítják, s az üldözésen kívül egyébre sincs gondjuk. Mert nem elégednek meg
-  miként a rómaiak s a többi népek -  a mérsékelt üldözéssel s az ingó jószág rablásával, 
hanem addig-addig üldöznek, míg csak az ellenséget teljesen meg nem bomlasztották, s erre 
minden utat-módot felhasználnak.”

27.2.3 .b. A csatamezőről menekülő Gelounak, hogy visszatérhessen a Szamos menti várba, egénitat
kellett keresnie. Ez csak nyugati irányú kerülővel volt lehetséges. Itt hamarosan egy kis 
patakon (Rajtolc?) kellett keresztül igyekeznie, aminek torkolatánál, néhány mérfölddel feljebb 
van a Vaskapu, ma Poarta Zalajului, ahonnan az út Zilahra vezet. Hogy itt volt-e a Gestából 
eddig ismert mezezinai kapu, amit Tuhutum eltorlaszoltatott vagy az valamivel feljebb volt 
a hegyen, terepszemle tudná megmondani. Jogos kérdés, hogy nem ezt nevezte P.magister 
a Copus pataknak, ami a mai Egregy patakba ömlik? Ezt az Egér-egy- utat azonban Gelou 
nem érte el, mert Tuhutum katonái már itt, a Vaskapu közelében és nem a valahol a 30-40 
km távolságban lévő Kapus-pataknál érték utói. Kérdés lehet, hogy utóbbi nem csak a 
múlt században nyerte ezt a nevet, a Gesta Hungarorum megismerése után?
A Copus név, ahol Gelou halálát nyerte, kétségtelenül a kapus szót juttathatja 
elsődlegesen eszünkbe, de gondolhatunk a kopasz jelzőre is, ami ugyan nem 
jellemző egy patakra; de esetleg Geloura, vagy a latin copula szóra, minek értelme 
kötél, szíj, madzag, ami esetleg a kivégzés módja volt.

B) Békekötés

27.3.1. Tunc habitatores terre uidentes mortem domini sui 
sua propria uoluntate dextram dantes 
dominum sibi elegerunt Tuhutum patrem Horca.
Et in loco illő, qui dicitur esculeu, fidem cum iuramento firmauerunt.
Et a die illő locus ille nuncupatus est esculeu eo quod ibi iurauerunt.

27.3.2. Mikor a föld lakosai látták uruk halálát, önként békejobbot nyújtottak, és urukká választották 
Tétényt Horka apját a helyen, melyet Esküllőnek mondanak, esküvel erősítették meg 
hűségüket. S attól a naptól kezdve hívták azt a helyet Esküllőnek azért, mert ott esküdtek. 
(Pais)



27.3.3. Akkor a fold lakosai/birtokosai látva uralkodójuk/uruk halálát,
Önként/ saját akaratukból békejobbot nyújtva
az uralmat átadták Tuhutumnak Horka apjának
És azon a helyen, ami Escüllőnek neveztetik hűségüket esküvel erősítették meg. 
És attól a naptól, az a hely ünnepélyesen neveztetik esculeu-nek, 
mert azok ott esküdtek

27.3.3.a. A helyzet tulajdonképen nem kíván magyarázatot, A csata megesett, Tuhutum 
győzött, a lakosság „látta” urának halálát, tehát az a közelben kellett, hogy történjen, 
majd hűséget esküdött és a helyet Esculeu-nek nevezik.

Pais: Magyarázatok: E sküllő  (Esculeu, olv, Esküleü)— Ma Esküllő, Kolozsvártól 
északnyugatra. Anonymus szerint azért esküleíl, mert ott esküdtek, A helynévnek az esküből 
való származtatása nem éppen lehetetlen.

A magyarázat elfogadható. A csatatértől nem messze, Kolozsvár irányában 
van két, Kis* és Nagy esküllő helységnév. Mikor kapták elnevezésüket, aligha 
határozható meg. A szöveg ismétlése azonban gyanút kelt. A nuncupatus est 
kifejezés nem csak puszta megnevezést jelent, hanem a jogban, a 
törvénykezésben
a/ forma szerint ünnepélyen kimondani, kinyilvánítani valamit, 
b/ örökössé tenni,
c/ tanúk jelenlétében végrendelkezni.
Vagyis ezen a napon és helyen hivatalosan megszűnt a bolgár fennhatóság a 
Meszes-hegység, a Szamos, a Maros és az Erdélyi Középhegység közötti 
területen, és megalakult az önálló Erdélyi Fejedelemség.
A nép által megválasztott első fejedelem ismert nevével Tuhutum lett, leszármazottainak 
öröklési jogával. Az ünnepélyes esküt úgy a fejedelem, mint a székelyek és Örmények 
tették. A kiindulópont Szkitika visszacsatolásáról, azaz a Maros és a Déli Kárpátok 
közötti területről a Gestában nem történik említés, mert az magától értetődő volt.
A mondatban akadna még egy szójáték is, betűbetoldással, az aesculeu szóra.

Aesculanus=a római rézpénz istene, fia Argentinus = az ezüstpénz istene. 
aescul&Xox = rézpénzbeszedő, pénzbeszedő.

Nem tekinthető teljesen véletlennek, hogy a Meszes hegység közvetlen folytatása a 
Rézhegység, ahol szintén van egy Esküllő nevű helység. Az: örmények jó 
üzletemberekként, kalmárokként ismertek ma is, így ők is lehettek az „esküllők”, azaz 
aesculatorok. Ogmánd apa beszámolójában viszont arról is értesültünk, hogy „azona 
földön”, az „arénában” a belső harc az aranyért folyt. A megújodott politikai helyzetben, 
a Marosig terjedő terület birtokba vételével Erdély aranybányái újra az egykori 
tulajdonosok kezébe kerültek.
Mégegy lehetséges szójáték akad. Az Árpádházi királyok idejéből ismert, hogy 
törvénykezésüket tölgyfa= aesculeus alatt tartották. Ezúttal is, így is történhetett,,

A környéken ugyan a magyar tölgy név hiányzik, de számos fáról nevezett falunevet találunk: 
cseres, gyümölcsénes, füzes, som, kökényes, almás, egeres, dió, vagy az előző fejezetekből 
ismert nevek: AlmásAa/ázíháza, és Farkasmezö.



A z sem érdektelen, hogy mikor Tuhutum fiával a nyiri tájon lovagolt át, ami a nyírfákról kapta 
nevét, és „niagnum sibi populum subiugauerunt" azaz „magának nagy népet hódított meg”, 
a populits szó egyúttal nyírfát, nyárfát, jegenyét is jelent,
Vagy a sál és salgenia esetében, ha azok szennyeződését vesszük fordításnak, és mível 
salix -  fűzfa, a szomorúfuzre is gondolhatunk, a szó egyedüli gondolattársítása a magyar 
nyelvben a szűz lenne. Az irodalmárok kifejezésmódja és gondolkodásmódja gyakran eltér a 
köznép nyelvétől.

27.3.3.b. Az eddig elmondottak után nyitva áll még a kérdés, hogy ki volt Gelou, akinek 
uralma alatt a jogtalanság és önkény uralkodott „azon a földön”?

Pais: Magyarázatok:
Erdély vagy E rdőntúliföld (Erdeuelu, olv. Erdeüelü, am. „erdőelő, erdőmül”, vö. Dunántúl) 
11; (terra ultrasiluana) 24-27. -  Tehát Anonymus a névnek azt a latin megfelelőjét használja, 
amely a X ll. század végéig inkább dívik, mint a Transsilvania.

Kapus (fluvius Copus, olv. Kopus.) 27. -  Kapus-patak Gyalunál szakad a Meleg-Szamosba. 
Nyilván a völgyében levő gyepükapuról nyerte a nevét, amint a közeli Kolozs, Kolozsvár 
neve, a német eredetű klus: kolos am. „gyepü-zár, védőgát” szintén ilyen, az országvédelem 
tárgyköréből való kifejezés.

Gyalú (Gelou, olv. Gyelou; Geleou és Gelu is) 24-27. -  Kétségtelen hangtörténeti fejleménye 
ennek a Kolozs megyei Gyalu helynév.
Györffy: [Török, illetve magyar személynév és belőle képzett helynév a Körös torkolatánál 
és eredete fölött, ahol Gyalu-vár van. Gyalu eredetileg az Árpádok ellen küzdő magyar 
törzsfö lehetett, akinek szállásterületét Anonymus Gyalu-várhoz kapcsolva azonosította a 
Gyula országával, és a honfoglalás előtti korba áthelyezve a magyarok ellen küzdő blak 
vezérré tette.]

E rdély Történeté-nek  7. fejezetében ERDÉLY A MAGYAR HONFOGLALÁS ÉS 
ÁLLAMALAPÍTÁS KORÁBAN cím alatt (194-197 o.) a következőket olvashatjuk a 
v  13.századi” Anonymusról:
„Mivel szerzőnknek - néhány értékes családi-nemzetségi hagyományt nem számítva - még 
ködös elképzelései sincsenek a honfoglalás valódi eseményeiről, nem maradt más lehetőség 
számára - ellenségeket-ellenfeleket költ, hogy hőseivel legyen kiket legyőzetni. Nem sokat 
töpreng, folyókból, hegyekből, várakból (Gyalu) és falvakból (Glad) alkotja meg Laborczy 
bolgár, Turzol kun, Zubor cseh, Gelou vlach és Glad vidini bolgár vitézeket-vezéreket. A fo 
ellenségek, Salán és Ménmarót saját - részben népmondai eredetű - leleményei.

A „kétségtelen” megoldások kétkedéssel kezelendők. Hogy P. magister, aki latin és 
görög nyelvismerete mellett kétségtelenül magyar volt, Gelou nevét Gyalúnak vagy 
Gyelounak ejtette volna, bizonyíthatatlansága miatt záijuk ki a komoly lehetőségek 
közül, csakúgy, mint hogy a zsoldosvezér magyar lett volna, vagy ő építtete volna a 
Gyalu várat, s az róla kapta nevét, ahová menekülve igyekezett. Lázár deák térképén 
a mai Gyalu helyén Dialu-X találunk.
Bíborban született Konstantin császár szerint, akinek ismeretei hivatalos nézetek 
szerint a legmérvadóbbak a magyar történetírásban,
„ayvXaq/gylas nem személynév, hanem méltóság” (Moravcsik ford.).

Kérdéssé válik, hogy a görögül írt gylas olvasata Gyalu vagy Gyula vagy azonos-e 
kettő?
A Gesta szerint Gelou a blakok dux-a volt. ami az adott helyzetnek megfelelően csak 
hadvezér lehetett. Ogmánd apával elmondatva, „azon a földön” katonai diktatúra volt 
és a lakossághoz beszállásolt zsoldos katonák garázdálkodtak.



Fentebb a Sál és Salgena kérdésére adódott ugyan egy elfogadható megoldás, ez 
azonban nem zár ki a háttérben egy másik gyanút, az állítmány, foedero vagy 
foedo kétféle fordíthatósága miatt.

foedo= I. beszennyezni, megszeplösíteni. 2. megsebesíteni, sebekkel elrútítani, megölni, 
elpusztítani. 3. megbecsteleniteni. meggyalázni.

Mindez a .vő és származékával történt. A következtetés rémtörténethez vezet 
Mikor a magyarok elfoglalták a Szamos és Nyír közötti terület a Meszes 
hegységig, Menumarout hatalma és tekintélye kétségtelenül megrendült. Ezt a 
helyzetet használta ki Gelou, a Királyhágón túli hátországban. Bárcsak 
feltételezésről van szó, de a lehetőségek közé tartozik, hogy ezen a területen a 
szintén bolgár helytartó, a gyula kezében volt a jogi hatalom, akit a zsoldos 
katonák megöltek, és vezérük átvette a hatalmat. Feleségül kényszerítette annak 
leányát, és beköltözött elődje várába. A rémuralom nem tartott sokáig.
Mikor P. magister a zsoldosvezért Gelou fejedelemként tiszteli, csupán irodalmi játékait 
űzi. A név írott formája egy betű másításával azonos a görög yeXaca szóval, ami 
annyi, mint gúny nevetséges, mivel csupán tréfa volt egy zsarnokot az Erdőntúli föld 
„fejedelmének”, vagy „hadvezérének" nevezni.

Hasonló példát találunk Az Árpádkori Magyar Történet Bizánci Forrásaiban. (26 o.) 
Moravcsik Gyula 111. N ikolaus Mystikos 23. levelének egy szavához a következő megjegyzést 
fűzi:
„Az „ostor” szó görög megfelelője ( X u ^ e o v )  Simeon bolgár fejedelem nevére célzó (E uhew v) 

ügyes szójáték. (Lymeon-Symeon)''. Rmagister esetében hasonlóról van szó.

27.4.1. Tuhutum uero a die illő terram illám obtinuit pacifice et feliciter, séd posteritas eius 
usque ad tempóra sancti regis Stephani obtinuit.
Tuhutum uero genuit Horcam, Horca genuit Geulam et Zubor. Geula genuit duas 
filias, quarum una uocabatur Caroldu et altéra Saroltu et Sarolt fűit mater sancti regis 
Stephani. Zumbor uero genuit minorem Geulam patrem Biie et Buene, teinpore cuius 
sanctus rex Stephanus subiugauit sibi terram ultrasiluanam. et ipsum Geulam uinctum 
in Hungáriám duxit et per omnes dies uite sue carceratum tenuit eo, quod in fide esset 
uanus et noluit esse Christianus et múlta contraria faciebat sancto regi Stephano, 
quamuis fuisset ex cognatione matris sue.

27.4.2. Tétény pedig onnantól fogva békével és szerencsével birtokolta ezt a földet, ivadéka meg 
egészen király idejéig tartotta meg.
Tétény fia lett Horka, Horkáé meg Gyula és Zombor. Gyulának volt két leánya, egyiket 
Karóidnak, másikat Saroltnak hívták. Sarolt Szent István királynak az anyja volt. Zombomak 
pedig a fia a kisebbik Gyula, Bolya és Bonyha apja, kinek az idejében Szent István uralma 
alá vetette az erdőntúli földet. Magát Gyulát ekkor megkötözve Magyarországra hozta, s 
egész életén át börtönben tartotta, minthogy a hitben hiú volt s keresztény lenni átallott, 
aztán még sok mindent cselekedett Szent István király ellenére, noha az anyja rokonságához 
tartozott. (Pais)

27.4.3.a, A fejezet utolsó része ezúttal is későbbi korba tartozik. Csupán egy kérdést tegyünk 
fel az egyik fentebbi kijelentéssel kapcsolatban. „A Gesta Hungarorum szerzőjének 
ködös elképzelései se voltak a honfoglalásról”?
Folytassuk a 9. századi eseményeket.



28, MENUMOROUT FEJEDELEM
vagy

A Nyírtől a Tiszáig

DE DUCE MENUMOROUT

28.1.1. Tosu uero et Zobolsu adepta uictoria reuersi sunt ad ducem Arpad 
subiugando totum populum a fluuio Zomus usque ad Crisium
et nullus contra eos ausus fűit manus leuare.
Et ipse Menumorout dux eorum magis 
preparabat uias suas in Greciam eundi, 
quam contra eos ueniendi.

28.1.2. Tas és Szabolcs a győzelem után visszafordultak Árpád vezérhez, miután az egész nép 
meghódolt a Szamos folyótól a Körösig, és senki sem merte a kezét emelni ellenük. Sőt 
maga Mén-Marót vezér sem igen akart ellenük vonulni, hanem inkább útra készült 
Görögországba.

28.1.3. Tosu és Zobolsu győzelmet nyerve visszatértek Árpád fejedelemhez 
behódoltatva az egész népet a Szamos folyótól a Körösig,
s hogy bárki/senki ellenük merte volna a kezét emelni.
És maga Menumorout, a fejedelmük
nagyban útra készült, hogy Görögországba menjen,
semhogy ellenük jöjjön.

28.1.3.a. A Szamostól a Körösig meghódított terület meghatározása nem egészen pontos, 
jelentheti végpontként a Körös mellett a Szilágyság-Várad választóvonalat, a 
Csucsa-Feketetó találkozópontnál, de terjedhetett a Királyhágón át a mai 
Nagyvárad vonaláig is.

28.2.1* Et deinde egressi descenderunt iuxta quendam fluuium nomine humosouer 
et uenerunt usque ad lutum zerep.
Et deinde egressi uenerunt usque ad Zeguholmu 
et ibi uolebant transire Crisium, 
ut contra Menumorout pugnarent, 

í  séd uenientes milites Menumorout eis transitum prohibuerunt.
N ekiindulva lefelé jöttek egy Omsó-ér nevű víz mellett, s a Szerep-mocsárhoz értek. 

 ̂ Azután útjukat folytatva Szeghalom hoz jutottak; itt át akartak kelni a Körösön, hogy
í  Mén-Marót ellen harcoljanak, de Mén-Marót katonái odajöttek, s megakadályozták,
í  hogy átkeljenek,

Es innen megindulva lefelé mentek a Humosou-ér nevűfolyó mellett,
J és onnan mentek a szerepi láphoz.

És innen indulva mentek Zeguholmu/Szeghalomhoz, 
j  és ott át akartak kelni a Körösön,
* hogy Menumorout ellen harcra keljenek,
f  de jőve/ érkezve Menumorout katonái, átmenetelüket megakadályozták

i



28.2.3.a. Pais: Magyarázatok
Omsó'ér (Umusouer) (fluvium nomine Humusouer)- Képes Krónikában Szent László 
korából: Vmsoer. A víznév második tagja az ér szó; az ezt megelőző umusou, omosó. omsó 
pedig -ó képzős igeneve az omlik igével összefüggő omos igének (vö. foly: folyosó, szök: 
szököső vagy Szekcső). Ez az Omsó-ér pedig nem más, mint a nagyon ingadozó 
víztartalmú Ér-meder, amelyről az Érmellék kapta nevét.
Szerep-mocsár (lutum Zerep, olv. Szerep) 28. -  Ma Bihar megye nyugati határszélén van 
Szerep helység. Anonymus korában nyilván róla nevezték el a Berettyó alkotta Sárrétet. 
Szeghalom (Zeguholmu, olv. Szegüholmu) 28. -  Ma Szeghalom a Sebes-Körös mentén, 
jobb felé Békésben. Nevében a „szög, szeglet” értelmű szeg szó a halom meghatározója.

Az Umosovér a mai Berettyó lehetett, aminek mentén a zerepi láphoz értek, ami 
azonosítható Sárréttel. Innen eljutottak Zeguholmu>Szeghalomhoz, (esetleg 

Székhalom, székely sir-kurgán), ahol a Berettyó a Körösbe torkollik. Itt ellenállásba 
ütköztek és nem vették fel a harcot.

28.3.1. Deinde egressi per diem unum equitantes castra metati sunt iuxta paruos montes 
Et hinc/ huic iuxta fluuium Turu equitantes usque ad Thysciam peruenerunt
et in portu Drugma fluuium Thyscie transnauigantes,
ubi etiam per gratiam Arpad ducis cuidam cumano militi nomine Huhot
magnam terram acquisiuerunt,
quam posteritas eius usque nunc habuerunt.

28.3.2. Továbblovagolva tehát, egy napra rá az apró halmoknál ütöttek tábort. Innen pedig a Túr 
folyó mentén a Tiszához értek, s a Dorogma-révnél átkeltek rajta. Ott még egy Ohat nevfi 
kun katonának Árpád vezér jóváhagyásával nagy földet szereztek, melyet ivadékai 
mostanáig birtokolnak. (Pais)

20. ábra: Szeghalom - Turtur - Bánhalom



28.3.3. Innen elmenve, egy napot lovagolva,
tábort ütöttek a „kicsi hegyek" /halmok, mellett.
Es onnan a Túr folyó mellől lovagolva a Tiszához mentek át 
és drugmai réven a Tisza folyón áthajóztak, 
ahol még Árpád fejedelem jóvoltából
egy bizonyos kumán katonának, Huhot nevűnek nagy földet „aquisiverunt”

28.3.3.a. A következő pihenőhely a mai térképekről eltűnt. Bánhalma lehetett, Mezőtúr 
közelében, nyugatra.

Apró halmok (parvos montes) -  Később Apróhalom-egyháza Békésben. Ma Póhalom.

4. Birtokadományozás
Majd elérték a Tisza folyót, és tovább észak felé menve, birtokukba került a teljes, 
ha nem is túl népes terület a Nyírig. A Dorogmai révnél azonban olyancselekvés 
történik, „aquisierunt”, aminek megint hiányzik a szótári szava. Vagy elírás történt 
vagy P. magister egyéni konstrukciójáról van szó, ami a vízzel (aqua) állt 
összefüggésben. Ha egy győztes hadjárat után feljegyzést érdemelt, hogy egy 
ismeretlen kumán katona itt birtokos lett, annak valami rendkívüli oka kellett, hogy 
legyen. Megközelítő szó ac-quiro lenne, ami megfelel a vagyonszerzés fogalmának, 
pontosabban, „hozzászerzés a meglévőhöz”.

Ohat (Huhot) 28. -  Kun vitéz, a Dorogma-rév keleti oldalán kap földet. Ma Ohat a Tisza bal 
partján, Egyek mellett, Hajdú megyében.

A térkép azt a magyarázatot adja, hogy mivel a túloldali Dorogma Salán földje 
volt, a rév keleti oldala pedig birtokukba került, ennek őrizetét katonasággal 
biztosították. így az a „nagy föld”, amit neki szereztek inkább csak vízből állott Később 
Árpád fejedelem megerősítette a rév örökös tulajdonjogát. A név a „nagyhangú” 
révésznek ragadványneve lehetett, az egyik parttól a másikra hívás hangja: Hu- 

hóóóóóőót...
A  had átkelt a Tiszán Dorogmánál, aminek hangsúlyozása azért fontos, mert idegen 
territóriumra léptek, ahol támadás is érhette volna őket. Ez azonban nem történt.
A fejezet címének nincs sok köze az eseményekhez.



2 9 .1 .1 .

29.1.2.

29.1.3.

29.2.1.

29.2.2.

29. SZABOLCS ÉS TAS VISSZATÉRÉSE

DE REDITUM EORUM

Dum nauig(a)issent fluuium Thyscie, nuntios suos ad ducem Arpadium premiserunt, 
qui gaudia salutis nuntiarent.
Qui cum ád ducem Arpad uenissent et gaudia eius annuntiassent, 
quod Zobolsu et Tosu cum exercitu suo sani et incolumes reuersi essent 
et portum Drugma cum omnibus exercitibus suis transnavigassent.
Hoc cum audiuisset dux Arpad,
quod Thosu et Zobolsu cum omnibus exercitibus suis sani 
et incolumes reuersi essent
et fluuium Thyscie transnauigassent, fecit magnum conuiuium 
et gaudium annuntiantibus diuersa dedit donaria.

Midőn a Tisza folyón átkeltek, előreküldték hírvivőiket Árpád vezérhez azzal, hogy örvendetes 
szerencséjüket jelentsék. Ezek meg is jöttek Árpád vezérhez, jelentették neki az örömhírt, 
hogy Szabolcs meg Tas seregükkel egyetemben épen és sértetlenül visszatértek, sőt már a 
Dorogma-réven egész hadukkal átkeltek. Midőn Árpád vezér meghallotta, hogy Tas meg 
Szabolcs egész hadukkal együtt épen és sértetlenül visszatértek, sőt aTisza folyón is már 
átkeltek, nagy lakomát csapott, s az öröm hírhozóinak különféle ajándékokat adott. (Pais)

Miután átkeltek a Tiszán, követeiket Árpád fejedelemhez előreküldték, 
hogy örömteli köszöntésüket átadnák/  közvetítenék.
Akik azután Árpád fejedelemhez mehettek, és örömmel hírül adhatták, 
hogy Zobolsu és Tuhutum
egész seregükkel és sértetlenül/ hiánytalanul visszatértek
és a dorogmai révnél egész seregükkel átkelhettek/ áthajózhattak,.
(A követ ezúttal nem legátus, hanem nuncius)
Mikor Árpád fejedelem azt hallhatta, hogy Thosu és Zobolsu az egész 
eregükkel épen és hiánytalanul visszatértek és a Tisza folyón áthajóztak, 
nagy lakomát rendezett,
és az örömhírnököknek különböző ajándékokat adott.
Tunc Thosu et Zobolsu cum curiam ducis intrare uellent, 
dux omnes suos milites obuiam eis premisit 
et sic eos cum magnó gaudio recepit.
Et, sicut mos est bonorum dominorum suos diligere fideles, 
fere cottidie eos faciebat ad mensam suam comedere 
et múlta eis dona praesentabat.
Símiliter etiam ipsi duci Arpad diuersa dona
ac fíiios incolarum in obsides eis posifospresentauerunt.

Mikor Tas és Szabolcs be akartak vonulni a vezér udvarába, ez összes vitézeit elébük küldötte, 
s így nagy örvendezés közepette fogadta őket, aztán -  amint az már szokásuk a jó uraknak, 
hogy híveiket szeretik . majdnem minden nap a maga asztalánál látta őket vendégül, és sok 
ajándékot adott nekik. Hasonlóképpen a vezérek szintén különböző ajándékokat nyújtottak 
át Árpád verm ek , s beszolgáltatták neki a lakosok kezességbe adott fiait is. (Pais)



29.2.3. Azután Thosu és Zobolsu, mikor a fejedelem udvarába menni akartuk 
a fejedelem valamennyi katonáját félúton eléjük küldötte,
és így őket nagy örvendezéssel fogadta
És mint szokása a jó  uralkodóknak, hogy elismerik/  megbecsülik híveiket, 
csaknem naponta asztalához hívta meg őket, 
és sok ajándékot ajándékozott nekik.
Hasonlóképen ők maguk is Árpád fejedelemnek a különböző ajándékokat, 
továbbá az őslakosság védelembe vett fiait jelenlegi helyzetükben bemutatták.

29.2.3.a. Nyilvánvaló, hogy a szavak mesteri összeválogatásáról és összetételéről van szó. 
A visszatért hadvezérek az incola/őslakosság fiait nem „beszolgáltatták”, hanem mint a 
fejedelem hű embereit mutatták be annak udvarában.

21. ábra: A visszatérő hadak útja Köröstől Szerencsig
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30.12.

30.1.3.

30.2.1.

30.2.2.

30.2.3.

30. ZALÁN FEJEDELEM

DE DUCESALANO

D ux uero Arpad transactis quibusdam diebus inito consilio  
et sui nobiles miserunt nuntios suos ad ducem  Salanum ,
qui nuntiarent ei uictoriam Thosu et Zobulsu nec non et Tuhutum quasí pro gaudio 
et peterent ab eo  terram usque ad fluuium  Z ogea. Quod sic factum est.
M issi sunt enim  Etu et Voyta, qui, cum inuenissent ducem  Salanum  
in sabulo Olpar, mandata gaudia nuntiauerunt 
et terram ab eo  usque ad fluuium  Z ogea postulauerunt.

Árpád vezér és nemesei néhány nap elteltével tanácsot tartottak, és elküldötték követeiket 
Salán vezérhez, hogy értésére adják —  mintha biz annak ez örömére szolgálna — Tas, 
Szabolcs meg Tétény győzelmét, egyszersmind kérjék tőle a Zagyva folyóig elterülő földet. 
Ez így is történt. Tudniillik elküldték Etet és Vajtát, s mikor ők Alpár homokján megtalálták 
Salán vezért, elsőben az örömhírt közölték vele, majd a Zagyva folyóig terjedő földet 
követelték tőle. (Pais)

Árpád fejedelem -  azoknak a napoknak elteltével tanácsot tartva -  
és az ő nemesei elküldték követeiket Zalán fejedelemhez, 
hogy közöljék vele Thosu és Zobolsu, valamint Tuhutum győzelmét, 
mintegy az örömért, (az öröm kedvéért),
és kérték tőle (hivatalosan-peticióval) a Zagyva folyóig terjedő területet.
Ami így történt vagy ahogy megállapodtak 
Küldve voltak ugyanis Etu és Voyta,
akik mikor beérkeztek Salán fejedelemhez Alpár porondjára, 
megbízásukat örömmel (forma szerint és ünnepélyesen) előadták 
és a földet tőle a Zagyva folyóig kérték/  kérvényezték 

sabu\o = durva porond, kőpor, kövecs, (aréna)

Salanus dux hoc audito in maximum irruit timorem  
et terram ab ipso postulatam tim ore percussus 
usque ad fluuium Zogeua duci Arpad con cessit 
et legatis diuersa dona praesentauit.
Septim o autem die Etu et Voyta accepta licentia
ad dominum suum sunt reuersi, quos dux Arpad honorifice recepit
et audita legatione eorum factum est gaudium  magnum in curia ducis.
et cep it  dux donare suis fidelibus
loca et possession es m ágnás.

Salán vezér ennek hallatára szörnyen megrettent, és rémületében a követelt földet egészen a 
Zagyva vizéig átengedte Árpád vezérnek, a követeknek meg különféle ajándékokat adott. 
Mikor hetednapra Et és Vajta megkapták az elbocsátást, visszatértek urukhoz. Árpád vezér 
tisztességgel fogadta őket, és sikeres követjárásuk hallatára nagy öröm támadt a vezér 
udvarában, A vezér pedig elkezdett híveinek helységeket és nagy birtokokat adományozni. 
(Pais)

Zalán vezér ezt hallva, a legnagyobb ijedtségbe esett, 
és a tőle követelt földet a félelemtől fe j beütve/ megdermedve



a Zagyva folyóig Árpád fejedelemnek átengedte, 
és a követeknek különféle ajándékokat ajándékozott.
Továbbá a hetedik napon Etu és Voyta megkapva az engedélyt,
urukhoz visszatértek, akiket Árpád fejedelem tisztelettel (-adással) fogadott,
és hallva követjelentésüket, nagy öröm lett a fejedelem udvarában,
és a fejedelem elkezdett adományozni hű embereinek
helységeket és nagy földbirtokokat/ birtokjogokat.

30.3.3.a. Az adott helyzet nem kíván különösebb magyarázatot Zalán fejedelem ijedtsége 
ellenére, vagy éppen emiatt, a követeket udvariasan megvendégeli, igaz, hogy 
rövidebb ideig, mint előzőleg, és ajándékokkal bocsátja el őket. Saját követeket 
azonban nem küld.

\  '! Kékgyháza@ |
“ ______________CspuRrat

22, ábra: Az új határok a Körös, a Zagyva és a Sajó folyók.



31. TÁVOZÁSUK SZERENCSRŐL

DE EGRESSI ZEREMSU

3 1 .1 .1 . Postea dux et sui principes egressi sunt de Zeremsu
et transnauigauerunt fluuium Souyou in illő loco. ubi fons Honrad descendit.
Et castra metati sunt iuxta fluuium Heuyou usque ad Thysciam et usquejad Emeud 
et permanserunt ibi per unum mensem.

31.1.2. Ezután a vezér és föemberei elhagyták Szerencset, s átkeltek a Sajó folyón azon a helyen, 
ahol a Hemád vize beleömlik. A Héjő vize mellett ütöttek tábort, egészen a Tiszáig és Ernődig, 
s egy hónapig maradtak ott. (Pais)

31.1.3. Ezekuíán a fejedelem és az ő elsői (a sorban) elvonultak Szerencsből,
és átkeltek a Sajó folyón, azon a helyen ahol a Honrád/ Hernád vize beleömlik, 
és tábort ütöttek a Hej-jó folyó mellett a Tiszáig és Ernődig, 
és itt maradtak egy hónapon át.

31.1.3.3.a. Először fordul elő a principes szó a fejedelem kíséretében, ami jelentheti a hadban 
első helyen állókat, de némi gyanúval, a fejedelem időközben megszületett fiait is 
(Princ=fiatal herceg), ami azt jelentené, hogy a szerencsi letelepedéstől számítva eltelt két 
esztendő. Az átkelés a Saj ón, a később tragikus emlékű Mohi mellett történik. Az egy 
hónapi tartózkodás okának nincs magyarázata.

Pais: Magyarázatok:
Hernád (Honrat, Honrad) 22,31. -  Eredete ismeretlen, de úgy látszik, a szlovák és a szepesi 
német neve a magyarból való. így ez is arra vall, hogy a magyarok korábbi megtelepülök a 
folyó vidékén, mint a szlávok és németek.
Héjő (Heuyou, olv. Heüjou) -  A név első elemet héy vagy hé am. „meleg”; a második: jó am. 
„folyó”, tehát az, ami a Sajó: Só-jó am. „só-folyó”, Berettyó: Berek-jó am. ,.berek-folyó”stb. 
vízneveknek szintén a második eleme. Héjő a Tisza jobb parti mellékvize Borsodban. 
Eredeténél Anonymus szerint is hasonló értelmű szláv? Tapolca néven hívják. Héjó volt 
eredetileg a mai Hájó is Nagyvárad közelében.
Ernőd (Emeud, olv. Emeüd) 31. -N yilván az em am. „anya” szónak -ő+d képzős kicsinyítője, 
és a jelentése „anyóka”. A hely ma is megvan Borsod délkeleti sarkában.

A magyarázatok nagyjából elfogadhatók. Az Anonymusra való hivatkozás téves.
31 .2 .1 . Ibi etiam dux dedit Bungemec patri Borsu terram magnam a fluuio Topulucea 

usque ad fluuium Souyou, que nunc uocatur Miscoucy,
et dedit ei castrum, quod dicitur Geuru,
et illud castrum filius suus Borsu cum suo castro, quod dicitur Borsod, 
unum fecit comitatum.

3 1 .2 .2 .  ^  vezér még ott Böngémek, Bors apjának nagy földet adott a Tapolca vízétől a Sajó folyóig, 
amelyet most Miskolcnak hívnak, azon kívül odaadta neki azt a várat, melyet Győrnek 
mondanak. Ezt a várat Böngér fia Bors a maga várával, Borsoddal egy vármegyévé tette. 
(Pais)

3 1 .2 .3 . Ott a fejedelem Bunger-nek, Borsu apjának nagy földet adott 
a Tom-lucia /  Tapolca folyótól a Sajó folyóig,
ami most Miskolcnak neveztetik,



31.2.3.a.

és adott neki egy várat, amit Geuru/Győrnek mondanak, (Bunger>Bun-geuru) 
és azt a várat fia  Borsu az Ő várával, amit Borsodnak mondanak, 
egy közigazgatási egységgé tette.

5. Birtokadományozás
A következő adományozott a kun Bunger>B-Unger, akinek fia Borsu. Utóbbi 
nevével már a Borsava folyónál is találkoztunk, majd követhettük terepszemléjét 
a lengyel határig. Ezen a részen a fejedelem megbízásából várat épített, amit a nép 
Borsodnak nevezett, amit feltételezetten Boldogkő várával azonosítottam, Most 
pedig P. m agister tudatosan és világosan keveri össze a múlt és jelen 
neveket
(Topo-lucia = Tapolca, topicus= a közhelyek gyűjteménye, -lux-Iucia=fény)

Pais: Magyarázatok:
Tapolca  (Tapolucea, olv. Topoluca) 3 1 . -  Meleg forrás Miskolctól délnyugatra; Ernődön 
alóli része a Héjő. Az a toplica am. „hévíz” szó, amelyet Tapolca vagy Taploca helyneveink 
legrégibb magyar alakjaként kimutathatunk, nem szlovák, hanem délszláv, mégpedig 
közelebbről bolgár-szláv eredetű. Ilyen egyébként az e vidéki Tapoly, am. „meleg” 
folyónév is.

A Sajó és Tapolca folyók közötti földnek Miskouc lesz a neve, amit ma 
Miskolcnak nevezünk. Elek a gyanúval, hogy ez Bunger valódi nevéből 
keletkezett, ami Mihály azaz Miska volt, és családjának együttese a Miskák.
Ehhez kapott egy várat is, Geuru nevezetűt, ami úgy tűnik a szövegből, hogy 
már létezett és nem újonnan épült. Később előszóval nemesedett: Diósgyőr lett belőle. 
Elnevezése egy Georgios>György nevű személyhez fűződik.

G yőr  (castrum Geuru, olv. Gyellrű) 31. -  1248-ban Nagy-Győr, ma pedig Diósgyőr. 
Valószínűleg ez és vele együtt többi Győr helyneveink is a törökből kölcsönzött gyűrű 
szavunkkal tartoznak össze. Valami kerek, avargyűrű-fajta vár- vagy erősségtípust jelölhettek 
vele.

A magyarázat közeljárhat az igazsághoz. A magyar Szent Korona kerek abroncsán 
úgy Mihály mint György képe megtalálható, míg í//oj=Isten.
A továbbiakban nemcsak a személy-, hanem a hely- és folyónevekben is 
számolnunk kell P. magister szójátékaival, nemcsak a latin-magyar keverés 
kihasználásával, hanem a táj szólásokkal is. Ezen a honfoglaláskor fontos szerepet 
játszó tájon ma is palócok élnek, akiknek származása és idetelepedésének ideje, 
tudtommal, nem teljesen tisztázott.
A Kárpát-medencébe telepített nép azonban csak annyiban volt bolgár, hogy 
bolgár uralkodók alatt éltek, 

clusura =  clausura

Az sem véletlen, hogy ezidőben a német Arnulf császár követ által üzenve, 
megtiltja a bolgároknak, hogy a morva Szvatopluknak sót szállítsanak.



DE CASTRO URSUUR ET FLUVIO EGUR

32.1.1. Postea dux Arpad et sui nobiles
hinc egressi uenientes usque ad fluuium Naragy 
et castra metati sunt iuxta riuulos aquarum a loco illő, 
qui nunc dicitur Casu.
Ubi etiam dedit terram magnam Ousadunecpatri Vrsuur 
et ibi postea Vrsuur filius eius 
ad caput eiusdem fluminis castrum construxit, 
quod nunc castrum Vrsuur nuncupatur.

32 1.2. Azután Árpád vezér és nemesei innen felkerekedve a Nyárád vizéig vonultak, s tábort
ütöttek patakok mellett attól a helytől kezdve, melyet most Kácsnak mondanak. Árpád itt 
nagy földet adott Ócsádnak, Örsúr apjának. Örsúr, a fiú aztán ott, annak a folyónak a forrásánál 
várat épített, amelyet most Örsúr várának hívnak. (Pais)

32.1.3. Ezután Árpád fejedelem én nemesei erről a részről elindulva a Naragi 
folyóhoz jöttek,
és tábort ütöttek a patak vize mellett azon a helyen, ami most Casu/Kácsnak 
neveztetik
Ott nagy földet adott Ousadu-nak, Ursu-ur apjának 
és itt később fia  Ursuur várat emelt,
-  a fejénél annak a folyócskának —, 
ami ma is Ursu-ur várának neveztetik

32.1.3.a. Az első nevezett folyó a Narag-y, a mai Mezőnyárád helynévben ismerhető fel, 
míg a mai Kács falu, mint táborhely és hadi útvonal valószínűtlen. A mondat 
tudatosan megtévesztő. Ugyanis az a patak, aminek fejénél a vár épült, nem 
kell, hogy azonos legyen a Narag folyóval.

Kács (Casu, olv. Kacsu) 32. -  Anonymus szerint a Nyárád egyik ere mellett (vö. iuxta 
rivulos). Ma Kács Közép-Borsodban.

A Casu-nak nevezett hely, nézetem szerint szójátékból keletkezett, és a mai 
Mezőkeresztes lehetett, ami nem véletlenül kapta nevét.

casus *  1. váratlan esemény (ami háborúval, veszéllyel, kockázattal járhat),
2. alkalom (pl. dicső tettre),
3. de lehet valaminek a vége, vagy szerencsétlenség is.

Árpád és nemesei ekkor „keresztút” előtt álltak, és határozni kellett, hogy merre 
menjenek. Nem az égtájak, hanem a jövőbeli politikai szerepük eldöntése miatt. 
A „casus” szó értelmének minden lehetősége előttük állt.

32 1 3 b  B‘rtokadofnány 0zás
A kun Ousadunak adományozott birtok határának pontos meghatározása kissé 
körülményes. Mezőnyárádnál két patak találkozik, s a nyugatinak végén található, 
mintegy zsákutcában Kács. Itt a térkép nem jelez várromot. A másik patak forrása



felett a Latorvár romja látható, ennek neve meg sehogysem egyezik őrsúr-éval. Mintha 
itt se jutnánk tovább.
Ellenben az ajándékozott birtok hangsúlyozottan nagy kitetjedésű volt, és elérhetett a 
következő folyóig, a Mezőkövesdet átszelő Hór patakig, ami innen nem messze a 
Kánya-patakkal találkozik. A várnak valahol itt nyoma kell, hogy legyen. A térképen 
két lehetőség adódik:
1, A Cserépváralja feletti Cserépvár, köröskörül kaptárkövek sokaságával. 

Csere, cserép? Az alapszó cser, egy, a bükkfélék családjába tartozó fának a 
neve. De hiszen a Bükk-hegységben vagyunk. Tuhutum fiát Horkának hívták, 
ők azonban nem lakták ezt a tájat, esetleg régi birtokuk volt, s elcserélték 
Erdélyért? Nincs kizárva.

2. A //ór-patak felett az Odor-vár romjait mutatja a térkép, attól nem messze a 
Hárskútat.

A gyanú ide terelődik. Rmagister görög műveltségű jogász és államférfi volt. 
Barátja szintén. A Hórák Zeus és Themis leányai voltak, a törvény, a jog és a 
béke őrzői. Anyjuk nevének magyar formája Temes. A folyó később még 
említésre kerül, ahol szintén csatára került a sor.
A Hór patak neve még Hórust, az egyptomi ifjú istent is eszünkbe juttathatja, 
akinek említése rendszerint apjával, Osiris-szel együtt történik.
Esetünkben: Ous-a-du> Ős-adu >Ős-Od-u(r)>Ős-CWo-wj; Odor? Az ó-német 
Odor-ból később Ottók lesznek, míg a görög ocrua = osya = bükk. Véletlen?
Ursu-ur > Arsu-ur> Hárs-úr? Horus > H-urus? Játékként lehetséges. Ursu-ur 
levezethető lenne a latin ursus=medve szóból is, amiből szintén egy Nagy és 
egy „Kis” van a csillagos égen. egymás közelében. Egyébként a szövegből nem derül 
ki. hogy apa és fia diplomáciai, vagy hadvezetői feladathoz jutottak volna.

Pais: Magyarázatok
/'/jwűű'ífluvius Naragy, olv. Nyárágy) 32. -  Ma Nyárád (mellette Mezönyárád) Borsodban. 
Neve a nyár fanévnek -gy: -d képzős származéka. Anonymus említi az ereket (rivulos) is, 
melyek mellé esett Kács és Örsur vára.

Ócsíií/(Ousad. olv. Oucsád) 8.10.: (Ousadunec, olv. Oucsádunek) 32. -N evében a kicsinyítő 
-d-vel van megtoldva az Oucsa vagy Ócsa alapszó, amely képzőtlen Ócsa formájában is 
előfordul, mint helynév. Pest és Komárom megyében. Örsur apja, kun vezér, és a Nyárád 
erei mellett a Bükkben kap földet.
Ö/-5M/'(Ursuur) 8 ,32: (Vrsuuru, olv. Ursüúr. Ürsüúru) 10. -Ó csád  kun Vezér fia, a Krónika 
szerint pedig Urs hetedik kapitány. Örsur vára Anonymus szerint ott állott a Nyárád valamelyik 
erének a forrásánál a borsodi Bükkben, ahol a Wrsur-nemzetség a XIII. században is birtokos. 
Nevében az Örs Gombocz szerint a török ir, er, ür am. „férfi, hős” szóból a magyarban keletkezett 
becéző amelyet igen sok helynevünkből ismerünk (Id. Orsóvá is). A második rész pedig 
megfelel a mai Úr szavunknak, mellyel azonban akkortájt hasonlíthatatlanul magasabb rangot 
jeleztek, mint manapság.

A „férfi, hős” szavakra a „becéző” magyarázat hihetetlen vagy inkább nevetséges. 
Kétségtelen viszont, hogy a kumánok egymás után és egymás mellé kapják birtokaikat. 
A birtokadományozás után újabb események következnek.



32.2.1.

32.2.2.

32.2.3.

32.2.3.a.

Hinc uero dux Arpad et sui egressi uenerunt usque ad fluuium Egur 
et ibi paratis tuguriís plures dies permanserunt 
et montem illum, super quem duci foliata fecerunt* 
nominauerunt Zenuholmu
et castra eorum fuerunt a fluuio Ystoros usque ad castrum Purozlou.

Árpád vezér és övéi innen továbbmenve eljutottak az Eger vizéig. Kunyhókat készítve több 
napig ott maradtak, s azt a hegyet, amelyen a vezér számára leveles színt vertek, Szinhalomnak 
nevezték el. Táboruk az Ostoros pataktól egészen Poroszló váráig húzódott. (Pais)

Innen ezután Árpád fejedelem és övéi elvonulva az Egur folyóig mentek, 
és ott előre elkészített hajlékokban/ sátrakban több napig maradtak, 
és azt a hegyet,
— azonfelül hogy a fejedelemnek leveleket/ kéziratokat készítettek
elnevezték/ kinevezték Zenuhalom-nak,
és táboraik voltak az Ystoros folyótól Poroszló váráig.
A megtett út probléma nélkül követhető, míg a részletek homályosak. Árpád 
fejedelem ezúttal nem nemeseivel, vagy első embereivel, hanem övéivel vonul 
az Eger vízéig. Ernődnél egy hónapig várakoztak, Casu- nál ismeretlen esemény 
(casus) történt, majd a Zenuhalomnak elnevezett helyen ideiglenes hajlékokat 
állítottak fel, miközben valamire készülődtek és napokon át maradtak. Ez idő 
alatt a tábor a Tisza parti Poroszlótól a mai Ostoros patakig ért, tehát a háttérben 
volt. A Zagyva folyóig terjedő területet Zalán fejedelem átengedte, ha nem is 
jószántából, de nem foglalták el egyik napról a másikra, hanem harcok és 
behódoltatás nélkül, rövid lépéseket tettek. Mire vártak?

paratio  = gondos készülődés, szerzésre való törekvés, jól felkészülni, csatára kész stb. 
valamire készülni,
tugurium = kunyhó, viskó, szín, fészer, hajlék.

A tugurium szó ezúttal irodalmi kicsinyítése valami nagyobbnak, ami a 
szótárakból kimaradt. Biztos, hogy honfoglaló őseink nem kunyhókat készítettek 
pár napra a fejedelem és övéi, (családja) számára, és nem „leveles szint” vertek, ami 
(lombsátor =Lauberhütte =) casa jrondea lett volna, hanem összecsukható, hordozható 
sátrakat állítottak fel az Egur folyó mellett, előretolt állásban, szinte védtelenül.
Mert ezen a helyen történt valami. Az irodalmár P.magistemek megint kapóra jött a 
lehetséges szójáték, mégpedig az, hogy a magyar nyelvben a falevélnek és az írott 
levélnek közös a szava.

folium = levél, lomb, koszorú; fóliák = középkori kéziratok, lehetnek okiratok, levelek, 
follium=Sybillák levélre írt jóslata 
fo llis“  bőrzsák, a) fújtató, b) pénzeszsák

Árpád fejedelem levelet íratott vagy neki írtak, mindkét lehetőséggel
fordíthatnánk a szót, de pontosabb lenne, ha a fóliák alatt kéziratokat,
okiratokat értenénk.

Pais: Magyarázatok
Eger vize (fluvíus Egur, olv. Egür) 32. A Közép-Tisza jobb parti mellékvize. Az eger(és 
nem éger!) fanév egyike legközönségesebb víz és egyéb helyneveinknek.



23. ábra: A hadak útja és állása Szerencstől Szinhalomig

Színhalom  (m ontem ... Zenuholmu, olv. Szénüholmu) 32. -  Ma Szihalom az Eger vize bal 
partján, Borsodban, az Ostoros-patak és Poroszló között. Legnagyobb valószínűség szerint 
igaza van Anonymusnak, midőn a szén: szín am. „kunyhó, lombsátor” (Anonymusnál: „foliata, 
tuguriis”)  szóból származtatja.
Poroszló  (castrum Puruzlou, am. Puruszlou vára) Ti. Puruszlou ugyan a szláv Preszlav 
személynévnek felel meg, de ez esetben magyar ember viselte, és magyarok ruházták azt a 
helyre v. várra. Vö. Zobor.

Györffy: [Eredhet foglalkozásnévből is; poroszló az. Árpád-korban a törvénvszolga neve 
volt.]

Az események színhelyét elnevezték Zenuholmunak, tehát kisebb magaslaton 
kellett lennie, és napjainkra Szihalom  form ára változott. 
Ze«w>szín>szent>széna>zenta? Az értelmezés bizonytalan. (Megoldások nem 
jönnek megrendelésre).



32.2.3 .b. Szihalom! Ki gondol ma a helyemen arra, hogy az enyhe magaslaton lévő templom 
és a papiak helyén valamikor Árpád sátra állott? Ahonnan a messzeségbe tekintett 
nyugatra, a végcél, Pannónia felé. És itt fogadta Amulf király követeit, akik magukkal 
hozták a szerződés fóliáját, Morvaország megtámadásának ügyében. Ez színvallás 
volt Kelet és Nyugat között.
A tárgyalások már a szerencsi tartózkodás alatt megkezdődtek. Mikor Árpád 
fejedelem Borsut felküldte a Hernád folyó mellett a lengyel határig, feladata a 
németek által elzárt határ (vasfüggöny) megtekintése volt. Ezt követte a 
követküldés a németek királyához, a felajánlott katonai segítséggel, akinek saját 
országában nehézségei voltak, nemcsak a választó fejedelmekkel, hanem a 
morvák hercegével Szvatoplukkal is, aki egyébként a saját sógora volt.
A német krónikák szerint Amulf király és Árpád fejedelem között tárgyalások 
történtek, mikoris a magyar fejedelem követe Preslav herceg volt. Neve kevés 
írásbeli változtatással a Gestában Puroslou/ Poroszló formában áll előttünk. 
Személy szerint nem volt más, mint akit P.magister Borsu-nak nevez, akinek 
már eddig is fontos szerep jutott, majd a továbbiakban is a cselekvő vezérek 
közé tartozik.
A kor diplomáciai játékszabályai közé tartozott, hogy ha egy uralkodó A) 
aj ándékokkal követeket aa) küldött egy másik uralkodóhoz B)-hez), mert valamit 
akart tőle, vagy mint esetünkben Árpád fejedelem részéről történt a segítség 
felajánlása, és a tárgyalás eredményes volt, úgy a követek aa) megajándékozva 
B) által, annak hivatalos engedélyével hazatérhettek urukhoz A-hoz. így zajlottak 
a követjárások Zalán és Menumorout, valamint Árpád között. A jelen esetben a 
követek Amulf király azon beleegyezésével tértek vissza Árpádhoz, hogy 
leromboltathatja a Hernád menti határzárakat.
Ez a megállapodás tette lehetővé Árpád fejedelem részéről a merész lépést, hogy 
Zalántól aZagyváig teijedő területet, mint jogos tulaj dönt követelje, aki mögötta 
bolgárok cáija Wladimir, és mint szövetséges, VI. Leó bizánci császár állott. Az új 
határ lényeges feladata volt az esetleges bolgár támadási felület leszűkítése, ha azok a 
morvák elleni hadjáratba beavatkoznának. A felszínen, az állatállomány részére 
szükséges legelőterület volt az indok. Ezen kívül, az íjász hadseregnek sík térre volt 
szüksége, amire alkalmas volt a Jászság.
A Sajó folyó átlépése, mivel Zalán a területet (fogcsikorgatva) átengedte, 
legálisan történt. A hónapos tartózkodás Ernődnél további részletek 
megtárgyalására enged következtetni, vagy éppen a határ megnyitásának 
munkálatai folytak. Ennek elkészülte a továbbmenetelt tette lehetővé a „keresztárig”, 
azaz Mezőkeresztesig. Preszláv herceg, azaz a kumán Borsu a német krónikák szerint 
kétszer járt Amulf királynál. Másodszori visszaérkezését Árpád fejedelem és fóemberei 
itt várták, s mivel az ilyen megállapodásokat írásba szokták foglalni, kétségtelenül 
magával hozta a szerződés egyik példányát a döntő lépésről, a morvák elleni hadjárat 
közös megindításának realizálásáról és a feltételekről.



A diplomáciai játékszabályok következő lépése, hogy az eltávozott követek aa) után 
B) elküldi a saját követeit bb) a megállapodások végső legalizálása végett A-ho/, 
vagyis Amulf Árpádhoz.
Árpád fejedelem Amulf király követeit nem a táborban, az Ystoros patak mentén 
fogadta, hanem elébük ment, és Szinhalomnál várta őket. Itt megtörtént az aláírás 
Árpád fejedelem részéről, a fóliák kicserélése, és a követeknek több (plures) 
napos vendégül látása. De még valami történik ilyenkor. A túszok kölcsönös 
kicserélése. A német krónikák ezt nem részletezik. Egyszerű oka az, hogy a 
tárgyalások titkosak voltak, és a megállapodások a köztudatba csak a morvák 
elleni támadás megindulása idején jutottak.
Majd a követek bb) megajándékozva A)-tól, hazatérhetnek urukhoz, B)-hez. 
Ezúttal a sikeres megegyezés után a követek bb +aa, következtetve, együttesen 
mentek a németek földjére, ahonnan utóbbiak visszajöttek.

Hasonló eset volt a Priscos rhetortól ismert történet, mikor a hun és bizánci követek is 
együtt indultak Attila király udvarába, de már az első vacsoránál összevesztek, és különváltak.

32.2.3.c. A következtetés abból adódik, hogy elkísérték új hazájukba a szerződés zálogait, f f

„Ágnest és Beátrixot, akiket Amulf királynak, a görög császár leányától, Ágnestől 
született két fia, Amold és Wemher vettek feleségül, akik a magyar király leányai 
voltak”.
Ez a történet aTABULA PERANTIQUA SCHIRENSIS-ben olvasható, aminek a 
legrégebbi ismert másolata a 14. századból való. A helységet ma Scheyer-nek hívják. 
Nincs messze Münchentől. A várat Arnulf császár építtette, majd a további 
birtoktörténet két fia nevéhez fűződik, és itt volt egyúttal az utódok temetkezési 
helye is. Majd a 12. századi örökösök a bencés rendnek ajándékozták a várat, és 
napjainkig megmaradt kolostornak. A történetet a kolostor egy apátja írta ónémet 
nyelven. Többek között azt is olvashatjuk, hogy itt keresztelték meg István királyt 
is, aki azután itt tartotta eljegyzését Gizellával, Henrik bajor herceg (később 
császár), húgával.
A 14. század végén pedig egy Wittelsbacher utód Friedrich herceg 16 festményen 
örökíttette meg ezen elődökhöz visszavezetett családjának történetét. Ma is 
láthatók a kolostorban, s az első három kép magyar vonatkozású.
Igaz történet, vagy fantáziáit a kolostor apátja, mikor megírta a pátronus hercegi 
család történetét, amit a késő utódok is vallottak? Későbbi nézetek szerint 
ugyanis, a két fiú apja nem Arnulf király volt, hanem a pozsonyi csatában elesett 
Luitpold bajor őrgróf, de magyar feleségeik nem vitatottak. Ez a változat teljesen 
ellentmondásos, de alaposabb tisztázása kívül áll a jelen munka irányvonalán. 
A scheyeri krónika alapján viszont érthetővé válik, hogy 20 év múltán Amold 
herceg családostul, tehát Ágnessel, a frank I. Konrád király (911-18) elől miért 
éppen Magyarországra menekült.
Zenuholmunál Ágnes és Beátrix búcsúztak családjuktól, s indultak új hazájukba a 
bajorok földjére, ahová kétségtelenül magyar kíséret ment velük. A fejezet első



mondatának fogalmazása, hogy Árpád fejedelem az övéivel ment pár napra 
Szíhalomra, nem véletlen.

32.2.3 .d. A magyar történelemírás a német krónikák szövegére, helyesebben a krónikák német 
fordításaira építve, Árpád követét Preslav-ot a Dráván túli területek hercegévé teszi 
meg, aminek realitása kétségbe vonandó azon okokból, hogy:
> A kapcsolat felvételének lehetősége a Keleti Kárpátok és a Dráva-Száva 

között a majdnem lehetetlenségek közé tartozott, mikor közben terült el a 
bolgárok által ezidőben birtokolt és ellenőrzött Duna-Tisza köze.

>  Mikor Amulf király arról tanácskozott, hogy miként lehetne Svatoplukot 
megtámadni, úgy a hercegnek kétségtelenül helyismerettel kellett 
rendelkeznie a Morva határon.

> A német krónikákban többszörösen találjuk, hogy Preslav lengyel volt.
Árpád követségét Arnulf királynál több korabeli krónika (Regino, Fulda, 
Luitdprand püspök) megemlítette, de főként az addig lezárt határok megnyitását 
nehezményezik. Ezek az írások azonban már Amulf halála után láttak napvilágot, 
mikor a második házasságából származó utódja, a Gyermek Lajos, helyesebben 
annak tanácsadói ellenségek lettek, majd a magyaroktól vereséget szenvedtek, s 
a német krónikák hangneme ehhez igazodik. Majd később a hatalom a szász 
Ottók kezébe ment át (935), akikkel azután a magyarok folytonos harcban álltak, 
míg a bajorokkal baráti viszony állt fenn.
P.magister a saját módszerével pontos leírást adott az eseményekről, csupán fel 
kell ismernünk a politikai hátteret. Ezen események lezajlása után, az apró 
előrehaladások helyébe a nagy területfoglalás következik.

32.3.L  Deinde egressi uenerunt usque ad fluuium Zogea
et castra metati sunt per crepitudinem eiusdem fluminis a Thyscia
usque ad siluam Matra
et subiugauerunt sibi omnes habitatores terre
a Grisio usque ad fluuium Zogeua et usque ad siluam Zepus.

32.3.2. Azután útjukat folytatva elérték a Zagyva folyót; ennek a folyónak a partján tábort ütöttek 
a Tiszától egészen a Mátra-erdőig, s meghódították annak a földnek minden lakóját a Kőröstől 
a Zagyva folyóig meg a Szepes-erdőig. (Pais)

32-3.3. Innen/ekkor megindulva továbbmentek a Zagyva folyóig,
és tábort vertek/  kimérték/kicövekelték nagy zajjal, (csörög, zörög, 
csörömpöl), vagy örömlármával,
a Tisza folyójától a Mátra erdejéig és behódoltatták maguknak 
a föld minden lakosát,
a Köröstől a Zagyva folyóig és a Zepus/Szepes erdőig.

32.3.3.a. A tábor ekkor a tiszamenti Poroszlótól az Ostoros patakig, nagyjából észak-déli 
irányban húzódott, most pedig hatalmas területnövekedés keletkezett. Ismét a 
térkép figyelembevételével nem lehet elkerülni a gyanút, hogy a további védelmi 
vonal összefüggésben állt a Csörsz-árokkal.
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A  Földrajzi nevek szótára szerint ezek
„a Római Birodalom védelmi sáncrendszerének maradványai az Alföld peremén’*,

A meghatározás úgy is lehetséges lenne, hogy az árok az Őslakosság védelmi 
sáncrendszere volt a rómaiak ellen, annál is inkább, mert a védősánc a déli oldaíon 
van. Nem kétséges, hogy ez lett Árpád hadainak is az új védővonala, hasonlóan, 
mint a Tiszakanyarban, ezúttal Zalán hadainak esetleges támadása ellen. Hogy 
már korábban is megvolt, vagy ezúttal épült, a régészet adhat feleletet. Az un. 
árok kelet-nyugati irányban húzódott a Tiszától a Zagyváig, a névnyomok alapján

r  t

Ároktőtől Arokszálláson keresztül Hatvanig. Esetleg itt volt a 60. őrhely.
Pais: Magyarázatok
Zagyva  (Zogeua, olv. Szogyva) 32; (Zogea, olv. Szogya) 30, 32, 38. -  A v ilyen hangtani 
helyzetben gyakran eltűnik, pl. Rima lesz Rimává vagy Irsa írsva helyett.

A Csörsz-árok nevéből ha elhagyjuk a kezdőbetűt, Örsz > Örs marad, és csekély 
magánhangzó kiejtési változtatással Ursu-ur bukkanhat elénk, akinek apja Ousadu 
itt lett birtokos, és így szinte magától értetődik, hogy a „lövészárok” munkálatainak 
vezetését a fiatalok, az Ursurok végezték. Emberei nagy zajjal, vidám csörömpöléssel 
dolgoztak, majd a védelmi vonal elkészülte után az „őrsön” álltak, bizonyos távolságban 
egymástól, a távolban párába, ködbe vesző határt figyelve, ahol észrevétlenül még a 
madár sem juthatott át.
Később, mikor a határok már a messze távolban voltak, a Csörsz-árok elveszítette 
védelmi jelentőségét. Az eddig itt foglalkoztatott csörszök azonban továbbra is 
megmaradtak, mert a falvak körüli termőföldeket, a „határ”-t, fogalomváltozással, 
továbbra is őrizni kellett, ezután a tolvajok ellen. Nevükből később kikopott az r 
betű, és később csőszök-nek hívták őket.

Napjainkban, mikor már minden ember tisztességes magyar honban, ez a régi mesterség is a 
kihaló foglalkozások közé tartozik. Ó, boldog aranykor!

32.3.3 .b. Új határ lesz délen és nyugaton a Zagyva folyó, a tábor a Tiszától a Mátráig, azaz
a Csörsz árok mentén helyezkedik el. Északon említésre kerül a Szepes-erdő.
Mikor Borsu északra ment, Sóvár és a lengyel határ került említésre. Ezúttal, a
határzárak lerombolásával, vagy a Tarca folyó mentén mentek tovább, s keletről
érintették a Szepességet, további lengyel bejáratot elzárva, vagy követték a Hemád
folyót, és eljuthattak Poprádig. Biztonsággal nem derül ki. Azon túl emelkedik a
Tátra.

Pais: Magyarázatok
Szepes-erdő  (ad silvam Zepus, olv. Szepüs) 32. -  Mint a Boldva menti foglalás határát 
aligha helyezhetjük fel a Magas-Tátra tövébe a mai Szepesség északi szélére. Anonymusnak 
inkább a Szepes-erdő déli széle lehetett a szeme előtt, vagyis a mai Szepsi (régen Szepesi) 
helység tájéka.
Györffy.[A Szepes-erdő ténylegesen a Szepesség délkeleti felére kiterjedő erdőséget, illetve 
az itt létesült királyi erdőuradalmat jelentette. Szepsi falu környékével nem magyarázható.]

32.4.1. Tunc dux Arpad in silua Mátra dedit terram magnam Edunec et Edumenec, 
ubi postea pota nepos eorum castrum construxit, 
ex quorum etiam progenie
longo post tempore rex Sámuel descendit, qui pro sua pietate Óba uocabatur.



32.4.2. Akkor Árpád vezér nagy földet adott Ednek és Edöménnek a Mátra-erdöben. ahol az unokájuk, 
Pata, később várat épített. Az ő sarjadékukból származott hosszú idő után Sámuel király is, 
akik kegyességéért Abának hívtak. (Pais)

32.4.3. Akkor Árpád vezér a Mátra erdőben, nagy földet adott Ednek és Edöménnek 
ahol később Pota az unokájuk várat épített.
Az ő sarjadékukból hosszú idő múltán Sámuel király származott,
aki 1. kegyességéért Obának 2. jóságáért (j)Opá-nak (déd-nagyapának)
neveztetett.

32.4.3.a. 7. Birtokadományozás
A kumán Ed és Edémén már birtokosok a Hegyalján, most a Mátra vidék urai 
lesznek. A vár lehet Gyöngyöspata, míg a pietas szó számos variációja közül 
válogathatunk. Az általános tudós vélemény szerint a Gesta írójának valami köze 
volt az Abákhoz. Az ópa olvasat ezt alátámasztaná.

Pais: Magyarázatok
Aba Sámuel 32. -  E királyunknak Óba: Aba neve az apa” értelmű tőrök aba tiszteleti jelzőből 
származik. A névnek viselője kegyességéből való származtatása csupán Anonymus szófejtése. 
A Sámuel nevet a király pénzein kívül csak Anonymus tartotta fenn.
Pata  (Pota, olv. Pota) 32. -  Ed és Edömén neposa: unokája, esetleg unokaöccse. Nevét ma 
is viseli a mátraalji Gyöngyöspata helység Pásztó és Gyöngyös között. Pata egyébként is 
gyakori személy- és helynév, összetartozik vele a Pataj név: Dunapataj.
M átra-erdő (silva Matra) 32. -  Anonymus erdőnek és nem hegynek mondja; vö. Hegyek 
alja.

Megjegyzendő, hogy a „kegyesség” szó Aba Sámuellel kapcsolatban, nem Anony
mus, hanem a fordító szófejtése, míg a pénzek tárgyi bizonyítékok. -  A Mátra erdőés 
nem hegy. Ismét egyetlen betűbetoldás, és mater= az anya, és eredő a visszatérő 
Abák eredet földje. A közelben, talán Tamaszentmária románkori temploma a titkok 
őrzője.

32.4.3.b. Fentebb Szinhalommal kapcsolatban (32.2.3.b.) megjegyzést tettem, hogy 
„megoldások” nem jönnek megrendelésre, így megmaradt a kérdés, hogy miért kapta 
éppen ez a helység a Zenuholmu nevet? A színvallásról? Lehet. A latin nyelvből 
hiányzik a Z betű, szójátékra nem alkalmas. Zeno név alatt ismert volt egy görög 
császár (474-491), akinek ifjú évei egybeesnek A ttila király utolsó éveivel.
Véletlen-e az írásmód, Eger helyett Egur? Ennek olvasata: Ég Úr is lehetne, ami 
Istennel azonos? A magyarok Istenével?
A helységről P. magister csupán annyit közölt, hogy mögötte, azaz keletebbre 
az Ystoros patak folyt, amit felbonthatunk Yst-oros-ra. Az első szótag szintén 
ist-en szavunkkal rokon, -oros pedig, mint orosz népnév a kumánok Kiev 
környéki tartózkodási helyére is emlékeztethetett, avagy Ursu-úrra is 
változtatható. Ma Ostoros a neve, az ostorról úgy tudjuk, hogy „a végén 
csattan”.

Pais: Magyarázatok Ostoros (fluvius Ystoros, olv. Istoros) 32. -  Ma Ostoros-patak, az Eger 
bal parti m ellékvize és mellette Ostoros helység Borsodban. Az ostor szó -S képzős 
származéka.



Pais: Magyarázatok Ostoros (fluvius Ystoros, olv. Istoros) 32. Ma Ostoros-patak, az Eger 
bal parti mellékvize és mellette Ostoros helység Borsodban. Az ostor szó -S képzős 
származéka.

Ettől függetlenül, átéli időszámításra térés vasárnapján (2000-ben) vetődött fel néhány 
kérdés időszámításunkkal kapcsolatban, amire a görög betűk számértékeiben véltem 
feleletet kapni. így jutottam a 6. betűhöz, a Z-hez, (z= zéta), ami a görög 7-es 
számnak felel meg. A továbbit a véletlen irányította. A következő oldalon megakad a 
szemem a következőn: z h n , Z hnoV = Z euV;
Vagyis a görög isten Zeusnak másik írásmódja is volt, a második betű (német grammatika 
szerint nézve) ae változatával zaen, zaenos, s ez már kezd hasonlítani a keresett Zenu- 
hoz, annak halmához, ami mögött az Ystoxos, ma Ostoros patak csobog. Nem az 
Isten és ostora gondolat rejlik a szavak mögött?
Ystoros egyetlen hangváltozással u s t  e r  oV= ysteros = a későbbjövő, az utána 
következő, a leszármazott. Árpád, az új Isten ostora? „A magyarok nyilaitól ments 
meg uram minket!“?

A szótár következő szava: ?crtspo-(pTi|xia. istero phemia=késő dicsőség (Nach- 
ruhm). Ister= Duna, -fémia>Fénia, nem messze a jászi tájon Fényszarú, régen 
Fennusaru.

Mindez véletlen lenne? Tagadjuk, vagy inkább valljuk, hogy P.magister nagyon 
is jól ismerte a honfoglalás történetét, ha nem is úgy írta meg, mint az múltszázadi 
történészek, a könnyebb megértés kedvéért elvárták volna tőle?



A 
K

UM
ÁN

O
K

 
ÉS

 
B

IR
T

O
K

A
IK



33.1.1.
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33. GÖMÖR, NÓGRÁD ÉS NYITRA VÁRA

DE CASTRO NOUGRAD ET NITRA 

A) Az útvonal

In eisdem temporibus dux Arpad,
dum se per milites suos uidisset ita sublimatum et tutum esse, 
tunc habito inter se consilio misit multos milites in expedicionem, 
qui subiugarent sibi de castro Gumur et Nougrad.
Et si fortuna eis faueret, tunc ascenderent uersus fines Boemorum 
usque ad castrum Nitra.

Ugyanabban az időben Árpád vezér, mikor látta, hogy vitézei jóvoltából ilyen nagy dicsőségre 
és bátorságos állapotra tett szert, tanácsot tartván, sok katonát hadba küldött, hogy Gőmör 
és Nógrád várának népét meghódítsák neki, sőt ha a szerencse szolgál, akkor menjenek fel 
a csehek határa felé Nyitra váráig. (Pais)

Ezekben az időkben Árpád fejedelem
mikor láthatta a seregei által (történő) ilyen felemelkedést
és hogy biztonságban lenne, akkor maguk között tanácskozva
sok katonát küldött egy expedícióba,
akik behódoltatják neki Gömör és Nógrád várának népeit.
És ha a szerencse kedvezne,
akkor felmennének Boemorum végének irányába Nyitra váráig.
Mi jelentette Árpád fejedelem számára a váratlan „felemelkedést” és biztonságot? Ha 
a scheyeri apátnak igaza van, s miért ne mondta volna a valót, akkor Árpád nemcsak 
szövetséges volt, hanem sógorságba-rokonságba került Amulf király fiaival. A felajánlott 
katonai segítség, azaz Svatopluk megtámadása keletről, akinek hűbéri területe a Garam 
folyóig terjedt, csak a Sajó és Garam közötti terület elfoglalásával volt lehetséges. Ez 
német fennhatóság alatt állott, ha a helytartó neve nem is kerül említésre, akit Amulf 
kétségtelenül visszarendelt, s Árpád hadainak első feladata volt az itteni lakosság 
behódoltatása.
Quibus etiam militibus in expeditionem euntibus principes et ductores constituit 
duos filios auunculi sui Hulec Zuardum et Cadusam 
nec non Hubám unum de principalibus personis.
Tunc hii trés domini accepta licentia a duce Arpad egressi sunt a loco illő,
qui dicitur Paztuh,
equitantes iuxta fluuium Hongun
eteundem fluuium transierunt iuxta fluuium Souyou.

Ezeknek a hadra kelő katonáknak a fejeivé és vezéreivé nagybátyjának, Hüleknek két fiát: 
Szovárdot és Kadocsát rendelte, meg aztán Hubát, a fejedelmi személyek egyikét. Ez a 
három úr, miután megkapta az engedelmet Árpád vezértől, arról a helyről indult el, amelyet 
Pásztónak mondanak, s előbb a Hangony vize mentén lovagolt, majd ezen a folyón átkelt a 
Sajó folyó mellett. (Pais)



33.2.3. Ezeknek az expedícióra menő katonáknak az élére és vezérnek tette meg 
(beiktatta)
nagybátyjának Hulecnek két fiái: Zuardot és Cadusát, 
valamint Hubát, a fejedelemi személyek egyikét.
Azután a három úr fogadva az engedélyt Árpádfejedelemtől, 
elindultak arról a helyről, ami Pásztó-nak mondatik, 
lovagolva a Hongun folyó mellett 
és ezen a folyón átkeltek a Sajó folyó mellé/felé.

33.2.3.a. Árpád nagybátyja volt Hulec, aki lehet apjának, Álmosnak, és lehet ismeretlen nevű 
anyjának a bátyja, aki Szkitika elhagyásakor vagy már nem élt, vagy otthon maradt. 
Cadusa és Zuard pedig a fejedelem unokatestvérei, akik kétségtelenül fiatalok, és 
nem hadjáratra, hanem expedícióra / felfedezőútra indulnak lóháton.

Pais: Magyarázatok
Hűtek (Hulec, olv. Hülek) 7, 33, 34. -  Árpád nagybátyja. XI-XII. századi emlékeinkben 
több szó előfordul szókezdő h-val meg a nélkül is. (Vö. pl. ungarus: hungarus). így a Hülek 
ugyancsak megfelelhet egy Ülek alaknak. Ez pedig a török Ilik, Ilig, Ilk am. „fejedelem” 
személynévvel tartozhatik össze, vagyis azzal, amelyet Árpádnak a Konsztantinosz említette 
második fia, Jelech is visel, s amely az Üllő helynévben maradt fenn.
Kadocsa (Cadusa, olv. Kaducsa) 7 ,3 3 -3 7 ,4 4 ,4 5 . -  Az Anonymusnál Szovárd testvéreként 
szereplő Kadocsa a Krónikában (Caducha, Kaducha, Kadicsa) Keve testvére és egyike a 
hun kapitányoknak.
Szovárd (Zuard) -  Ez a Szuardu Németh Gyula szerint szabályos hangtörténeti fejlemény a 
szavardiból, amely előrésze a magyarok régi nevének, a Konsztantinosznál feljegyzett 
szavardi-aszfelinek. -  Szovárd görögországi hadjáratának és odavaló elszakadásának a 
mozzanataiban a Keleten maradt magyarságról való hagyománynak egyik változata 
lappanghat. Ez aztán keveredik Anonymusnál a Csaba magyarjáról való változattal. A Hun 
Krónikában Zoard Attila egyik olasz hadjáratának a vezére. A Krónikában pedig a Zuard- 
nemzetség Léitől ered. S a Szovárd-nemzetségnek a XIV. században egykorú tagjai Szovárd 
meg Kadocsa.

Az útvonal meghatározása a térképen nem követhető lépésről-lépésre. Helyszínen 
kellene bejárni útjukat. A Zagyva parti Pásztó biztos kiindulópont, innen elérték 
a Hongun patakot, majd utána a Rima folyón kellett átkelni ahhoz, hogy 
megérkezzenek Gömörbe.

Pais: Magyarázatok
Pásztó (loco... Paztuh, olv. Pasztuh) 33. -  a mai Pásztó, a Zagyva mellett. Szláv eredetű 
nevének a jelentése am. „mén, parázna”, vagyis olyanféle név, mint Mén-Marót. [Más 
jelentése: pásztor.]

Et inde egressi sunt per partes castri Gumur 
et uenerunt usque ad montem Bulhadu
et inde ad partes Nougrad uenientes usque ad fluuium Caliga peruenerunt.
Hínc ueroegredientes per crepitudinem danubii iuerunt 
et fluuium Wereuecca transeuntes castra metati sunt iuxta fluuium Ypul.

Innen Gömör várának részein átvonultak tovább, és eljutottak a Bolhád-hegyig, majd a 
nógrádi részeken haladva, a Galga vizéhez értek. Innen pedig útjukat folytatva a Duna partján 
mentek majd a Verőce vizén átkelve tábort ütöttek az Ipoly folyó mellett. (Pais)

33,3.1,

33,3.2*



33.3.3. És onnan elvonultak a Gömör vári részen át és a Bulhadu hegyhez mentek, 
és onnan Nógrád részeire menve a Caliga folyóhoz mentek át.
Onnan elmenve a Duna part/ töltés/ gátján mentek,
és a Verőce folyón átkelve tábort ütöttek az Ipoly folyó mellett,

33.3.3.a. A fogalmazás itt fantáziátlanná válik a „menés” folytonos ismétlésével, ami azonban 
kifejezi, hogy nem történt semmi rendkívüli dolog. Az útvonal vázlatosan megrajzolható. 
Zuardu, Cadusa, valamint Huba Gömör várát a Sajó nyugati partján érték el. Másik 
vár ettől nyugatra a Balog vár, ami megfelelhet a ,3olhadu”-nak, közel az Ipoly folyóhoz. 
Innen mentek a Galga folyón át Nógrádba. A következő „menés” az Ipolyig ért. Ez a 
menetel csak úgy volt lehetséges, ha a Cserhátot keletről megkerülték. Valószínű, hogy 
először a Zagyva nyugati partján jöttek visszafelé egy darabon, közben jelentést küldve 
a fejedelemhez, s úgy indultak a Duna irányába.

Pais: Magyarázatok
Gömör (Gumur, olv. Gílmür) 33. -  Ma Sajógömör. A név valószínűleg török eredetű, és a 
szlovákok a magyarból vették át.
Bolhád-hegy (montem Bulhadu, olv. Bulhádu, u véghangzóval, amely számos szavunkban 
a XII. század végéig jelentkezik) 33. -  Ma a Cserhát-hegység Nógrád megyében.
Györffy: [A Cserháttal való azonosítást támogatja, hogy a cserháti Szanda vár régi neve 
Bolhád volt.]
Galga (Caliga, olv. Kaliga) 33. -  a Zagyva jobb parti mellékvize Nógrádban.
Nógrád (castrum Nougrad, olv. Nougrád) 33. -  Eredetije délszláv, közelebbről 
valószínűleg bolgár-szláv nov grád am. „Új vár”. Esztergomtól északkelet felé.

A történet folytatása bonyodalmasabb, a kétértelműségek lehetősége miatt nehéz vele 
boldogulni, mivel a rövidítések is bizonytalanok. Hol végződik, és hova tartozik egy- 
egy közbenső mondat? Hova tegyük a hangsúlyt? A régi fordításból lényeges szavak 
kimaradnak.

B) A behódolt népek

Et quia diuina gratia in eis erat, timuit eos omnis homo
33 .4 .1 . et maximé ideotim ebant eos quia audiverant

ducem Arpadium filium Almi ducis ex progenie Athile regis descendisse(t).
Tunc om nes sclaui habitatores terrae, qui primo erant 
Salani ducis propter? timorem eorum 
se sua libera sponte subiugauerunt eis 
nullo manum subleuante.
Et ita cum magnó timore et tremore seruiebant eis, 
ac si olim  domini eorum fuissent.

És mivel az isteni kegyelem volt velük, félt tőlük minden ember; mégpedig leginkább azért
33.4.2. féltek tőlük, minthogy hallották, hogy Álmos vezér fia, Árpád vezér, Attila király ivadékából 

származott. Akkor az összes szlovének annak a földnek a lakosai, akik előbb Salán vezér 
alattvalói voltak, tőlük való féltükben önként meghódoltak nekik, úgyhogy senki sem emelte 
a kezét rájuk. S olyan nagy félelemmel meg rettegéssel szolgáltak nekik, mintha már régen 
uraik lettek volna. (Pais)



33.4.3. &s mert a2 ^teni(-női) grácia/szeretetreméltóság/ kellem/szépség volt 
bennünk,
minden ember/ férfi félt tőlük
és legjobban azért félték/ félhették őket, mert meghallották, 
hogy az Árpádok fejedelmét, Álmos fejedelem fiát,
Attila király utódjaitól származtatható.
Abban az időben valamennyi szkláv/ székelyt a földnek birtokosát, 
akik először voltak,
Salán fejedelem közelsége miatt,
félelmükben maguk szabadon született fiaikat önként alávetették nekik, 
senki kezét nem emelve.
És Így, nagy félelemmel és remegéssel szolgáltak azoknak, 
és mint régen a saját uraik tehették.

33.4.3.a. Hogy az expedíció résztvevőivel az„isteni kegyelem” volt, vagy a„grácia” volt bennük, 
ami eredeti mivoltában a kellemet és a bájt fejezi ki, mindkettő lehetséges, de utóbbi a 
Valószínűbb. Jó megjelenésű, fiatal hercegek lovagolnak kíséretükkel, hogy 
körülnézzenek Gömörben, akik közül kettő, a fogalmazásból következtetve, Attila 
király harmadik, rendkívülien szép feleségének, Mikolt/ Ildikónak leszármazottai. 
Pmagister nem hagyja ki a mellékgondolatot, hogy e miatt a férfiaknak volt félnivalójuk 
feleségeik miatt. Nem incola és nem habitatorés nempopulus, hanem omrús homines, 
valamennyi férfiről van szó. A magyar nyelvben a félés, féltés és féltékenység alapszava 
közös.
A félelem másik magyarázata, hogy Árpád Attila leszármazottja, a descendentes 
szóval kifejezve, ami a jogtudományban annyi, mint egyenesen leszármazó 
rokonok A sclav-ok is a hunok leszármazottai. A félelem megnyilvánulása lehet 
a lélekből jövő istenfélelem, és a valakit féltés, és lehet a veszélytől valÓTemegő, 
félelem.

33.4.3.b. A további szöveg a kétértelműségektől telített, és fennáll a kérdőjel, hogy kitől félta 
nép? A kézírásban erősen lerövidített pp, a modem latin szövegben propter (közel, 
mellett, miatt) behelyettesítést kapott, és a régi fordításban elsiklik. Ez arövidítési 
forma több mint tucatszor fordul elő a Gestában, de az általam vizsgált próbákban 
mindig eltérően. Ezért ezúttal is lehet más.

A genitivusban lévő Salan fejedelemhez igazodva, alkalmasa szónak mutatkozik apro-praetor 
** helytartó, vagy a pro-praefectus -  alelnöK másodfőnök, mint ilyenek Ungváron és 
Sárospatakon is voltak.
propior* közelebb, későbbi, ifjabb, közelebbi rokon, 
proprius *  saját tulajdon, maradó, állandó

Érthetjük úgy a helyzetet, hogy az egykori szabadok, Zalántól való félelmükben, 
magukat alávetve, vagyonukat és szabadságukat vesztett emberek, sclavok lettek, 
akik félve és remegve szolgálták Zalánt, illetve a foléjük helyezett helytartót.
Szintén kétértelműen használható szó a libera, amivel a mondat értelme megint 
változik. Lehet: 1. szabadon született fiák, 2. unokák, dédunokák, tehát későbbi 
nemzedék. Eszerint:



Akkor a szklávok valamennyien,
lakosai, birtokosai a földnek Zalán fejedelemnek első emberei voltak 
félelemből,
maguk az unokáik önként behódoltak, senki emberfia nem állt ellent,
és így nagy/ tiszteletteli félelemmel és remegéssel szolgáltak nekik/ szolgálták
ki őket,
és úgy, mint hajdani uraiknak tehették
A kifejezés, hogy „senki sem emelt kezet”, szintén kétértelmű. Korunkban legalábbis, 
aki megadja magát, mindkét kezét felemeli.
A fordításnak még további változatai lehetségesek. Adva van tehát a térség a Sajótól 
az Ipolyig, és egy szolgává tett nép, a szklávok. A probléma máshol van.

33 .4 .3 .C. Pais: Magyarázatok
Szlovének (Sclaui) 9-től kezdve számos esetben -  a sclavi nevű népet, amelyet Anonymus 

hazánk honfoglalása előtti lakói között emleget, mi szlovéneknek mondjuk. Alakilag pontosan 
szlávok felelne meg, azonban ezt ma egy egész népcsalád összefoglaló neveként használjuk, 
holott Anonymus egész világosan egy népet ért rajta, amely nem orosz, lengyel, cseh, horvát 
vagy szerb. Azon az alapon, hogy a Dráva-Szávaköz nyugati felén elterülő Szlavóniának a 
régi magyar neve Tótország, az Anonymus-féle sclavit is mondhatnék tótoknak. De mivel 
ezeknek a mai szlovákok őseivel való egyeztetésére nem sok alapot látunk, a közös név 
használatával nem akarunk alkalmat szolgáltatni a két nép összezavarására.

Az Anonymus által nem „emlegetett”, hanem pontosan meghatározott helyen élő népet 
semmiképpen sem lehet a „szlovén” szóval behelyettesíteni, még kevésbé ezt a nézetet 
kötelező tanná tenni. A sclave szó értelme szolga, szolgává tett személy vagy nép.
A Képes Krónika szerint, -  végül egyszer mégis csak a saját krónikánknak kell hitelt 
adnunk, idegen, ellenséges megnyilatkozások ellenében a hunok leszármazottai a 
chigla-mezei csatavesztés után nem hunoknak, hanem sicul-nak nevezték magukat és 
erdőkbe, hegyekbe rejtőztek. Ebből a névből kiejtési változattal később keletkezett 
az európai nyelvekben általános sclau/ szkláv szó, ami a magyar nyelvben „rabszolga” 
fordítást nyert.
Hogy a szláv gyűjtőszó a sclav szó származéka-e, vagy független attól, 
megoldatlan probléma. A szláv gyűjtőnévbe sorolt számos néptörzset a 10. 
században Németország északi területein, az Ottó királyok (I-III) gyilkolva, 
pusztítva, rabolva, szolganéppé téve igyekeztek megsemmisíteni.
Ezúttal a Zagyva és az Ipoly folyó közötti területen vagyunk, ahol Zuardu és 
Cadosa, valamint a szintén nagyon nemes Huba „szklávok”-kal, kiejtési 
változtatással székelyekkel találkoznak, akik egykor Csaba népe voltak, tehát a 
hunoknak Gömörben és Nógrádban maradt leszármazottai, akik elmondták a 
közbeeső idők történetét. Az útleírásban a Galga folyó említése tudatos, mert 
ennek alsó folyása a Zagyva folyóval együtt megmaradt déli határnak a bolgárok 
felé.
A fenti mondat elemzése még nem fejeződött be. Ugyanis a két nevezett terület nem 
lehetett bolgár megszállás alatt, ha a németek határzáijai a Hemád folyó mentén voltak. 
A szöveget jobban megnézve, azt találjuk, hogy ezek a népek a bolgárok közelsége



miatt „féltek”, ami nem jelenti, hogy nekik hódoltak be. Ezekre a tájakra a német 
királyok küldték vazallusaikat, akik időközben a morvák fejedelmével, akiknek határa 
a Garam volt, folytattak harcokat. Részletes leírást a Fuldai Évkönyvekben találunk. 
Többek között a 884-es esztendőnél, mikor Zwentibald = Szvatopluk betört 
Pannóniába és a Rábától keletre iszonyú pusztítást vitt végbe két és fél éven át.

„Szolgai rendű férfiakat és nőket gyermekeikkel együtt legyilkolta, a nemeseket 
részben foglyul ejtette, részben megölte, és ami még rosszabb, megcsonkítva, 
levágott kezekkel, kivágott nyelvvel és nemiségük megsemmisítésével küldte őket 
haza”

P. magister fentebbi szövege, hogy „senki se emelte fel kezét”, a történelmi háttér 
vizsgálatával így is érthetővé válik. Ha úgy tekintjük a fordítást, hogy a sclavok, 
azaz szolgákká tett népek félve és remegve szolgálták az érkezetteket, az pozitív 
értelemben történik, mert féltik őket és önmagukat az elkövetkezendőktől. 
Mesemondó a Gesta írója?

25. ábra: Expedíció Gömörbe ésNógrádba

33.5.1, Tunc Zuardu et Cadusa nec non Huba, a quo prudens Zemera descendit, 
cum uidissent populum múltúm sine belto ipsis subiugatum, 
fecerunt magnum conuiuium
et melioribus habitatores terre, qui fiiios suos in obsides dederant, 
diuersa dona presentauerunt



et blandis uerbis sub dominium ducis Arpad sine bello subiugauerunt
et ipsos seeum in expedicionem duxerunt,
lllios uero eorum in obsides accipientes ad ducem Arpad
cum diuersis muneribus remiserunt.
Unde dux et síi' nobiles laeciores facti sunt solito, 
nuntiis gaudia ferentibus múlta dederunt dona,

 ̂ t Szovárd. Kadocsa meg Huba. akinek leszármazottja az okos Szemere, mikor látták, hogy
” a/, a sok nép minden háború nélkül meghódolt nekik, nagy lakomát csaptak; majd az előkelőbb

lakosoknak, akik fiaikat kezesül adták, különböző ajándékokat osztogattak, s őket jó szóval, 
harc nélkül Árpád vezér hatalma alá vonták, sőt hadjáratukra magukkal is vitték, kezesül 
kapott fiaikat pedig többféle ajándékkal egyetemben Árpád vezérhez küldötték. A vezér és 
nemesei igen nagyon megörültek ezen. s az örömhír hozóinak sok ajándékot adtak. (Pais)

33.5.3. Akkor Zuardu és Kadusa, valamint Huba,
— akitől az okos Szemere származik -
mikor látták, hogy a nép sokasága háború nélkül behódol, 
népünnepélyt ' vendégséget rendeztek, 
és a föld lakossága jobbjainak, akik fiaikat kezesül adták 
különféle adományokat ajándékoztak,
és megnyerő szavakkal Árpád fejedelem uralma alá háború nélkül 
meghódították,
és /. őket magukat az expedícióra magukkal vitték,
2. saját magukat az expedícióban átvágva elvonultak, 
fiaikat pedig kezesül/ védelmükbe fogadva,
Árpád fejedelemhez ajándékokkal együtt útnak indították.
Akiknek a fejedelem és előkelői nagyon örültek, a szokás szerint, 
az örömhír hozóinak sok ajándékot adtak.

33.5.3.a. A  szójátékok kísérnek bennünket. A  föld jobbjait, akik elkerülték a megcsonkítást, 
magukkal v iszik  vagy maguk vágják el az expedíciót, azaz befejezettnek tekintik, 
mert a továbbiak már kirándulások, hanem a háború megindulása, formálhatjuk, 
ahogy akarjuk. Lényeg, h ogy a visszatérő fejedelm i utódokat a Sajó és Ipoly 
között helybenmaradt nép behódolva fogadja.

seco, secui = elvágni, amputálni



34.1.1.

34.1.2.

34.1.3.

34.1.3.a.

34.1.3.b.

34. A GARAM FOLYO ES BORS VARA

DE FLUVIO G R O N  ET C A ST R O  BO R SU

Interea zuard et cadusa filii liulec nec non Imba 
et omnis exercitus eorum 
fluuium ypul iuxta danubium transierunt 
Et alio die transito fluuio gron
castra metati sunt in campo iuxta quoddam castellum  terreum. 
quod nuncupatur varod.

Eközben Szovárd és Kadocsa. Hülek fiai. valamint Huba meg egész seregük átkelt az Ipoly 
folyón a Duna mellett. Másnap a Garam folyón mentek át. és a Várad nevű földvár mellett 
elterülő mezőn ütöttek tábort. (Pais)

Eközben Zuard és Cadusa, Hulec fiai, valamint Huba
és az egész gyalogos seregük az Ipoly folyón a Duna mellett keltek át.
És másnap átkelve a Garam folyón.
tábort ütöttek egy mezőn, valami földvár mellett, ami Varod-nak neveztetik.
A z Ipolyt a Duna m ellett lépték át. s ha a had m ásnap kelt át a Garam folyón, úgy 
a keleti parton m essze északra kellett, hogy m enjenek. A  túloldalon.az ellenség 
földje volt.

Garam folyó  (fluvius Gron, olv. Gron) 34. Zobor földjének keleti határa, sőt valószínűleg a 
történelmi Szvatopluk-féle Nagy-Morvaországnak is.
Várad (castellum terreum... Uarod) 34: (Warod. olv. Várod) 35. -  Ma Alsó- és Felsővárad 
az Alsó-Garamjobb partján, Bars megyében. E földvár neve a vár -d képzős kicsinyítője

A  „Szvatopluk-féle történelmi Nagy-Morvaország" al igha más. mint a történelmi háttér 
ismeretének hiányából született fantazmagória. A  három generációs uralkodó dinasztia, 
akik valószínű  nem  is m orvák, hanem  lengyelek  (polákok) voltak, csak néhány 
esztendőre tudta nyugaton a saját uralkodóik alatt élő  bohém eket/ cseheket, uralma 
alá kényszeríteni. A  M orvától a G aram ig terjedő területet pedig Szvatopluk csak 
hűbérként kapta A m u lf császártól, ahonnan a német fennhatóság alatt lévő Pannóniába 
és a nógrádi tájra vezette gyilkos hadjáratait.

A  mondat m ég egy figyelm ességet kíván. A  Garam túlsó oldalán nem vár, hanem egy 
kis castellum féleség mellett táboroztak.

castellum költői nyelven=hegyen, dombon lévő lakás, major vagy hegyi falu, helység a 
hegyekben.

A  helyzet áttekinthetővé alakul. A  hadak ism ételten  olyan helyen mentek át a 
folyón, ahol nem várták őket, a helyet nem  őrizte katonaság, m egszállása egyszerű 
volt. A z is meghatározható, hogy nem  sík területen, hanem dombon keresendő. 
H ogy a Garam mentén északra m enve m agaslatot találjunk, az Ó-Bars nevű 
helységig  kell felm ennünk.

Vártúrák kalauza 225.o: ...Óbars község, amely a Garam partján fekszik. A r.k. temető 
területén a körülötte fekvő vármegyének nevet adott, mint a vármegye első központja. A 
földsáncok ma is jól kivehetőek a község ény. részén.



34.2.1.

34.2.2.

34.2.3.

34.2.3 .a.

34.3.1.

34.3.2.

Anonymus szerint Bors vezér építette Bars várát az általa összegyűjtött vámépekkel ott, 
ahol a hegyoldalban nyilával elejtett egy menekülő szarvast. A történeti igazság mindebből 
annyi lehet, hogy honfoglaló nemzetségfö vára lett az államszervezéskor a kinevezett ispán 
vára a XI. század elején,...

Az Anonymusra való hivatkozás a szöveg téves ismeretéből származó jellegzetes 
félremagyarázása a Gesta valódi tartalmának. Valószínűnek tartható, hogy Bors, 
mint későbbi megyeispán a castellumot kiépítette, s a 11. században már várad 
jellege volt, de a menekülő szarvassal másként és máshol esett meg a történet. 
Bors a vár „elfoglalásában” nem is vett részt, s mint a következőkben olvasható lesz, 
innen hamarosan el is távozott.
A földsáncok tehát ma is láthatók. Az itt talált vár kétségtelenül avár eredetű 
volt, ahonnan a szem a messzi távolba látott. A hadvezérek pontosan tudták, 
hogy hova kell menniük.
Et capto illő castro manserunt ibi trés dies expectantes 
aduentum Borsu filii Bunger.
Quem dux arpad cum magnó exercitu miserat in auxilium eorum.
Quarto die cum Borsu ad eos uenisset cum ualida manuA
timuerunt eos om nes incole terre
et nullus ausus fűit leuare manus contra eos.

audeo, ausus sum = 1. nincs kedve hozzá, 2. merészkedik

Ezt a várat elfoglalva, három napig maradtak ott, és várták Böngér fia Borsnak az érkezését, 
akit Árpád vezér nagy sereggel küldött nekik segítségül. Mikor negyednapra Bors erős 
csapatával megérkezett hozzájuk, annak a földnek összes lakosait félelem fogta el velük 
szemben és senki sem mert kezet emelni rájuk. (Pais)

És elfoglalva/ bevéve azt a „ várat ” maradtak itt három napig,
várakozva/ várva Borsunak, Bunger fiának érkezését,
akit Árpád fejedelem nagy sereggel küldött segédcsapatukként.
Negyedik napon, mikor Borsu hozzájuk érkezett hatalmas sereggel,
félte őket a föld minden őslakója (incola)
és senkinek sem volt kedve/ mersze a kezét emelni ellenük
A szójáték megint nyilvánvaló. Nem valószínű, hogy bátorság és merészség 
hiányáról van szó, a nagy had érkezése miatt, hanem ezért nem emeltek kezet, 
mert itt is megcsonkítások történtek, ami nagyon valószínű azért, mert a lakosság 
incola, azaz a fold őslakosa volt.
Tunc hii llll-or domini inito inter se consilio
per petitionem incolarum sibi fidelium constituerunt,
ut tercia pars de exercitu cum incolis terre irent in siluam Zouolon,
qui facerent in confinio regni municiones fortes tam de lapidibus quam etiam de
lignis.
Ut ne aliquando Boem y uel Polony possent intrare causa furti et rapine in regnum 
eorum.

Akkor ez a négy úr egymás közt tanácsot tartott, és a hozzájuk hű lakosok kérésére 
megállapodott abban, hogy a sereg harmada a föld lakosaival együtt a Zólyom-erdőbe megy, 
és ott az ország határán kőből meg fából is hatalmas erősségeket készít, hogy a csehek vagy 
lengyelek lopás vagy rablás végett valamikor be ne jöhessenek az országba. (Pais)



34.3.3. Ezután ez a négy úr maguk között tanácsot tartva,
az őslakosok kérésére, azok hűségét/ megbízhatóságát megállapítják 
és hogy a sereg harmadrésze a földiekkel együtt a Zouolon/Zolyom erdejébe 
menjen,
hogy készítsenek/ építsenek az ország határán erős erődítményeket, 
részben kőből, részben meg fából.
Nehogy valamikor a bohemek, valamint a lengyelek 
be tudjanak jönni tolvaj módon és rabolva az országukba.

34.3.3.a. A fordítás esetleg még nem a végleges forma. Annyi biztos, hogy a Garamon túli területen 
a nép incola, akik pár évvel ezelőtt kerültek Amulf király jóvoltából Szvatopluk uralma 
alá, aki a tőle szokásos vérengzéseket és emberirtást vitte végbe. A lakosok kérésére 
történnek elhatározások, mert országukban törvénytelenségek történtek. Itt nincs 
hódoltatás, nincsenek túszok, a lakosság fiai velük mennek a további hadjáratra. A 
hadvezérek mintha hazajöttek volna.

petíció = valami után való menés 1. megtámadás, 2. kérés, 3. törvényes igény, panasz magán
ügyben,
4. jog, igény valamit követelhetni.

Az első elhatározás, hogy a sereg egyharmad része a zólyomi erdőbe menjen.
Indok: a határok megerősítése a rabló és tolvaj bohemek és a lengyelek ellen. A
magyarázat számunkra hiányzik, a korban közismert volt.

Csehek (Boemi, Boemy) 33-37. -  A honfoglalás korában még teljesen jelentéktelen, más 
államoktól függő s a magyaroktól elszigetelt szláv törzs. A XI-XII. században már sűrűn 
van velük ügyük-bajuk a magyaroknak. Anonymus emiatt szerepelteti őket anakronisztikusan 
a honfoglalásban a morvák helyett, s így beszél Magyarországgal közös határaikról is.

A Garam és Morava közti terület határos volt Moraországgal, a morva néppel, és 
északon a lengyelekkel, de nem a bohemekkel/ csehekkel. Ezekben az években 
azonban utóbbi is a morvák hercegének, Zvata-polug-nak, azaz/?o/á&=lengyelnek 
az uralma alatt állt, -  a magyarok által Szvatopluknak nevezve. Az ősi területet 
tehát biztosítani kellett mindkét náció ellen egy meghatározott ponton, s oda 
indult Borsut, akinek már jártassága volt a határjárásban.

34 .4 .1 . Tunc communi consilio hac de causa
missus est Borsu filius Bunger cum suis militibus
et, cum equitarent iuxta fluuium Gron, ceruus fuga lapsus ante eos
cacumina montium ascendit,
quem Borsu celerrimo cursu persecutus ictibus sagittarum in uertice montium 
interfecit
Ettunc Borsu, cum montes illos in circum aspexisset, 
in memóriám duxit, ut ibi castrum construeret,
Et statim congregata multitudine ciuium in uertice
uníus altioris montis castrum fortissimum construxit,
cui nomen suum imposuit proprium, ut castrum Borsu nuncupatur.

34.4.2. Közös elhatározással evégre Böngér fia Borsot küldötték ki vitézeivel. Mikor a Garam 
folyó mellett lovagoltak, egy szarvas futásnak eredt előttük, és nekivágott a hegytetőknek. 
Bors nagy sebesen űzőbe fogta, és a hegyormon lenyilazta. Majd midőn azokat a hegyeket 
ott körös-körül szemügyre vette, az a gondolata támadt, hogy várat épít ott. Azonnal össze



is gyűjtött sok-sok vámépet, és egy magasabb hegy ormán igen erői várat emelt egys/mmínd 
a maga tulajdon nevét ruházta rá, úgyhogy Bors várának hívják. (Pais)

34.4.3. Akkor a közösség tanácskozásával ezért a dologért/ ez okból elküldték 
Borsut, Bunger fiát az ő katonaságával.
És mikor a Garam folyó mellett lovagoltak,
egy himszarvas menekülve, sebesülten? vétségei miatt? előttük, vagy előlük?
a hegyeknek a végső csúcsára ment fel,
akit Borsu gyors, elszánt versenyfutásban utolérve,
ijjászainak lövései által egy hegy fordulatánál megölt/ leterített
És akkor Borsut, mikor azokat a hegyeket körben megszemlélte,
az emlékezet (vagy gondolat) vezérelte (dux=vezér) hogy itt vár állt, vagy
állhatna,
És mindjárt összehívott nagyszámú civilnépet,
a könyökében egy magasabb hegynek a legerősebb várat építtette,
aminek a saját személyes nevét adta,
ami hivatalosan kinyilvánítva Borsu várának neveztetik.

34.4.3.a. Az útirány Ó-Barstól a Garam folyó mentén északra vezetett. A „peticio“ szónak 
általános értelme: valami után menés. A lakosság ezt kérte a négy vezértől, amibe 
beleegyeztek. Alig, hogy elindulnak egy szarvas menekült előttük vagy előlük. 
Sebesen követték, azaz mentek utána, majd leterítették egy hegy fordulatában 
(vertex). Nem kívánkozik sok magyarázat az eseményhez, hogy a „szarvas41 átvitt 
értelmű.
Hol történtek a dolgok? A térképen követve az utat, még egynapi távolságon 
belül a Zsamóca falnévre bukkanunk. Mintha a „zsamok“ nevet rejtené. A 
következő helység Szénásfalú, nem ad okot gyanúra. Ellenben a Garam vize 
irányt változtat, ami örvényt okozhat, amire a fentebbi vertex szó éppúgy érvényes, 
a keleti oldalon pedig az eddig északi irányú hegy befejeződik, vagyis vége van.
Ki volt a menekülő? Kétségtelenül a megszálló hatalom embere, esetleg futár. 

. Ha a mondatot a menekülő szarvassal, „ceruus fuga lapsus ante eos“ a térbeli 
fordítás helyett az időbe helyezzük, szintén értelmet kapunk, csupán némi 
értékelésre lesz szükség.
Előttük azaz a magyar hadak érkezése előtt az a bizonyos szarvas a hegyek 
csúcsaira kapaszkodott fel, majd a hegyek fordulatánál utolérte a végzete. A 
mondat még többet is mond. Nemzetségét tekintve kétségtelenül nem tartozott a 
bolgárok közé, akiknek Árpád fejedelem értékes paripákat küldött ajándékba, 
akiknél a fiatal bihari meTmel, és a sátorhalmi elhízott /óval találkoztunk.
A Gesta lélektanára alapozva, mert ilyen is van, azért érte utol a „szarvast" az 
ijjászok nyila, mert szkíta létére áruló, az új hatalom kiszolgálója volt. Ezért 
indult a lakossággal együtt Bors a menekülő után, mint ezt a petíció szó kifejezi, 

lapsus “  lassan haladó mozgás, esés, zúzódás, átvitt ért.: vétség, hiba, elvétés, tévedés, 
cacumen=rokon, acumen= teteje, hegye vnek, legvége akármi tárgynak, átv. cél, vég, 
cursor =? futó, olyan rabszolga (sklave), aki valamely úr szekere előtt futott, 
vertikula = könyök, fordulás,



34.4.3.b.

34.5.1.

34.5.2.

34.5.3.

34.5,3 .a.

A megtörténtek után sem idő. sem ok nem volt hozzá, hogy ebben a Garam kanyarban 
időzzenek. Továbbmenve Borsu figyelmesen körülnézett a tájon, csakúgy, mint 
korábban Szabolcs, mert neki is emlékezetében volt egy vár, amire kétségtelenül rátalált 
egy bizonyos hegyen, mert az építését mindjárt megkezdte, amit azonban sokkal 
erősebbnek szánt, mint az előző volt. Egyetlen magyarázat adódik, hogy az innen 
elmenekült elődök 3-4 generáción át vésték fiaik emlékezetébe az őshaza emlékeit. 
Borsu a várépítéshez „civis“, azaz polgárokat vett igénybe, egy másik „könyökbőr 
vagy „fordulásból14, akiket congregációban egyesített, mint a kifejezések Szabolcs tájairól 
is ismertek. Csak egy helység jön szóba, Zólyom városa, aminek er(e)dejébe 
igyekezett hadaival. A várnak a saját nevét adta, ami a l l .  században is érvényben 
volt. Hol volt ez a vár?

Pais: Magyarázatok
Zólyom-erdő (silvam Zouolon és Zouolun, olv. Zovolon) 34. -  A Zólyom fölött elterülő 
túróci, liptói és árvái részek a XII. században még nincsenek betelepítve, s amikor már 
benépesítésük és megszervezésük folyamatban van, jó  ideig akkor is a zólyomi ispán 
fennhatósága alá tartoznak.
— A 34. fejezetbeli Castrum Borssed Zouolvn, vagyis Borsséd-Zólyom várnak a nyomai a 
mostani Zólyomtól kissé keletre, a Szalatna-patakon túl jelentkeznek, ahol a Pusztihrad am. 
„puszta vár” hegytető és a Borsuva am. „Borsé” erdőrész van.
A Vártúrák Kalauzá-bán részletes ismertetőt kapunk a környék várairól, Anonymus szövegét 
is idézve, és szintén az un. Pusztavár-ral kerül azonosításra, („első említése 1135-ből való").

Mindez lehetne szép és igaz, ha nem állna fenn a gyakorlati probléma, hogy 
ezen a ponton megvédeni az országot cseh és lengyel rabló hadjáratok ellen, 
nagyon valószínűtlennek látszik. Borsu ugyanis innen továbbment.
Et inde cum exercitibus suis usque ad siluam Zouolun perrexit 
et maximam municionem de lapidibus facéré praecepit, 
quod nunc castrum Borssed Zouolun uocatur.

Innen csapataival egészen a Zólyom-erdőig nyomult^és kőből igen nagy erősséget építtetett, 
amelyet most Borsséd-Zólyom várának neveznek. (Pais)

És onnan hadaival azonnal 1. a Zouolon erdőhöz ment át/ vonult tovább
2. azonnal az erdőhöz Zólyomon keresztül ment 
és a legnagyobb kő/szikla erődítményt csinálni rendelte el 
amit most Borssed Zouolun várnak neveznek
A szöveg világosan mondja, hogy Borsu a várépítés parancsának kiadása után 
azonnal a zouoloni>zovoloni ad erdőkhöz ment át, ahol sziklavárat építtetett, 
vagyis nem egy, hanem két Borsu várról van szó. Az első az ősi, saját vár Zólyom 
közelében. A Pusztavárral való azonosítása kétes, bár más kiejtési formával 
Bu(r)sz-ta várrá is formálhatnánk, ami visszavezethető Borsuhoz. Másik lehetőség 
még Zólyom előtt Garam-5erzence.

Vártúrák Kalauza: 217.o. „Az erdős hegy csúcsán álló várnak csekély maradványai láthatók.11 

Az itt épített vár Borsu saját részére készült, nagyobb, terjedelmesebb lehetett, 
mint az előző, de ide ellenség kevésbé tévedt, s nem volt szükség sziklavárra, 
mint a másik helyen, ami északabbra kellett, hogy legyen. Az út folytatásaként 
több lehetőség kínálkozik.



1 Ha Zólyomnál esetleg visszafelé indultak, majd Körmöcbánya irányát vették, azon
túl a Turóc folyó/patak mentén haladtak a Nagy- és Kis-Fátra vonulatai között, 
aránylag kényelmesen jutottak el a Vág folyóig.

2 Zólyomnál az északra forduló Garam partján maradva, amivel párhuzamosan folyik 
a Zolna patak, elérték Besztercebányát, ahonnan egy 1000 méteres hágó vezetett

< a Vág menti Rózsahegyre, (függetlenül attól, hogy ezidöben léteztek-e ezek a helynevek). 
Az út kényelmetlensége miatt ez a megoldás kevésbé valószínű, de nincs kizárva, 
hogy egy csapatrészleg ezen indult felfedezőútra.

3 Továbbhaladtak a Garam mentén, az Alacsony Tátra déli oldalán, s annak 
végződésénél vették az irányt északra, ahol elértek a Szepességet, ami már 
birtokukban volt. Ennek a tájnak a Lengyelországba vezető átjárói már zárva 
voltak.

A lehetőségek közül utóbbi tekinthető a megoldásnak. Nemcsak haditechnikai 
szempontból, mivel a szepesi hadtest itt csatlakozhatott Borshoz, hanem egy 
újabb szójáték miatt. És ez a pergo ige. Borsu ...ad silvam Zouolon perrexit.

pergo, perrexit =egy irányba továbbmenni, nem abbahagyni, az utat folytatni.

Borsu tehát nem tért le a Garam menti útról, hanem eljutott annak forrásvidékéig. 
Az igehasználat tudatos. Felbontva a szót: per-rex-(it), elöljáró szó és főnév 
keletkezik, ami ugyan latinul per rego lenne, de magyar nyelvtan szerint 
fordíthatjuk úgy, hogy a királyon át. Az Alacsony Tátra keleti részének neve 
nem más, mint Királyhegy. Aligha véletlen. Ezen átkelve a had eléri a Hemád, 
Poprád és Vág forrásvidékét. Utóbbi mentén nyugatra haladnak, elvonulva a 
Tátra alatt, míg a környékbeli hegyek a Szepesi-, Liptói- Arvai Magura nevet 
kapják. Közben csatlakozhatnak Rózsahegynél és Ruttkánál a délről jövő 
csapatok, és együtt mennek a célul kitűzött Erdőhöz, ahol sziklaerődítmény épül. 
Neve „most”, azaz a l l .  században „ borsedzoulon ”, ami csekély kiejtési változtatással 
Zoulona, azaz Zsolna névre változik. Patak névként Zólyom közelében is ismert. In
nen vezet északi irányban a Jablonkai hágón keresztül a legfontosabb hadiút, a csehekhez 
és a lengyelekhez. Borsed ennek a várnak nevéhez saját bélyegét megint hozzátette, 
ez azonban az idők folyamán, úgy látszik elkallódott (a poszton/postán).

Pais: Magyarázatok
Borsséd-Zólyom (Borssed Zouolvn) 34. -  Ld. Zólvom. [A Borssed név helyes olvasása 
Bors-séd. azaz Bors-patak”, ami megfelel annak, hogy a Zólyom-vámál délről torkolló patak 
felső ága Borsuva nevet viselt.] 'v
Bors vára (castrum Borsu) 34. -  Most a Garam-parti Bars helység és vármegye felel meg 
neki. A vár hegyi fekvése nem talál Barsra.]
Györffy: Bors honfoglaló útjának elbeszélése .... két helynévhez kapcsolódik. Előbbire a 
Borsod, utóbbira a Borsod-Zólyom  helynév adta Anonymusnak az indítékot. 
Hagyományértéket nem tulajdoníthatunk neki.



26. ábra: a) Bors vezér második hódoltatása északon,
b) a Vág völgyének birtokba vétele Huba és társai által



35.NYITRA VÁROSA

DE NITRIA CIUITATE

35.1.1- Zuardu et Cadusa nec non Huba
post discessium  Borsu cum  om nibus exercitibus suis egressi de castro, 
quod dicitur Warod,
ultra siluam Tursoc castra metati sunt iuxta fluuium Sytua.
Altéra autem die miserunt quosdam speculatores uiros, 
quos sciebant esse  audaces, qui transirent fluuium Nitra 
et uiderent, si sine bello  possent transmeare usque ad ciuitatem Nytra.

35.1.2. Szovárd és Kadocsa, valamint Huba Bors távoztával tovább vonultak Várad várából, és a 
Törzsök-erdőn túl, a Zsitva folyó mellett ütöttek tábort. Másnap pedig kémül küldtek ki 
néhány embert, akit merésznek ismertek, azzal a feladattal, hogy menjenek át a Nyitra folyón, 
és nézzék meg, vajon harc nélkül eljuthatnak-e Nyitra városáig. (Pais)

35.1.3. Zuardu és Cadusa, valamint Huba,
Borsu különválása után egész seregükkel elhagyva a várat, 
amit Várad-nak mondanak
túl a Tursoc erdőn tábort vertek a Zsitva folyó partján.
Már a másik napon kiküldtek néhány kémkedő férfit,
akiket ismertek merészségükről,
hogy átmennének a Nyitra folyón és megnéznék
hogy háború nélkül lehetne-e átkelni hamarosan Nyitra városáig.

35.1.3.a. Felvetődhet még a kérdés, hogy mialatt a három vezér Gömörben és Nógrádban 
járt, majd átkelve a Garamon, három napig várakozott, hol volt Borsu azidő 
alatt? Valószínű magyarázat, hogy ő kísérte el a fejedelmi leányokat Amulf 
udvarába annak követeivel együtt, ahol egyúttal pontosan meghatározták a 
támadás megindításának napját.
A Fuldai Évkönyvek szerint a 892. esztendő húsvétja után, Amulf, a németek királya 
Zwentibaldussal akart találkozni, „aki azonban nem jött el, megszegte szavát és minden 
korábbi ígéretét.” Ezután Amulf Braslavo herceggel tanácskozott Hengistfeld-nél. Ez 
az ismeretlen hely „keleten” a pannóniai Ménfő lehetett. Téma volt, hogy miként lehetne 
a morvák országába behatolni. A herceg három oldalról történő megtámadást ajánlott, 
ami meg is történt július folyamán. Amulf frankokkal, bajorokkal és alamanokkal 
érkezett, tehát nyugatról és délről léptek be Moráviába, Az anyaország határa a Morava 
volt. Ebben a mondatban találkozunk először a magyarok nevével.

— ungaris eciam ibidem ad se cum expeditione venientibus ~ 
expeditio=1 .a. rövid tárgyalás, 1 .b. vitatás, fejtegetés, 2. hadi kirándulás, rövidebb 
hadjárat, 3, elrendezés, berendezés sőt a magyarok is ez alkalommal hozzá 
expedícióval csatlakoztak

Vagyis a magyarok egyidejűleg rövid kirándulást tettek a keleti provinciában, 
meghódítva azt, míg Amulf hadaival négy héten át pusztította a morvák földjét.



P. magister ugyanúgy az expedíció szót használta, mint a Fuldai Évkönyv, és végre el 
kellene hinnünk, hogy így estek meg a dolgok.
Ugyanis Magyarország Történetében (587. o.) a 9. század végi helyzetről egy teljesen 
irreális kép tárul fel, egyéni fantáziával megírva, a krónikái adatok összezavarásával, 
és ami a legsajnálatosabb, mindig a magyarság hátrányára.

Pl.: „Juliusban a frank, pannon-szláv és magyar had már közös erővel dúlta Morvaországot. 
Bár mindent felégettek, Szvtopluk elkerülte a döntő összecsapást.” A Fuldai Krónika nem 
ismer pannon-szlávokat. Am ulf frankokkal, bajorokkal és svábokkal érkezett. Majd 
„Braszlavnak sikerült túl a Dunán, Pozsonyban hídfőállást kiépítenie, amit a németek róla 
nevezhettek el Brezalauspurcnak, s utóbb Pressburgnak. A négyhetes hadjárat után tüstént 
morva csapatok kalandoztak Pannóniába, le egészen Sziszekig, Braszlav székhelyéig”. 
Különös dolgok, hogy egy fejedelem ellenállás nélkül hagyja, hogy országát felégessék, 
elpusztítsák, s utána csapataival lemegy a Dráván túlra, bár nem tudjuk meg, hogy milyen 
eredménnyel, miközben ellenfele a morva oldalon hídfőállást épít ki. Ilyesmi csak a mesében 
van.
Majd szeptemberben Amulf király követeket küld Vladimírhoz, a bolgárok uralkodójához, 
és „a Bulgáriából 893-ban visszatért követek kieszközölték, hogy a bolgárok szüntessék be 
a só eladását a morváknak,. . .” „E szerződéssel a Duna-völgy térségében egy morvaellenes 
keleti frank-bolgár szövetség jött létre”. Ezúttal semmiféle szerződésről nem volt szó, hanem 
a barátság megújításáról, s alig érkeztek vissza a követek, Wladimirt meggyilkolták, és új 
éra következett. A későbbi bizánci-magyar szövetségnek a sóeladáshoz semmi köze nem 
volt, a morva uralkodóház megdöntését pedig Am ulf a magyarokra bízta.

Visszatérve saját gesztánk elemzéséhez, a húsvét utáni három hónapban zajlottak 
le Amulf és Árpád között a részletes tárgyalások, a határzár feloldása, követjárás 
Zalánhoz a Zagyva folyóig terjedő terület követelése miatt, Szerencs elhagyása, a 
túszok átadása, és a gömöri tájak birtokbavétele. Bors visszatértével megindulhatott 
a támadás három oldalról a morvák hercege, Svatopluk/ Zuatapolug ellen. A 
határfolyó a Garam volt. Bors az északi határ biztosítására indult, másik három 
társa pedig nyugatra, a morva „provincia” székhelye, Nyitra felé, a Tursoc erdőn 
és Zsitva folyón át.

Pais: Magyarázatok
Tormos-patak (rivulum Turmas, olv. Turmas) 35. -  Az az ér, amely a Zobor hegyéből folyik 
a Nyitrába, a Nyitra városa közvetlen szomszédságában ma is meglevő Tormos falu mellett. 
Megfelelhet a név a Termacsu: Termacs: Termas személynévnek, amelyet Konsztantinoszból 
Árpád dédunokája neveként ismerünk.
Györffy; [A Tormos-patak a Nyitra bal oldali kísérő ága volt, mely a folyóból Nyitra alatt 
ágazott ki, és Érsekújvár közelében tért vissza.]

3 5 .2 .1 . Qui cum uelocissim o cursu uenissent usque ad riuulum Turmas, 
ubi descendit in riuulum Nytre, uiderunt habitatores illius prouincie 
Sclauos et B oem os e is  obsistere cum adiutorio ducis Boemorum.
Quia mortuo A thile rege terram, que iacet inter Wag et Gron
a Danubio usque ad fluuium Moroua,
dux Boemorum sibi preocccupauerat et in unum ducatum fecerat.
Et tunc tempore per gratiam ducis Boemorum dux N itriensis factus erat Zubur.

35.2.2, Mikor ezek igen gyorsan odaértek a Tormos-patakhoz, ahol ez a Nyitrába szakad, látták, 
hogy annak a vidéknek a lakói: szlovének és csehek a csehek hercegének a segítségével 
ízembeszállanak velük. Tudniillik Attila király halála után azt a földet, amely a Vág és a 
Garam között a Dunától egészen a Morva folyóig terül el, a csehek hercege foglalta el, és



35.2.3.

.a.

egyetlen hercegséggé tette. Abban az időben pedig a csehek hercegének kegyelméből 
Zobor lett a nyitrai vezér. (Pais)

Akik(a kémek) mikor gyorsmenetben (esetleg a legálcázottabban) jöttek 
innen
a Turmas patakig (esetleg csatorna), ami Nyitra patakba ömlik, 
látták a lakosait/birtokosait annak a provinciának 
szklávokat és bohémokat nekik ellenállni 
a bohemek fejedelmének 1, segítségével, 2. alárendeltjével 
Ugyanis, Attila király halála által a földet, ami a Vág és Garam alatt 
a Dunától a Morva folyóig terül el,
Bohemia fejedelme magának katonailag megszállta 
és azt egy fejedelemséggé tette.
És abban az időben a bohemek fejedelmének kegyéből 
Nyitrának tényleg(es) fejedelme Zubur volt.
Pontos útleírás. A kémek a Tormos patak torkolatánál, Nyitra városának közvetlen 
közelében jártak. Kevésbé pontos a további értelmezés. A habitator szó 
általánosan vonatkozik a lakosságra, vagy inkább az uralmat kezükben tartókról 
van szó? Nem véletlen megnevezés: provincia, tehát az egykor Attila király uralma 
alatt lévő terület alárendelt országrésze egy idegen hatalomnak. Az itt élő 
őslakosság a morvák hercegeinek szolganépe lett. Kétértelműség, hogy kik az 
azofc, akiknek a szklávok és bohémok ellent állnak, a habitátoroknak, vagy Árpád 
hadainak? Aki akarja, utóbbit is kiolvashatja a mondatból, aki úgy akarja hinni, 
hogy a szintén alattvalóvá tett bohémok fejedelme segíti a szlávokat is a hatalmat 
gyakorlók ellen, esetleg szintén igaza van.
Anakronizmusnak hat, hogy ezek a dolgok Attila halála után történtek. Azidőben 
bohemek még egyáltalán nem léteztek, tehát másról van szó. Ugyanis a hun 
fejedelem halálával országa egyáltalán nem szűnt meg, ott csupán átmenő 
uralkodók, mint osztrogótok, majd longobárdok rövid időre vették át a hatalmat, 
majd 200 éves avar uralom alatt az egész Kárpát-medence egységes maradt, sőt 
azon túlra terjedt.
Az itt élő nép szemszögéből nézve Attila halálát az Avar Birodalom megdöntése jelentette 
a 8. század végén, mikor Nagy Károly, majd utódai a hunok egykori országának 
egyik felét bekebelezték saját birodalmukba. Akik kincseiket elrabolták, az országot 
felégették, a lakosságot részben legyilkolták, vagy menekülésre kényszerítették. A 
birtokbavétel azonban nemcsak Pannóniát érintette, ami alatt általában csak a Dunántúlt 
szokás érteni, hanem a Dunától északra elterülő területeket is, egészen a Hernád folyóig, 
az időpont tisztázatlan kérdésével. Hozzájuk csatlakozott a keleti oldalról a bolgár 
hódítás. Most pedig visszajöttek az elmenekültek utódai, és kérdés, mi fog történni 
Nyitránál? Lesz-e ellenállás?



36.1.1.

36.1.2.

36.1.3.

36.1.3.a.

36.1.3 .b.

36. A VEZÉREK KÜLDÖTTE KÉMEK

DE SPECULATORIBUS MISSIS A DUCIBUS

Cum autem speculatores illi, qui fuerant m issi a Zuard et Cadusa,
uidissent Sclauos et B oem os eis obsistere non uaientes,
miserunt sagittas tribus uicibus super eos
et quosdam ex ipsis ictibus sagittarum interfecerunt
Hoc cum uidissent Sclaui et Boem i, quos ad custodiam  constituerat Zubur,
quod isti, qui dicuntur Hetumoger, talibus uterentur armis,
timuerunt ualde, quia talis armatúra nunquam uisa fűit eis.
Statim nuntiauerunt Zuburio dom ino eorum ceterisque principibus eiusdem prouintie.

Midőn pedig azok a kémek, akiket Szovárd és Kadocsa kiküldöttek, látták, hogy a szlovének 
és csehek nem képesek nekik ellentállani, háromszor rájuk nyi 1 aztak, és néhányat közülük 
nyíllövéseikkel meg is öltek. Mikor a szlovének és csehek, akiket Zobor őrségre kirendelt, 
észrevették, hogy azok, kiket hétmagyamak mondanak, ilyen fegyvert használnak, nagyon 
megrémültek, minthogy efféle fegyvert sohasem láttak. S azonnal hírül adták uruknak, 
Zobomak meg a vidék többi főembereinek. (Pais)

Mikor pedig azok a kémek, akik Zuardtól és Cadusától lettek küldve,
látták, hogy a szklávok és bohémok velük szembeszállni nem tudnának
nyilaikat kilőtték háromszor egymásután föléjük (a fejük fölé)
és egyet közülük a saját nyilaik ütésétől leterítettek
Ezt mikor láthatták a szklávok és bohémek, akiket őrségre Zubor kinevezett,
hogy azok akik Hétmagyarnak neveztetnek, olyan harci eszközökkel
rendelkeznek
féltek nagyon, mert ilyen harci eszközt soha még nem láttak 
Azon nyomban hírül adták uruknak Zuburnak, 
és tovább a provincia/  tartomány főembereinek
A pontosabb helyzet, hogy mikor a kémek elhagyták a várost, és olyan távolságban 
voltak, ahová az őrség által használt nyíl őket sem el nem érhette, sem utolérhetők 
nem voltak, akkor utólagos bemutatkozásként lőtték ki a saját nyilaikat, a szokásostól 
eltérő esetleges háromszoros távolságról, ami egy személyt le is terített A harcmódhoz 
hozzá kell tenni, hogy akit nem éppen szíven találnak, vagy a nyíl nem mérgezett, az ha 
ideiglenesen harcképtelenné válik is, de még sokáig továbbélhet. Az interfacio szó 
mindkét lehetőségre vonatkozik. Az őrség csodálkozása nem az íj és nyílra vonatkozott, 
hanem annak ütőerejétől és a pontos célzástól rémültek meg. A kémek visszatértek a 
zsitvai táborba.
P.magister szerint Zobor fejedelem Nyitrában szklávokat és bohémeket rendelt 
őrségre.

Magyarázatok Pais: Nyitra (De Castro N itra) -  Már a honfoglalás előtti időkben említik, és 
jelentékeny hely az első Árpád-királyok alatt is.
Oyörjfy: [A kora Árpád-korban a kabar eredetű kálizok lakta nyitrai ducatus az Anonymus 
által körülhatárolt területen az Árpád-házi hercegek kormányzása alá tartozott.]



A véletlen folytán akadtam az adatra a szentek névjegyzékében, hogy 873-ban Nyítrának 
egy Wiching nevű püspöke volt, Methodius segítőtársaként. Utóbbi kardinális ranggal 
rendelkezett.

„A kabar eredetű kálizok”-ról jó volna tudni* hogy hol találjuk írásbeli nyomukat, mert 
nincs kizárva, hogy ők a szolgasorsra jutott nép. Más kérdések is vetődnek fel. 
Nyitrának fejedelme Zubur, a bohemekfejedelmének]óvoltából uralkodott, akinek 
neve azonban nem kerül említésre. A városban szklávok és bohemek/ csehek 
tartózkodtak.

Csehek (Boemi, Boemy) 33-37. -  A honfoglalás korában még teljesen jelentéktelen, más 
államoktól függő s a magyaroktól elszigetelt szláv törzs. A XI-XII. században már sűrűn 
van velük ügyük-bajuk a magyaroknak. Anonymus emiatt szerepelteti őket anakronisztikusan 
a honfoglalásban a morvák helyett, s így beszél Magyarországgal közös határaikról is.

Kétségtelen, hogy ha nem volt közös határ, a bohémek nem foglalhatták el a 
Moraván túli, egykori hun területet. Tény, hogy a Morva-Duna-Garam közötti 
terület hűbéri birtoklásában Amulf király erősítette meg Svatoplukot, a morvák 
fejedelmét, saját sógorát, rövidlátóan, a nagy barátság idején. Nem sokkal 
korábban a magyarok érkezte előtt.
A magyarázatot, mint eddig is gyakran, P.magister kitalálós játékot űző stílusa 
adja. Minek egyszerűen, ha komplikáltan is lehetséges? Ez nem felelt volna meg 
a bizánci iskolázottságnak. Adódott most is két körülírási lehetőség.
Az egyik, hogy Svatopluk legyőzte és alattvalójává tette a bohémeket, tehát azoknak 
a fejedelme is volt. Közben átrándulva a német fennhatóság alatti Dunántúlra, ott 
rettenetes emberirtást végzett. A részleteket a Fuldai Évkönyvekben és Reginonál 
találjuk. Végül a császártól kapott keleti hűbérbirtokot bekebelezte saját uralmi 
területébe, mint morva provinciát. Ez már Amulfnak is túl sok volt, és ádáz ellenfelek 
lettek. A helyzetet kihasználva jött Árpád fejedelem ajánlata, amit legrészletesebben 
Aventinusnél olvashatunk.
A bohémek fejedelme tehát személyében azonos a morva fejedelemmel, 
Svatoplukkal, aki a legyőzött bohémekből helyezett Nyitrára katonaságot Zubur 
fejedelem mellé. Nevének mellőzése visszavezethető arra a lélektani 
megnyilvánulásra, hogy egy rosszemlékű valakinek a nevét nem ejtették ki.
Másrészt, Anonymus írhatta volna egyszerűen, hogy a morvák fejedelméről volt szó. 
De mivel nem tette, azt juttatta kifejezésre, hogy a magyarságnak nem a morvákkal, 
hanem azok uralkodójával gyűlt meg a baja.
Fentebb a „Magyarázatokéban, az anakronizmus szó, azaz időbeli rendellenesség 
merült fel, ami ugyan nem helytálló, de a 11. századi események folytán valami 
köze mégis van hozzá. Közismert, hogy Morávia a Szvatoplukok bukása után 
egy ideig magyar kézbe került, majd később a bohém fejedelmek uralma alatt megszűnt 
önálló állam lenni. I. Béla magyar király (1060-63) uralkodásának és P.magister 
jegyzőségének idején, 1061 -ben változások történtek Bohemiában, ahol a fejedelmek 
ezideig egyeduralkodók voltak. II. Wratiszlav (1061 -92,1086-tól király) uralomra 
lépésével Morávia visszanyerte egykori hercegségi rangját, és két fiatalabb testvére 
osztozott rajta, Brünn és Olmitz székhellyel. Ez egy új vagy újabb Morávia volt, a



9.századi öreg, Nagy Moráviától annyiban különbözően, hogy nem tartozott hozzá az 
egykori nyitrai fejedelemség. A magyarázatot, ennek jelentősége miatt, későbbi 
fejezetben kapjuk.
Tehetünk azonban egy összegezést. A Fuldai Évkönyv rövid megemlítése a 
magyarokról, időbelileg azonos a Gesta Hungarorum 31-37. fejezetében 
foglaltakkal.
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37. ÁRPÁD VEZÉREINEK HARCA

DE PUGNA DUCUM ARPADII

A) A harcok lezajlása

Tunc Zubur hoc audito, cum adiutorio Boemorum armata multitudine 
obuiam eis uenit pugnaturus.
Et dum uterque exercitus ad fluuium Nitra peruenissent,
Zuardu, Cadusa et Huba uolebant transire fluuium.
Séd Zubur duxN itriensis et sui m ilites contra eos diutissim e certantes 
nullo m odo eis transitum concedere uolebant.

Akkor ennek hallatára Zobor a csehek segítségével, nagyszámú fegyveressel elébük vonult, 
hogy harcba szálljon velük. Mikor mind a két sereg odaért a Nyitra folyóhoz, Szovárd, 
Kadocsa és Huba át akart kelni a folyón. Azonban Zobor, a nyitrai vezér meg katonái igen 
soká küzdöttek ellenük, és semmiképpen nem engedték, hogy átkeljenek. (Pais)

Akkor Zubur ezt hallva, nagyszámú bohém had segítségével/ alátámasztásával 
ellenükbe ment harcrakészen.
Mikor mindkét sereg elérte a Nyitra folyót,
Zuardu, Cadusa és Huba át akartak kelni a folyón.
De Zubur, a nyitraiak fejedelme és katonái ellenük hosszantartóan küzdve 
semmi módon (sem) akarták engedni, hogy átkeljenek.
Hogyan esett meg a dolog? A szöveget megint pontosan kell olvasnunk. Elsősorban 
Zubur bohém katonákkal ment ellenük. A helybeli szklávokban úgy látszik nem bízott. 
Az átkelés nehézsége a tereppel függött össze. Ember-ember elleni harcra 
tulajdonképpen nem került még sor, mert köztük volt a folyó. Ezideig megtévesztést 
okozott a fordítás, hogy Zobor őrsége ilyen harci eszközt még nem látott. Ennek 
ellentmondását találjuk a Fuldai Évkönyvekben, ahol világosan olvasható, hogy 
Zvatapolug hadának volt íjász részlege. Az ijedtség a hetumogerok távolba repülő 
nyilának szólt, a sajátjuk ellenében. Jelenlegi probléma, hogyha a magyarok közel 
mennek, ők kerülnek az ellenfél rövidtávú nyílzáporába.
Et cum diu inter se certavissent,
hungarii ex  boem is et sclaui ictibus sagittarum multos interficiebant.
Séd/  Sic per trés dies nullo m odo Hungarii propter inundationem aquarum 
transitum habuissent,
tandem Ilii die Boem i et om nes Nytrienses Sclaui uidentes audatiam Hungarorum 
et percussiones sagittarum non sufferentes fuga lapsi sunt.
Et uelocissim o cursu pro defensione uite 
jn ciuitatem Nitriam inclusi sunt cum magnó timore.

Miközben soká küszködtek egymással, a magyarok nyíllal lövöldözve sokat megöltek a 
csehek és szlovének közül, de három napig az árvíz miatt semmiképpen nem tudtak átkelni. 
Végre negyednap a csehek és az összes nyitrai szlovének, mikor látták a magyarok



vakmerőségét, és a nyílzáport már nem bírták tovább, megfutamodtak, s hogy életüket 
megmentsék, nagy rettegve nvakra-före bezárkóztak Nyitra városába. (Pais)

37.2.3. És hogy egész nap / hosszú időn át egymással harcoltak volna,
a magyarok a bohémekből és a szlávokból a nyíllövésekkel sokakat eltaláltakt 
leterítettek
Bár három napon át a magyarok semmi módon a vizek áradása miatt 
az átkelést nem tudták végrehajtani,
végül is a 4. napon a bohémok és valamennyi nyitrai szláv látva 
a magyarok rettenthetetlenségét/ rendíthetetlenségét, 
és a nyilak (megsebesítő vagy halálos) biztos találatait tovább nem tűrve, 
kezdtek megfutamodni.
És a legnagyobb sietséggel, hogy életüket mentsék 
Nyitra városába zárkóztak nagy félelemmel.

37.2.3.a. Az első mondatbeli feltételes mód, valamint a helyszín adja a további 
magyarázatot. A próbálkozás helyett, hogy nyílzáporban átkeljenek a folyón, 
vagy az éj szakára vátj anak, a sólyomszemű ijj ászok átröpítettek a távolból néhány 
biztosan találó nyilat, mintegy figyelmeztetésként. Ezért a túloldaliak 
kétségtelenül visszahúzódtak, ha nem akarták az egész sereget lenyilaztatni.

ico, ici, ictum = talál, üt, ver, lök stb. Az ige nem fejezi ki a „megölést”, csupán a találatot. 
Vártúrák Kalauza (191 .o.)
„A város fölött uralkodó Várhegyet félkörben körülöleli a Nyitra folyó vize. A Nyitra 
mellékága valaha szigetként elválasztotta a síkságtól a vár alatti háromszögletű területet, 
ahol az Óváros alakult ki (területe 5 ha). Ettől délre egy újabb folyóág határolta az ovális 
külső várost, a palánkot. A mai utcaszerkezet is őrzi a régi erődítmények emlékét. ... 
Anonymus szerint Szovárd és Kadocsa vezérek foglalták el Nyitra várát, s ölték meg Zobor 
nyitrai vezért. A valóságban Nyitra vára a XI. században épült, mint az egyik királyi megye 
székhelye és névadója.”

A Gesta Hungarorum tereprajza Nyitra városáról és a jelenkori leírás azonos. 
Csupán árnyalatokra kell figyelnünk Ezek fluvius Nytra, riuulum Nytra, riuulum 
Turmas. azaz a Nyitra folyó, a Nyitra patak és egy Turmás patak A város felett 
emelkedett a Várhegy, három oldalról vízzel körülvéve.
A kémek a városba a déli oldalról juthattak. A Nyitra folyón való átkelésük nem 
került említésre, mert magától értetődött. Majd két kisebb víz következett. A 
Turmas patak vagy fordítható mesterséges csatornaként is, a folyóba torkollott. 
Ez biztosította a külső város védelmét, amit háborús veszélyben a Nyitra folyóból 
tölthettek fel.
A kivédhetetlen és félelmetes harcieszköz, a távolra szálló nyíl megtette hatását, 
amit később egész Európa megismert. Zobor hadai kénytelenek voltak 
hátravonulni, valószínű, a Nyitra patak mögé, míg a magyarok átkeltek a Nyitra 
folyón. Ezt követően szünet következett a „vizek áradása” miatt. Hogy ez a meleg 
nyári július folyamán, három napos esőzés volt, ami befolyásolhatta a nyílvesszők 
használatát, vagy gyanítsuk inkább, hogy a Turmás patak vízének mesterséges 
felduzzasztása okozta az áradást, nyitott kérdés.
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A magyar hadak a negyedik napon már újra támadtak, s az Ő nyíkáporukaX a bohémek 
és szklávok már nem tudták elviselni, s visszahúzódtak a belvárosba.
Quos Zuardu Cadusa et Huba nec non ceteri m ilites persequentes eos  
usque ad ciuitatem
et ex  eis quosdam interfecerunt et quosdam uulnerauerunt et alios ceperunt.
Zubur uero dux eorum, dum fugiendo contra eos pugnare uel let, 
per lanceam Caduse caecidit et Captus in custodiam  -  traditus est.

Ezeket Szovárd, Kadocsa meg Huba, valamint a többi vitézek egészen a városig üldözték, s 
közülük némelyeketmegöltek, némelyeket megsebesítettek, másokat pedig foglyul ejtettek. 
Zobort, a vezért, mikor menekülés közben harcba bocsátkozott velük, s Kadocsa lándzsájától 
megsebesítve összerogyott, elfogták, és őrizet alá vétették. (Pais)

Akiket Zuardu, Cadusa és Huba 
valamint a többi katona követte a városig,
és közülük egyeseket megöltek, másokat megsebesítettek és a többeket foglyul 
ejtették.
Zubor pedig, a fejedelmük, már menekülve, ellenük harcolni akart volna,
(de) Cadusa lándzsájától megingott és elfogva, biztos helyen őrizetben 
tartották
A harcmodor ekkor megváltozott. A szűk területen az íjászok szerepe megszűnt, és a 
város bevételéért ember-ember elleni harc következett volna. A kor általános szokása 
szerint azonban a vezér elestével vagy mint a jelen esetben elfogatásával, a katonaság 
feladja a harcot. A következő mondat is erre utal.
Ceteri uero in ciuitatem inclusi quasi muti remanserunt.
A lio namque die Zuard Cadusa et Huba 
armata multitudine exercituum
ceperunt fortiter expugnare ciuitatem Nitriam multis modis.
Et dedit e is deus uictoriam magnam  
et pugnantes intrauerunt eam
et fusus est per eos ibi sanguis multorum aduersariorum.

A többiek meg a városba zárkózva úgy meglapultak, mintha némák lettek volna. Másnap 
Szovárd, Kadocsa és Huba hadaiknak sok-sok fegyveresével mindenféle módon hevesen 
ostromolni kezdték Nyitra városát. Az Isten nagy győzelmet adott nekik, mert küzdelemmel 
behatoltak abba, és számos ellenségnek a vérét ontották. (Pais)

A többiek pedig (a katonák) a városba zárva, 
mint némák/ némán visszamaradtak
Már a másik napon Zuard, Cadusa és Huba a nagyszámú fegyveresek hadával 
megkezdték merészen 1. ostromolni Nyitra. városát,
2. meghódítani Nyitra lakosságát, minden módon.
És Isten nagy győzelmet adott nekik
és 1. harcolva, vagy 2. szép szavakkal, 3. csellel bevették aztt 
és kiontatott általuk ott sok ellenfélnek a vére.
*

így volt, vagy hogy volt? Melyik módot alkalmazzuk a szavakat?
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remansor = a vezér engedelmével otthon maradó katona, 
expugno -  meghódít, elfoglal, ostrommal bevesz
pugna = 1. ember ember elleni küzdelem, 2. szócsata, civódás, 3. csíny, ravaszság és csel, 
4. nemi közösülés.
sanguis -  í . vér, a test ereiben, 2. vérontás, vérfürdő, 3. átv. ért. A .- erő, életrevalóság pénz, 
vagyon
4. a) rokonság, vérség, törzs, nemzetség, b) leszármazottak, gyermekek, unokák 
adversarius = ellenfél (politikában, harcban stb.)

A többértelműségek ismét különböző lehetőségeket engednek meg. Kik a 
hallgatag bezárkózottak, vagy bezártak? Elsősorban gondolhatunk a visszavonult 
bohém katonákra, akik parancsnok nélkül -nem nagyon Valószínű, hogy további 
harcokra hajlamosak lennének. Annál inkább nem, mert ők sem jókedvükből 
vannak távol hazájuktól.
Vagy a város polgársága várja a fejleményeket, akikből három fajta van. 1. Az 
őslakók egyik része a háttérbe szorított szolganép, 2. ezektől elkülönülnek a 
behódolt haszonélvezők, 3. a beköltözött idegen elem, akiknek létszáma a 
lakossághoz viszonyítva nem lehet túl nagy. Ezek lehetnek szomszéd morvák, és a 
helytartó fejedelmet körülvevő udvari környezet, valamint a Bohemiából 
idehelyezett katonaság.
A szöveg szerint a három hadvezér több módon próbálkozott a város bevételével. 
Végül is nem tudjuk meg pontosan, miként történt, csak sejthetjük, hogy miután a 
„bohémok hercegének” kegyelméből lett helytartó a magyarok fogságába esett, 
az Isten, avagy istennő által adott nagy győzelem a kapuk megnyitásával jött létre, 
mert benn a városban dúló politikai, és ökölharcok lezajlottak. Ugyanis apontos 
szöveg szerint, a város elfoglalásakor az adversariusok = a politikai ellenfelek 
vére folyt, ami a lakosság részéről történt. A csatabeli ellenségnek inkább a 
hostis szó felelne meg.
A város őslakossága felszabadult az idegen uralom alól, a politikai helyzet tisztázása 
azonban még hátra volt. A város felett, mint „felemelt mutatóujj” (MP Reisefíih- 
rer) emelkedik a Várhegy.

B) A politikai helyzet

Tunc iracundia ducti zu bu r-i-u m  ducem  illius prouincie,
quem  nudius tercius ceperant,
supra m ontem  ex ce lsu m  ducentes laqueo suspenderunt.
U nde m ons ille  a d ie  illő  usque nunc m ons Zubur nuncupatur,

Majd haragjukban a tartomány vezérét, Zobort, akit harmadnapja elfogtak, egv magas hegyre 
hurcolták, s ott felakasztották. Ezért azt a hegyet attól a naptól kezdve Zobor hegyének 
hívják. (Pais)

I. Majd hirtelen haraggal, a nevezett Zuboriust, 2, majd a hirtelen haragúnak 
mondott Zobort,
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ki,
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37.6.2.

37.6.3.

3. a suburiak/ az elővárosiak haragja
fejedelmét annak a provinciának
akit harmad napja elfogtak, fogvatatottak

L  fentebb a hegyen ragyogó mennyezetü csarnokában/ lakában ...
2. fenn a hegyen magas fejedelmi rangjától megfosztották/ 

felfüggesztették.
Amiért az a hegy attól a naptól mostanig Zobor hegynek neveztetik 
A dolgok, ellentétben a közismert fordítással, másként is megeshettek. Lenn az 
elővárosban, vagy a város előtt (suburbanus) elfogott és lenn őrzött Zobor 
fejedelmet felvitték a hegyre, saját fényűző várába-udvarába, ahol hivatalos 
eljárással az eddig ráruházott méltóságokról lemondani kényszerült. Jogi nyelven: 
állásától felfüggesztették
A magyar hadak -  a lehetséges fordítás ellenére- Zobort nem akasztották fel, 
mert ez politikai baklövés lett volna. Más ok is lehetett. Az erőszakos halál csak 
elképzelésként lehetséges, de bizonyíthatatlan.

Pais: Zobor (Zubur, latin Zuburium, olv. Zubur) 35-37. -  Melich szóbeli közlése szerint a 
szláv zbor am. „gyülekezet” szó nem a hegyen levő konventtel, monostorral vonatkozásban 
vált itt a hely nevévé, hanem aZbort mint személynevet ruházták a hegyre, de nem szlávok, 
hanem magyarok, s ezért is nem lett Zborov, mint a Zemplén megyei Zborov:
Györffy: Zboró. A hegy neve a szláv zbor am. „konvent” szóból ered, s Anonymus a hegy 
nevével nevezte történeti regényalakját, kit e helyen halatott meg. Országát az Árpád-fiak 
nyitrai ducatusával ábrázolta.

A vitában akár mindenkinek igaza lehet. Lehet, hogy csak P.magister nevezi el 
Nyitra urát Zubumak, míg való neve más volt, mivel a konventen veszítette el 
hatalmát, és lett Sub-Ur belőle, a hegy pedig az itt megtartott konvent után nyerte 
nevét.
Et propter hoc factum timuerunt eos om nes hom ines if Hús patrie
et om nes nobiles filios suos e is  in obsides dederunt
et om nes nationes illius terre se subiugauerunt sibi usque ad fluuium Wag.
Et quia gratia (dei?) d iv in a  ante cedebat, eos non solum modo ipsos subiugauerunt, 
uerum etiam om nia castra eorum ceperunt, quorum nom ina hec sunt usque modo: 
Stumtey, Colgoucy, Trusun, Blundus et Bana, 
et ordinatis custodibus castrorum iueruntque ad fluuium Moroa.
Et firmatis obstaculis constituerunt terminos regni Hungarorum 
usque ad Boronam et usque ad Saruuar.

S e tettük miatt félt tőlük annak a hazának minden embere, úgyhogy a nemesek fiaikat mind 
túszul adták, és azon föld valamennyi népe meghódolt nekik egész a Vág folyóig. Mivel 
pedig az Isten kegyelme járt előttük, nemcsak a lakosokat magukat hódították meg, hanem 
elfoglalták egytől egyig a váraikat is, melyeknek most is Sempte, Gál góc Trencsén, Bolondóc 
és Bán a nevük. Majd miután a várakba őröket helyeztek el, egészen a Morva folyóig mentek, 
és torlaszokat állítva oda, a magyarok országának határait Boronáig és Sárvárig tűzték ki. 
(Pais)

És ezen esemény miatt félte őket minden embere annak a pátriának 
és a nemesek valamennyien fiaikat kezesnek adták
és valamennyi nemzetsége annak a földnek behódolt nekik, egészen a Vág folyóig.



És mivel 1. isten kegyelme?
2. az istennő megelőzte őket nemcsak hogy maguk hódoltak be, 
hanem váraikat is elnyerték,
amiknek neve mostanig: Sempte, Gál góc Trencsén, Bolondóc és Bán.
És rendezve a várak őrizetét, a Morva folyóig mentek, 
és hatalmuk megerősödésével
rendezték/ meghatározták Magyarország /a magyarok országának határait 
Boronáig és innen Saruvárig.

37.6.3.a. Új kifejezés a pátria, az apák országa. A nemesek fiaikat kezesnek adják, tehát 
nem teljesen megbízhatók. Majd ismételt kifejezés, hogy Isten kegyelme vagy az 
istennő emléke járt előttük. A kézírás annyira rövidített, hogy mindkét olvasat 
megengedhető.

gratia dei = isten kegyelme
divina gratia = a kegyes, szeretetreméltó királynő

Az átadott várak mindegyike a Vág bal partján található, ami világosan mutatja, 
hogy valamikor nyugati támadás ellen építették őket, tehát semmiesetre sem 
morva eredetűek. Pontosabban, a Rastiz-Svatopluk hatalomrajutás idején épültek 
ellenük. Most pedig a három hadvezér harc nélkül veszi birtokba valamennyit, 
mert velük volt, pártjukon volt a kegyes, szeretett királynő, Zobor anyja, aki 
nem bohém és nem morva, hanem a fö ld  asszonya.
Cadusa, Zuardu és Huba Zsolnánál találkoztak a Vág forrásvidékétől érkező 
Bors hadaival.

Pais: Magyarázatok
Bolondóc (Blundus olv. Blundus) 37. -  A Vág bal partján, Trencséntől dél felé, a mai Beckó 
mellett. [Esetleg Bolondocsnak olvasandó.]
Bán (Bana) 37. Ma Bán, Trencsén városától délkeletre, a nyitrai határ közelében. [Helyesen 
Árki-Bánya, vár, ma Banka a Vág mellett.]
Trencsén (Trusun, plv. Trücslin vagy Trüncsün?) 37. -  Korán fó szeme a Vág folyó védelmi 
övének.

3 7.6.3 .b. A hatalom megerősödése után kitűzték az ország határait Boronától Sárvárig. A mondat 
megint vizsgafeladat. A későbbi események ismeretében a hadak, a Vág folyót évek 
múltán, Szvatopluk halála és fiainak bukása után lépték át, elfoglalva Morvaországot 
Közben még sok minden történt.
A Borona helynév ugyanis egyedül a morva Brünnre lenne alkalmazható, a Morva 
nyugati mellékfolyója mellett, ahol ebben az esztendőben, és a következőben is, 
Amulf király pusztított és rabolt, és ami a Gesta megírása idején kapta vissza 
ismételten hercegségi rangját.

Pais: Magyarázatok
Borona (ad Boronam) 37. A név jelentését ld. Baranya-vár. Anonymusnál az országhatárnak 
a Morva folyóig való előtolásával kapcsolatban említett Boronának a mai Várna vagy Varin 
helység felelhet meg a Felső-Vágnál, Zsolnától kelet felé. A második végpontul megjelölt 
Sárvárt pedig valószínűleg a Morva folyó mellett kell keresnünk, a XII. században magyar- 
cseh határul szolgáló Olsava folyó torkolata körül, ahol Ungarisch-Hradisch meg Unga» 
risch-Ostrau nevében csakugyan benne van a vár, illetőleg a sárvár mesterséges



megteremtésénél használt „vízzáró gát”. [Nincs köze a Zsolna mellett fekvő Várna faluhoz, 
az egyik régi földvárnak felelhet meg a Morva völgyében, talán Uherskí HradiSte,]

A keleti határokat, ahol volt egy Saruvár, a Szabolcs csoport Erdély felé haladva 
kitűzte. Huba és társai viszont csak a saját maguk által elfoglalt területen 
intézkedhettek, mégpedig a Hemád és a Morva folyó között. Az újonnan nevezett 
Saruuar. aligha más. mint a lengyel határ menti Sáros vármegye, annak vára 
pedig az vár, aminek megépítésére Borsu megbízást kapott Árpád fejedelemtől. 
Lehet késői szépítéssel Eperjes (E-ber-s), avagy Bártfa (Barsfa), vagy Zboro.

A Sáros név már a 4. századból ismert. Jordanes elbeszélése szerint, testvére volt annak a 
Sunhildának. a hűtlen rozomont-ok (= Rózsahegy?) népéből, akit Ermenerich gót király 
lovakkal tépetett széjjel. Sárus bátyjával Amnius-szal (Homonna) együtt, bosszúból, karddal 
támadtak a királyra, aki sebeibe belehalt. Egyidejűleg lépték át a hunok a Dnjepert, és vetettek 
véget annak a gót nagyhatalomnak, amelyik a Scytha Birodalmat hasította ketté, elűzte a 
föld asszonyait, és a rabszolgatartó Róma fizetett szövetségese volt.

C) Visszatérésük

37.7.1. Et adepta uictoria reuersi sunt ad ducem Arpad
et omnes infideles illius terre ferreis cathenis ligatos secum duxerunt.
Cumque Zuard Cadusa nec non Huba
ad ducem Arpad cum omnibus captiuis suis uenissent sani et incolumes 
factum est gaudium magnum in curia ducis.
Dux Arpad consilio et peticione suorum nobilium 
donauit-accepto iuramento infidelium-, terras in diuersis locis 
predictis infidelibus de p'artibusMytrie ductis, 
ut ne aliquando infideliores facti repatriando nocerent sibi fidelibus 
in confinio Nitrie habitantibus.
Et in eodem gaudio dux Arpad Hubám fecit comitem Nitriensem 
et aliorum castrorum et dedit ei terram propriam iuxta fluuium Sytuua 
usque ad siluam Tursoc.

37,7.2* A győzelem után visszafordultak Árpád vezérhez, s mindenkit, aki csak azon a földön nem
akart a hűségükre állani, vasbilincsbe verve magukkal hurcoltak. Mikor Szovárd, Kadocsa 
és Huba összes foglyaikkal együtt épen és sértetlenül megérkeztek Árpád vezérhez, nagy 
öröm támadt a vezér udvarában. Árpád vezér nemeseinek tanácsára és kérelmére megeskette 
a nyitrai részekről hozott hűteleneket, aztán különböző helyeken földeket adományozott 
nekik, nehogy még hűtlenebbekké váljanak, s így majd, ha hazatérnek, megrontsák a nyitrai 
határon lakó híveket is. Ebben az örömében még Árpád vezér Hubát Nyitra és egyéb várak 
ispánjává tette, egyszersmind tulajdon földet is adott neki a Zsitva folyó mellett a Törzsök- 
erdőig. (Pais)

37.7.3. Az elnyert győzelemmel visszatértek Árpád fejedelemhez,
és minden hűtlenjét annak a földnek vasbilincsbe téve magukkal vitték.
Es mikor Zuardu, Cadósa valamint Huba Árpádfejedelemhez 
valamennyi foglyukkal megérkezhettek épen és baj nélkül, 
tény, hogy nagy öröm volt a fejedelem udvarában.
Árpád fejedelem tanácsára és kérelmére nemeseinek,



a hűtleneknek esküjüket fogadva -földeket adott különböző helyeken, 
fentnevezett hűtleneket a nyitrai részekről elvezérelve.
Nehogy majd valamikor hűtlenségre késztessék
-  visszatérve apáik országába
az ő híveit, a nyitrai határ lakosait/birtokosait.
És ebben az örömben Árpád fejedelem Hubát tette 
a nyitrai terület és a többi vár ispánjává (őrgróf).
És földet adott neki tulajdonul a Zsitva folyó mellett a Tursoc erdejéig.

37.7.3.a. A seregek visszatértek a „hűtlenekkel** Árpád fejedelemhez Szerencsre. Ke
gyetlenségnek tűnik, hogy vasbilincsbe verték őket, de ez csak a szószerinti 
fordítás. Egy későbbi fejezetben tűnik ki a késő olvasónak, hogy nagyon szoros 
kötelékekről volt szó ezúttal is. Mégpedig a törzsi kötelékekről.
Nem kívánkozik sok magyarázat hozzá, hogy kik a hűtlenek. A fejezetben egyetlen 
név található, a foglyul ejtett Zubur, a nyitrai fejedelem. Aki eddig Szvatopluk 
kegyelméből volt a tartomány feje, most Árpád fejedelem kegyelméből, 
hűségeskűje után, máshol kap birtokot, ahol tovább élhet jómódban. Csak arra 
vigyáznak, nehogy visszatérjen pátriájába, ahol még hívei lehetnek. A 
ragadványnevű „Zobor” anyai ágon a Saba> Csaba családfához tartozott, akinek anyja 
által legalizálódott az idegen uralom a Nyitra mentén, s akinek segítségével került az 
ősi terület a visszatérők birtokába.
A Felvidék megszállása a morvák által nem régen történt. Ez a hadi akció nem 
jelentette az ország lakosságának teljes kicserelődését, csupán az uralkodó réteg 
egy részének a menekülését. A legyőzőitek elsősorban adófizetői lesznek a 
győzőknek, akik termésük és gazdasági kincseik javát kisajátítják/ rabolják. A 
legyőzött fejedelm i család egy nőtagjának feleségül vételével avagy 
kényszerítésével az utódok az apák (páter, Vaterland) által meghódított és uralt 
„anyaországban” (mater, Mutter) nőnek fel, ami az utódokban egy bizonyos kétlakiságot 
eredményez. Míg maguk fejedelmi módon, addig az alattvalók saját országukban mint 
szklávok élnek.
Zobor ebben az államban született, ami pátriája, apja országa volt, és ebben a 
légkörben nőtt fel. Most pedig visszajött az anyai rokonság, a régi tulajdonosok, 
akiknek a nép behódolt, őmaga pedig (szoborrá válva? megkövültén?) lemondani 
kényszerült.
Árpád fejedelem a szöveg szerint nemeseinek kérésére cselekedett. Rokonról volt 
szó, annak emberi sorsáról, és senki sem tehet arról, hogy hol született, és milyen 
környezetben nevelkedett. Nagyvonalúan, nem hagyta éhen veszni a vesztes 
fejedelmet, s talán a Duna parti nyaralóhely, Szob őrzi nyomát, oly annyira 
fogságban, hogy nem hagyhatta el új környezetét, de az is lehet* hogy a 
„Magyarázatokéban Melich által említett Brzeno az új lakhely, ha nem is Zemplén* 
de Sáros megyében.



37.7.3.b.

A hűtlenekkel szemben hűek voltak az ősi mivoltukat megtartók, akik nem húztak 
hasznot az új helyzetből, az idegeneknek magukat alávetve. Akik lelkűk mélyén, jobb 
időkre várva, nem hódoltak be.

8. Birtokadományozás 
A nyitrai fejedelemséget Huba kapja. A hatodik a hetumogerok sorában, Miért éppen 
ő? Az eddigi birtokokhoz jutás alapján, elődei innen származtak. Rokona volt Zubumak. 

Pais: Magyarázatok
Huba -  A Hóba és Hobaj helynevek tartották fenn a nevet. Anonymus szerint Huba vezér 
Szemerének az őse, és mint Nyitra meghódítója a Zsitva mentén kap földet. S valóban ezen 
a vidéken Komárom megye északi részén ma is ott találjuk a Hóba és Szemere helyneveket. 
Hubát a Krónika nem ismeri.

A névvel kísérletezve, guba, kupa, suba, tuba merülnek fel, végül lenne Zuba, s 
már megint Zub Urnái vagyunk. A latin szótár nem ad okot szójátékra, ellenben 
a német nyelvterületeken ismert a Huber név. Torok /j-val ejtve Chuber-nék 
hangzik, és most meg Kuber áll előttünk, a 7. századi Kovrát fejedelem öt fia 
közül a negyedik, akit László Gyula és Dümmer Dezső Csabával azonosítottak, 
összefüggésben a kettős honfoglalás elmélettel.
2. Anonymus kötetemben foglalkoztam az öt fiú történetével, igazabban csak 
néggyel, akik a kazárok, bulgárok, csehek és a kuberok/ kabarok azaz Csaba 
utódok. A lengyelek lemaradtak, akikkel most találkoztunk a honfoglalás során, 
vezérük Borsu, a német krónikák Breslav hercege. Ismét külön téma, ami nem 
fér bele a jelen munkába.
Valamikor testvérek voltak, majd mint Nikephoros, a bizánci krónikás íija, apjuk 
előzetes intése ellenére különváltak, és a hatalmi harcokban egymás ellenségei 
lettek. Kuber/ Huber és Borsu/ Breslav ősei a Kárpát-medencébe tértek vissza a 
Balkánról. Majd újra menekültek, ezúttal keletre, majd újra visszajöttek és most megint 
mindketten birtokba veszik őseik földjét



DE EXERCITIGRECORUM ET BULGARORUM

3 8 .1 .1  Interea dux Salanus, dum in te llex isset potentiam  et facta Hungarorum timuit, 
ut ne aliquando iracundia ducti cum expellerent de regno suo.
Tunc inito co n silio  suorum
m isit legatos suos ad im peratorem  Grecorum  et ducem  Bulgarorum, 
ut sibi auxilium  darent causa pugne contra Arpad ducem  Hungarorum.
Imperator G recorum  et dux Bulgarorum  magnum  exercitum  Salano duci miserunt.
Q ui cum  ad ducem  Salanum  peruenissent,
in illő  loco , qui dicitur T etei, factum  est gaudium  magnum in curia ducis.

3 8.1.2. Eközben Salán vezér, mikor megismerte a magyarok hatalmát és tetteit, megijedt, hogy egyszer
csak haragra gyulladva őt űzik ki országából. Tehát tanácsot tartván övéivel, követeit a 
görögök császárához meg a bolgárok vezéréhez küldötte, hogy adjanak neki segítséget 
Árpád, magyar vezér ellen való küzdelemre.
A görög császár és a bolgár vezér nagy hadsereget küldöttek Salán vezérnek. Mikor ezek 
megérkeztek, azon a helyen, amelyet Titelnek mondanak, nagy öröm támadt a vezér 
udvarában. (Pais)

38.1.3. Ezalatt Salán fejedelem végre felismerhette/ felfoghatta a magyarok (politikai) 
hatalmát
és összeköttetéseit, megijedt, hogy haragra kelve még elűznék az országából.
Ezért az övéi tanácsával követeket küldött
a görögök császárához és a bolgárok fejedelméhez,
hogy neki segédcsapatokat adnának egy esetleges harchoz
Árpád, a magyarok fejedelme ellen.
A görögök császára és Bulgária fejedelme nagy sereget küldtek Salan 
fejedelemnek.
Akik mikor Salán fejedelemhez megérkeztek arra a helyre, amit Tetel-nek 
mondanak,
volt nagy öröm a fejedelem udvarában.

38.1.3.a. Árpád fejedelem térhódítása és összeköttetése a német udvarhoz érthető, hogy 
megijesztette Zalán fejedelmet, amiért Wladimirhez (889-93), a bolgár 
uralkodóhoz fordult, segítséget kérve.

facta, factio = 2. A magánéletben rokonság vagy ismeretség általi összeköttetés, rokonság, 
B. közéletbeli összeköttetés, politikai párt

A 892. esztendő augusztusának közepe lehetett, mikor megérkezett a katonai 
segítség Titelbe, Zalán fejedelemhez. Bizánc trónján VI. Leó császár (886-912) 
ült. A két ország között a 864. esztendő óta volt béke, mikor Wladimir apja 
Boris felvette a bizánci kereszténységet, nevét Mihályra változtatva. Majd 52 
ellenálló bojárt lefejeztetett. Rendkívüli esemény volt, hogy 889-ben kolostorba 
vonulva adta át az uralmat fiának, azon évben, mikor a magyarok beléptek a 
Kárpát-medencébe. Bulgáriában belső politikai ellentétek voltak,



38.2.1.

38.2.2.

38.2.3.

38.3.1.

38.3.2.

38.3.3.

38.3.3 .a.

Secundo autem die dux Salanus et sui nobiles inito consilio
miserunt legatos ad ducem Arpad dicendo,
ut terram eorum dimitteret et ad natale solum  repatriare inciperet.
Qui cum ad ducem Arpad peruenissent ac mandata Salani ducis ei dixissent,
dux Arpad et sui nobiles aegre ferentes
sic per eosdem  legatos duci Salano remandauerunt:

Másnap pedig Salán vezér és nemesei tanácsot tartván, követeket küldöttek Árpád vezérhez 
azzal a felszólítással, hogy a földjüket hagyja el. s induljon haza szülőföldjére. Mikor ezek 
megérkeztek Árpád vezérhez, és előadták neki Salán vezér üzenetét, Árpád vezér meg nemesei 
felbosszankodva, ugyanazon követek útján ezt üzenték vissza Salán vezérnek: (Pais)

Második nap pedig Salan fejedelem és az ő előkelői közös tanácsot tartva,
követeket küldtek Árpád fejedelemhez, mondván,
hogy az ő földjüket hagyja el, és kezdje meg a visszatérést apái hónába.
Akik mikor Árpád fejedelemhez bemehettek 
és Salan fejedelem mandátumát neki elmondhatták,
Árpád fejedelem és nemesei bosszankodva,
Salán fejedelemnek ugyanazon követével válaszoltak vissza:
Terram, qui inter Danubium et Thysciam  iacet, et aquam Danubii, 
que a Ratispona in Greciam descendit, pecunia nostra comparauimus.
Tunc tempore, quando noui fuim us et pro precio ei m isim us XII albos equos et cetera, 
ut supra ipse etiam laudans bonitatem terre sue 
misit unam sarcinam de herbis sabulorum Olpar 
et duas lagungulas de aquis Danubii.

„A földet, amely a Duna és a Tisza között terül el, azonkívül a Duna vizét, amely Regens- 
burg felöl Görögországba folyik, a magunk pénzén szereztük meg, akkor, amikor új 
emberekként megjelentünk itt, s azok ára fejében küldöttük a tizenkét fehér lovat meg a 
szóban volt többi mást. Ő maga az, aki földje jóságát dicsérve egy nyaláb füvet küldött 
Alpár homokjáról és egy korsót a Duna vizéből. (Pais)

„A földet, ami a Duna és Tisza között terül el, 
és a Duna vizét, ami Regensburgtól Görögországba folyik alá, 
saját vagyonúnkkal összeegyeztettük/  megvásároltuk 
Abban az időben, mikor újak voltunk, 
és az ár fejében neki küldtünk 12 fehér lovat és egyebeket, 
hogy fölötte maga dicsérte földjének javait/jóságát, 
küldött egy köteg/kéve gabonát/szénát Alpár homokjáról, 
és két korsó Duna-vizet. ”
Kétségtelenül felvethető kérdés, hogy miként is állt a helyzet a Duna-Tisza 
közének megvásárlásával a 12 fehér ló és egyéb ajándékok árán? Ki akarta 
becsapni a másikat? A felelet egyszerű. Salán a nagyon gazdag ajándékok 
elfogadásával, és a cserébe kért fű- vagy gabonakéve és a két korsó víz 
megküldésével saját követei útján, pontosan tudta, hogy miről van szó. Akkor 
nevetett az üzleten, mert elképzelhetetlennek tartotta, hogy a jövevények valaha 
is a szerződés realizálására képesek lesznek. Salán mögött ott állt a bolgár cár 
és a mögött a bizánci császár.



38.3.3.b.

38.4.1.

38.4.2.

38.4.3.

38.5.1.

38.5.2.

38.5.3.

Rövid időn belül pedig megváltozott a helyzet. A  németek királya Amulf szövetségre 
lépett Árpáddal, a magyar fejedelemmel, és első feleségétől, a görög császár 
leányától (1. Basileos) származó fiai, a magyar fejedelmi családból nősültek. Ez a 
helyzet váratlan fordulat volt, nemcsak Salán, hanem egész Európa számára, de 
még a 20. századi magyaroknak is, akik előtt ezek az írásbeli bizonyítékok titokban 
maradtak.
Árpád üzenete, ha szó szerint nem is hiteles, P. magister, mint jogász és államférfi ad 
pontos meghatározást a dolgok állásáról.
A Dunával kapcsolatban nagyon is tudatos Ratispona azaz Regensburg említése, 
ahonnan, annak vize, Amulf király országából a görögök birodalmába folyik. 
Ha Salán nem értett volna egyet ezzel a megegyezéssel és az árral, úgy a 
diplomáciai szabályok értelmében, nem lett volna szabad az ajándékokat 
elfogadnia. Majd folytatódik az üzenetet.

pecunia -  1. vagyon, jószág, 2. pénzösszeg
conparatio = 1. összeállítás, hasonlítás, 2. egyenlő viszony,
3. megegyezés (hivatalos ügyek, vagy provinciák megosztására nézve).

U nde praecip im us dom ino uestro duci Salano,
ut d im issa  nostra terra celerrim o cursu terram Bulgarorum eat,
unde preauus suus descenderat m ortuo A thila  rege atthauo nostro.
Si autem  h oc non fecerit, sciat nos in proxim o tem pore contra eum dimicaturos. 
Legati uero h oc audientes accepta licentia  
tristi uultu ad ducem  Salanum  properauerunt.

Megparancsoljuk tehát uratoknak, Salán vezérnek, hogy hagyja el a mi földünket, s amilyen 
gyorsan csak szaladni tud, hordja el magát a bolgárok földjére, ahonnan ősapja idetelepedett 
a mi ősapánknak, Attila királynak a halála után. Ha pedig ezt meg nem teszi, tudja meg, 
hogy mi ellene rögtön hadat indítunk.” A követek ennek hallatára, miután megkapták az 
engedelmet, szomorú arccal Salán vezérhez siettek. (Pais)

Ezért elrendeljük/ parancsoljuk uratoknak Salan fejedelemnek, 
hogy hagyja el földünket a leggyorsabb úton Bulgáriába menve, 
ahonnan az ő nagyapja jö tt ide, a mi ősapánk Attila király halálával.
Ha pedig ezt nem teszi, úgy megtudhatja/  megértheti, 
hogy mi a legrövidebb időn belül ellene fegyverrel harcolunk.
A követek ezt hallva, megkapva az engedélyt,
szomorú képpel Salan fejedelemhez nagy sietséggel indultak
D u x autem  Arpad et sui n ob iles egressi de fluu io  Zogea
cum  om ni exercitu  castra metati sunt iuxta m ontem  Teteuetlen usque ad Thysciam.
D ein d e uenientes per crepidinem  T h ysie  usque ad sabulum Olpar peruenerunt.

Árpád vezér és nemesei pedig az egész hadsereggel elindultak a Zagyva folyótól, és a 
Tetétlen-hegy mellett ütöttek tábort egészen a Tiszáig. Azután a Tisza partján tovább vonulva, 
Alpár homokjára érkeztek. (Pais)

A vezér Árpád és nemesei elindulva a Zagyva folyótól, 
az egész haddal tábort ütöttek a Tetevetlen hegytől egész a Tiszáig 
Innen menve a Tisza töltésén? partján át 
Olpar homokjához/ arénájához tértek át.



38.5.3.a. Ez már komoly dolog. Az eddigi „expedíciók” után most fegyveres, valódi hadjárat 
következik, Árpád fejedelem személyes vezetésével, akinek ez lesz az első csatája. A 
hadak átlépve a Zagyva folyót, ellenséges földön voltak. Nem túl messze ütöttek tábort, 
erősen széthúzva, a Tiszától a mai Köröstetétlenig, mivel így nem voltak bekeríthetők, s 
az éjszakában tétlenül pihentek. Majd másnap tovább haladva a Tisza kőves(?)partján, 
Alpár homokjánál látta meg egymást a két sereg, a küzdőporond közelében, 

sabulum -  homok, aréna, küzdőporond



39.1.1.

39.1.2.

39.1.3.

39.1.3.a.

39. ZALÁN VEZÉR ELINDULÁSA 

ÁRPÁD FEJEDELEM ELLEN

DE EGRESSU SALANI DUCIS CONTRA ARPADIUM DUCEM

D ux autem  Salanus cum  aediutorio grecorum  et bulgarorum egressus de tetei 
furiata m ente p eram m on icion em  (a d -m ...)  suorum  
contra ducem  Arpad equitare cepit.
Et dum uterque exercitus ad inuicem  prope pernoctassent, 
neuter eorum  dorm ire per totam  noctem  ausus fűit, 
séd equos se lla tos in m anibus tenendo pernocta uerunt.
M ane autem  facto ante auroram utraque pars se ad bellum preparauit.

Salán vezér a görögök és bolgárok segédcsapataival együtt elindult Titelről, és övéi biztatására 
is dühösen Árpád vezér ellen lovagolt. S mialatt a két sereg egymás közelében éjszakázott, 
egyik sem mert aludni egész éjjel, hanem felnyergelt lovukat kézen tartva virrasztónak. 
Reggel pedig, még hajnal előtt, mind a két fél készült a csatára. (Pais)

A fejedelem, mármint Salan
a görögöknek és a bulgároknak segédletével Titelről elindulva 
feldúlt lélekkel az övéinek óvása/figyelmeztetése miatt/ által,
Árpád fejedelem ellen nyargalni kezdett.
Mivel mindkét (gyalogos) sereg/csapat egymáshoz közel felváltva éjszakázott, 
közülük egyik sem merészkedett aludni egész éjjel, 
hanem a lovak kantárját kézben tartva éjszakáztak.
Reggel, még hajnal előtt mindkét részleg előkészült a csatához.
Ne essünk tévedésbe! Nem az ellenfelek, bolgárokról és magyarok voltak, akik 
„felváltva” nem aludtak, hanem Salán bolgár és görög harcosai. Akik Titeltől indulva 
hosszú, több napos utat tettek meg, míg Árpád serege egynapi járótávolságra vert 
tábort Alpártól.
Mégegyszer az első mondat:

.. Salanus cum adiutori grecorum et bulgarorum egressus...”
Egész pontosan a görög és bulgár „adjutorok” alatt nem segédcsapatok, hanem a 
bolgár és görög földről küldött harci tanácsadók, az adjutánsok/ szárnysegédek 
értendők, akiknek óvása tette háborgóvá Salán lelkét.
Még szójátékra is nyílik alkalom. Mivel az egyértelműen ae iratú szavaknál is 
elmarad a második magánhangzó, ez esetben az adiutorio hason hangzású szava: 
aeditus — templomőr, egyházi ember. Kétségen kívüli utalás a nemrégen történt 
átállásra, az. un. pogányságból a kereszténységre, amiért is, bizánciak papokat 
is küldhették biztonság kedvéért, a bolgároknál az új vallás még nagyon ingadozó 
állapota miatt. A szöveg ezután tér rá a magyarok fejedelmére.



39.2.Í. Dux uero Arpad, cuius adiutor erat deus omnium, armis indutus, 
ordinata aciefusis lacrimis deum orans suos confortans milites dicens:
Scithici, qui per superbiam Bulgarorum a castro Hungu uocati estis Hungarii, 
nolite obliuisci propter tim orem  Grecorum gladios uestros
et amittatis uestrum bonum nom en.
Unde strennue et fortiter pugnem us contra G recos et Bulgaros,
qui assimilantur nostris fem inis, et sic  tim eam us multitudinem Grecorum,
sicut multitudinem feminarum.

39.2.2. Árpád vezér, akinek a mindenség Istene volt a segítője, felövezte fegyvereit, felállította a 
csatarendet, aztán könnyhullatva imádkozott Istenhez, majd imigyen tüzelte vitézeit: 
„Szittyák, kik a bolgárok dölyféből Hung várától a hungárus nevet kaptátok, a görögöktől 
való félelem miatt ne feledkezzetek meg kardotokról, és el ne veszítsétek jó hírneveteket. 
Hanem serényen és vitézül harcoljatok a görögök és bolgárok ellen, akik a mi asszonyainkhoz 
hasonlítanak, és úgy féljünk a görögök sokaságától, mint az asszonyokétól.” (Pais)

39.2.3. A fejedelem, mármint Árpád,
akinek segítsége (tanácsadója) a mindenek istene volt, fegyverzetét felöltve 
átgondolta a csatarendet/  a csatasorokat rendezte,
könnyek által/ meghatottan istenét kérve bátran/férfiasan mondva katonáinak: 
Szkiták, akik a bolgárok önteltsége/ elbizakodottsága által Hung váráról 
hungarusoknak neveztettek,
sohase felejtsétek el a görögök miatt félve a kardotokat,
és el ne veszítsétek a jó  nevet.
fizért serényen/ a munkára jókedvűen
és keményen harcoljunk a görögök és bolgárok ellen, akik hasonlíthatók 
a mi asszonyainkhoz, és úgy féljünk a görögök sokaságától, mint az 
asszonyoknak a sokaságától.

39.3.L  H ocaudito m ilites sui múltúm suntconfortati
statimque Lelu filiu s Tosu tubae caecinit et Bulsuu filius Bogár eleuato uexillo  
in prima acie contra grecos pugnaturi uenire ceperunt.
Et comm ixta est utraque acies hostium ad bellum  
et ceperunt pugnare acriter inter se.
Et dum totus exercitus ducis Arpad accessisset pugnaturus contra Grecos, 
plurimi interficiebanturdeG recis et Bulgariis.

39.3.2, Ennek hallatára vitézei nagyon felbuzdultak. Tas fia Léi megfüjta a kürtjét, Bogát fia Bulcsú 
meg felemelte a zászlaját, s az első hadsorban indultak ütközetbe a görögök ellen. Erre 
harcba elegyedett a két ellenséges csatarend, és kezdtek hevesen vívni egymással. S amikor 
Árpád vezérnek egész serege viadalra kelt a görögök ellen, igen sokan elestek a görögök és 
bolgárok közül. (Pais)

39.3.3. Ezeket hallva katonái nagyon felbuzdultak,
és helyben/legottan Lelu Tas fia a harci kürtöt megfújta, 
és Bulsuu Bogát fia  magasba emelve a zászlót (jelt adott), 
hogy az első hadsor a görögök ellen harcolni menni induljon/ 
megkezdje a harcot.
És összekeveredett mindkét ellenséges hadsor a háborúhoz, 
és megkezdték verekedni/harcolni hevesen egymással.
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Es mikor Árpád fejedelem valamennyi serege helépett
a harcba a görögök ellen,
sokan elestek a görögökből és bulgárokból.

3 9  33  a, Árpád fejedelem harcosainak buzdításában a kardra irányította a figyelmet, tehát 
a csata közelharccal kezdődött. Később a sereg összessége lépett be az ütközetbe, 
„sokakat leterítettek”, ami az ijjászok által történt. Ez döntötte el a csata sorsát.

vexillum=zás2ló, lovas zászló; a hadvezér vörös zászlója, aminek felemelése jel volt a csatába 
indulásra.

3 9 .4 .1. Predictus uero dux Salanus, cum uid isset suos deficere in bello, fuga lapsus est et pro 
salute uite A lbam  Bulgarie properperauit.
G reci uero et bulgari tim ore hungarorum percussi uiam, quam uenerant, 
ob liu ion i tradiderunt, fuga lapsi pro salute uite thysciam  
pro paruo flu u io  reputantes transnatare uolebant,
S ic  séd quia ta lis tim or et terror irruerat super eos,
ut propter tim orem  Hungarorum fere om nes in fluuio T hyscie mortui sunt,
ita, quod aliqui u ix  rem anserunt, qui imperatori eorum mala salutis nuntiarent.
V nde locus ille , ubi greci mortui fuerunt, a d ie illő  usque nunc portus grecorum 
nuncupatur.

39.4.2. A fent említett Salán vezér pedig, amint látta, hogy övéi alulmaradnak a küzdelemben, futásnak 
eredt, s hogy életét megmentse, Bolgárfejérvárba sietett. A görögök meg bolgárok a 
magyaroktól való rettegésükben eszüket vesztve elfelejtették, hogy melyik úton jöttek, s 
midőn életüket mentve futásnak eredtek, a Tiszát kicsiny folyónak vélve, át akartak úszni 
rajta. De mivel ekkora félelem és rémület szállottá meg őket, a magyaroktól való rettegésükben 
majdnem mindnyájan a Tisza vizébe vesztek, s alig maradtak néhányan, hogy császárjuknak 
balsorsukról hírt mondjanak. Ezért azt a helyet, ahol a görögök vesztüket lelték, attól a 
naptól kezdve mostanig görög révének hívják. (Pais)

39.4.3. A fentnevezett Salan fejedelem, mikor látta a veszteségét a háborúban, 
futásnak eredt és hogy életét mentse Fehér Bulgáriába igyekezett (vissza).
A görögök pedig, meg a bolgárok a magyaroktól félve,
átvágva az utat, amin jöttek elfelejtették, gyors futásban, életüket mentve 
a Tiszát kis folyónak tekintve átúsztatni akarták, 
mert olyan félelem és rémület rohanta meg őket,
hogy a magyaroktól való félelemben csaknem valamennyien a Tiszában lelték 
halálukat.
és alig maradtak néhányan, hogy császáruknak a rossz hírt (őt) köszöntve, 
jelentsék.
Ezért azt a helyet, ahol a görögök halálukat lelték 
attól a naptól máig, a görögök kapujának /  révének nevezik

39.4.3.a. A kézírás oblivius szava bizonytalan, hogy ijedtükben elfelejtették az utat, 
ahonnan jöttek. Esetleg oblinio lenne helyette a megfelelő szó, hogy az út, arain 
jöttek teli volt emberrel, azért választották a Tiszán való átkelést, míg tradó=átadás 
írásbeli átadás, tehát „így tartja a hagyomány”. Lényeges szerepet nem játszik,
A menekülésnek a Tiszán át legfőbb oka az lehetett, hogy azon átérve Menumorout 
orvigában mindjárt biztonságban lettek volna, míg az úton. ahonnan jöttek a lovas



íjászok elől, vagy a fogságba eséstől 
aligha menekültek volna meg. Zalán 
vezérnek sikerült egérutat nyernie, bár 
lehet, hogy tudatosan hagyták futni.

Pais. Magyarázatok 
Titel (Tetei, olv. Tetei) 38,39; (Titulum, 
latinosított tárgyeset a Titül formából) 
41; (duci Tytulensy) 19. -  Ma Titel a 
Tisza torkolatától északra.
Görögök réve (portus Grecorum) 39. -  
H ogy az alpár-csongrádi T isza- 
szakaszon volt-e valaha ilyen nevű rév, 
nincsen más adatunk.
Györffy: [II]. Béla szávaszentdemeteri 
oklevele szerint a görög apátság réve.] 
Bolgárfejérvár (Álba Bulgarie) 39, 41. 
Utóbb Nándorfejérvár, ma pedig  
Belgrád, szintén am. „fejérvár”.
Bolgárok. (Bulgari vagy Bulgarij) számos 
előfordulásban. -  a történeti adatok 
szerint, hasonlóképp, mint Anonymusnál. 
a görög érdekkörhöz tartozó al-dunai 
bolgárok birodalma a honfoglalás előtt 
kiterjedt hazánk egyes részeire. Melich 
János pedig a helynevek (pl. Krassó, 
Küküllő) nyelvtudományi megfejtése 
alapján kimutatja, hogy a honfoglalás 
korában bolgárok az ún. szlovénekkel, 
egy bizonyos d élszláv  népséggel 

, keveredőben nemcsak a Szerémségben 
és a Duna-Tisza közén laktak, hanem a 
Tiszán túl meg Erdélyben is.

B o lgárország  -  A z A l-D una déli 
partvidéke, ahol a bolgár uralom még a 
magyar királyság idejében is jó sokáig 
egészen Belgrádig ért. Azért viselte az 
Anonymus 39, 41. fejezetében az Álba 
Bulgarie, a Bolgárfejérvár nevet.

Görögök (Greci) 12. stb. -  A történeti 
adatok igazolják Gestánkat, mikor Salán 
és Mén-Marót országait, vagyis a Duna- 
Tisza közét meg a Tiszántúlt a Görög 
Császárság érdekkörébe számítja. [A 
Gesta téved; a honfoglaláskor nem görög,

27. ábra: Az alpári csata

hanem bolgár uralom volt az Alföldön.]
Bogát (Bogát) 39 ,41 ,53 . -  Ilyen nevű vezére volt annak a magyar seregnek, amely 921 -ben 
Felső-Olaszországban kalandozott. Konsztantinosz bizánci császár szerint Bulcsu apja Kál 
és nem Bogát.



40. ÁRPÁD VEZÉR GYŐZELME
a v a g y

Az ország jogrendjének rendezése 

DE UICTORIA ARPAD DUCIS

4 0 . 1 . 1 .  D u x  u e r o  A r p a d  e t  s u i  m i l i t e s  a d e p t a  u i c t o r i a

h i n c  e g r e s s i  u e n e r u n t  u s q u e  a d  s t a g n u m ,  q u o d  d i c i t u r  c u r t u e l t o u ,  

e t  m a n s e r u n t  i b i  i u x t a  s i l u a m  g e m e l s e n  X X X I I I I ~ - o r  d i e b u s .

E t  i n  i l l ő  l o c o  d u x  e t  s u i  n o b i l e s  o r d i n a u e r u n t  o m n e s  e o n s u e t u d i n a r i a s  l e g e s  r e g n i *  

e t  o m n i a  i u r a e  e i u s ,  q u a l i t e r  s e r u i r e n t  d u c i  e t  p r i m a t i b u s  s u i s  

u e l  q u a l i t e r  i u d i c i u m  f a c e r e n t  p r o  q u o l i b e t  c r i m i n e  c o m m i s s o .

4 0 . 1 . 2 .  A diadal után Á rpád  vezér m eg vitézei innen továbbvonulva addig a mocsárig mentek, 
m elyet K örtvély tónak m ondanak, s ott m aradtak  a  Gyüm ölcsény-erdő mellett harmincnégy 
napig. A zon a helyen a vezér és nem esei elrendezték  az  országnak minden szokástőrvényét 
m eg valam ennyi jo g á t is, hogy m iképpen szolgáljanak a vezérnek m eg föembereinek, vagy 
m iképpen  tegyenek  igazságot bárm inő elkövete tt vétekért. (Pais)

4 0 . 1 . 3 .  A fejedelem Árpád és seregei győzelmet aratva innen indulva mentek 
addig a tóig/  v a g y  vízzel elárasztott ( t e r m é s z e t e s ,  m e s t e r s é g e s )  területig 
ami Curtueltou-nak neveztetik,
és itt maradtak a Gemelsen erdő mellett 34 napig.
És ezen a helyen a fejedelem és nemesei rendezték 
az ország alkotmányát/ (valamennyi törvényét) és annak minden jogrendjét, 
hogy miként viselnének gondot/ őrködnének (a megszerzettek felett) afejedelem 
és főemberei
meg hogy miként szolgáltassanak igazságot bármi elkövetett gazságért.

28. ábra: Kővár 
Alpár homokja felett. 
Pólyák Mária felvétele

g  * TÜBDEZER EVES *  
IrÓ/.DWR MARADVÁNYAI
Í*  A VAU JELENTŐS 

SZEREPET TÖLTÖTT HE 
A HONFOGLALÁS IDEJEN 

ÍE 2 C N  EMLÉKTÁBLÁT IÖ ?S-nEN  
í |  A KÖZSÉG 0 0 0  ÉVES 
RlVFOROULOJAN l lf  LYE7.TE EL A
\ f •NAGYKÖZSÉGI TANACS*!



40.1.3. a. Az Alpár homokján szerzett győzelem után sereg délre vonult a Curtuel-tó partjáig. 
Mai térképeken nem találom nyomát. Ellenben, a 17. században Szeged és Temerkin 
(ma Tömörkény) között létezett, mint helynév: Kertuiles, ami megfelel a mai Fehértó 
vidékének. Ezeregyszáz évvel ezelőtt ennek teijedelme, alig vitás, hogy jóval nagyobb 
lehetett a mainál, és vize által védte esetleges támadás ellen, a tartózkodási területet. 

Pais: Magyarázatok
Körtvélytó (Curtueltou, olv. Kürtvélytou) Első része a körtvély vagy a körtefanév. 
Gyümölcsény-erdő(silvam Gemelsen) -  a törökből kölcsönzött gyümölcs szavunknak magyar 
-ny képzős származéka.

A névadás kétségtelenül visszavezethető a gyümölcstermő vidékre, főként azért, 
mert éppen körteérés ideje lehetett, ami megfelel az augusztus hónapnak. 
Kert>körte> gyümölcsény>gyümölcsös, tehát ősi magyar szavak.
Alpártól Szeged tájáig teljed az újonnan birtokolt terület. Ennek közepén van a 
vezéri szállás. Itt kerül sorra az eddig birtokba került ország jogi helyzetének 
rendezése.

jusj'uris = gyűjtőnévként: ajogok összege, 3. jog valamihez, külpolitikai és polgári helyzet, 
állapot, állás, viszony, (nevezetesen a szövetséges vagy leigázott népek politikai helyzete 
szemben az állammal.)

40.2.1. Ibi etiam dux condonauit suis nobilibus, secum  uenientibus 
diuersa loca cum  om nibus habitatoribus suis
Et locum illum, ubi hec om nia fuerunt ordinata,
Hungarii secundum suum idiom anom inauerunt Scerii 
eo, quod ibi ordinatum fűit totum negotium  regni.

40.2.2. Egyszersmind ott a vezér velejött nemeseinek különböző helységeket adományozott összes 
lakosságukkal együtt. Azt a helyet, ahol mindezt elrendezték, a magyarok a maguk nyelvén ' 
Szerinek nevezték el azért, mert ott ejtették meg a szerét az országnak. (Pais)

40.2.3. Ugyanott a fejedelem a vele jött nemeseinek különböző helységeket 
ajándékozott/adományozott, valamennyi lakosukkal együtt.
És azt a helyet, ahol mindezt rendbe hozták,
a magyarok az ő második nyelvjárásukon (hivatalosan) Sceri-nek nevezték, 
mert ott rendezték az ország valamennyi ügyét.

40.2.3 .a. A gyömölcsös közelében lévő tágas térségben Árpád és vezető emberei az 
államalapítás szertartására gyűltek össze, és megegyeztek a birtokba vett ország 
tulajdonjogi felosztásáról, kötelességekről és kötelezettségekről a fejedelem és 
alattvalói között, meghatározva a bíráskodási jogot, az ország köznépével 
szembeni magatartást, a módszere két és rendszere két a törvényszerűség határain 
belül, hogy a jogtalanságok és szertelenségek véget érjenek. Ezúttal 
határoztathatott el, hogy az ország hivatalos neve Magyarország lesz, az ősapa, 
a királyszkíta Magor után.

Pais: Magyarázatok Szeri (locum.., Scerij. olv. Szerij) 40. -  a „sor, rend, mód” értelmű szerből 
alkotott -i képzős melléknév. Anonymusnál: az a hely, ahol szert tettek, ahol szerét ejtették 
valaminek. Ma Pusztaszer Csongrád közelében.
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40.3.ív

40.3.2.

40.3.3.

40.3.3.a.

Á meghódított föld nagy részét a fej edelem Szétosztj a a ve/e jöttéknek, akik mindazok, 
akik eddig nem kaptak birtokot, de érthető lenne úgy is, hogy azok, akik Scythicá- 
ból jöttek a jelenlegi fejedelemmel és apjával, Álmossal. Az un. „ajándékozott” birtokok 
a megajándékozottak tulajdonába mennek át, birtolg'oggal és a föld lakosságával 
együtt. Ezek a birtokosok nem lehetnek mások, mint a bolgár megszállás elől egykor 
Erdélybe elmenekültek leszármazottjai, akik most őseik földjére tértek vissza. Öt 
Hetumogermég földnélküli. (Tuhutum és Huba birtokosok.)
Et dux locum illum dedit Oundunec patri Ete a Thyscia usque ad stagnum Botua 
et a Curtueltou usque ad sabulum Olpar.
Postea uero transactis quibusdam temporibus Ethe filius Oundu 
congregata multitudine Sclauorum fecit inter castrum Olpar et portum Beuldu 
edificari castrum fortissimum de terra, quod nominauerunt 
sclaui secundum ydioma suum Surungrad, id est nigrum castrum.

Majd a vezér azt a helyet Ondnak, Ete apjának adta a Tiszától a Botva-mocsárig és a 
Körtvélytótól Alpár homokjáig. Utóbb pedig bizonyos idő elteltével Ond fia Ete sok szlovént 
gyűjtött össze, s Alpár vára meg a Bőd-rév között igen erős földvárat építtetett, melyet a 
szlovének a maguk nyelvén Csongrádnak, azaz fekete várnak neveztek. (Pais)

9. Birtokadományozás
És a fejedelem azt a térséget Oundu-nak,
Ete apjának adta a Tiszától a Botua lápig 
és a Curtuel-tótól Olpár homokjáig.
Későbbi egyezkedésben bizonyos idő múltán,
Ethe, Oundu fia  az egyesített szklávok sokaságával épített,
Olpár vára és a Beuldu kapu/átjáró között nagyon erős földvárat, 
amit a szklávok másik idiómájukon Surungrádnak neveztek el, 
ami annyi, mint fekete/sötét vár.
Észak-déli irányban Alpár homokjától Szeged közelségéig, a Tiszától pedig 
nyugatra Botua nevű állóvízig terjedt Oundu birtoka. A Botua-Botva-Botfa 
térképi meghatározása nem sikerül. Lehetséges megoldásnak tartom, hogy az 
akkori nyugati határ azonos a mai Csongrád megye nyugati határával. Oundu 
azonban nem csak birtokos a területen, hanem rá hárul a határvédelem is, mivel 
a Tisza választja el Menumarout országától, ami ezidőben a Kőröstől a Marosig 
terjed. Nem véletlen az utalás sem, hogy fia, Ethe (Ede) a Fekete várat egy 
későbbi időpontban építette, ami Menumorout legyőzése után, évek múltán volt 
lehetséges.

Pais: Magyarázatok
Botva-mocsár (stagnum Botua) Valószínűleg a mai Kis- és Nagybócsa puszták helyén, 
Kiskőröstől északkelet felé. A valóságban talán Bocva volt, s ebből fejlődött Boca. Bóca, 
Bócsa úgy, amint pl. írsvából is Irsa lett.
Györffy' [A Botua és Bócsa helynév azonosítása elfogadhatatlan.]
Pais: Magyarázatok Csongrád (Surungrad, olv. Csurungrád) Eredetije délszláv, közelebbről 
valószínűleg bolgár-szláv csrn grád, fekete vár,” amint Anonymus is mondja.



Míg hegyek biztosan egyhelyben maradnak, addig folyók változtathatják folyásukat. 
Ez esetben Csongrád várát a régi térképeken a Tiszántúlon találjuk, míg a múlt század 
óta átkerült a Duna-Tisza közébe. Beuldu réve délre lehetett tőle, amihez esetleg 
egyáltalán nem tartozott telephely, hanem a révész után kapta nevét, s ezért hiába 
keressük a térképen. Majd az újonnan épült Surungrád átvette ennek szerepét. A 
Surungradból később Czomgrad is, Czongrod is lett, míg eljutott a Csongrád írásmódig.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy magyar mesebeli Csongor királyfi is, aki 
hosszú utat tett meg, míg utolérte a mindig elmenekült Tündér Ilonát. A „Csurungrád” 
olvasattól pedig inkább tekintsünk, ha nem bizonyított, hogy ott „csuronvizes” átkelések 
történtek, s ha nem csurrant, cseppent.

40.3.3.b. A mondatban nyelvi kérdőjelhez is jutunk. A szklávok, azaz szolgasorsba jutott 
népek, vagyis őslakosok, „másik” nyelvükön nevezték Surungtádnak ezt a helyet. De 
mi volt az elsődleges nyelvük? P. magister már a Prológusban is említi a magyarok 
„másik” nyelvjárását, de magyarázatot nem ad, mert annak idején ezt mindenki tudta. 
Ha a vár valóban délszláv, bolgár nevezetű, úgy azok nyelvére a Balkánon a görög 
nyelv hathatott. Ennek utánanézve, azonos szó nincsen, de hasonlít
1. surena avpsva  = nagyvezér, pártus eredetű szó,
2. syrroys crvppov£ = egybefolyó, főfolyó mellékfolyóval
Mindkét lehetőség elfogadható lenne a névadást illetően (1. nagyvezér, 2. Tisza- 
Körös), de nem zárható ki egy harmadik sem. Hogy a földből épült vár feketének 
hatott, vagy a Beuldu révnél valami sötét balladai történet játszódott le, túl megy 
agesztai események analizálásán.
Oundu. Ete apja nem csupán ajándékként kapta a Tisza parti területet. Míg Árpád és 
hadai továbbmenni szándékoztak, addig a túloldalon, a Maros és Körös torkolat között, 
Menumorout földje terült el, és fennállt a lehetőség, hogy esetleg bolgár segítséggel 
támadást intéz ellenük, akinek a Bánságon keresztül megvolt a közvetlen összeköttetése, 
míg a magyar hadak és a keleti háttérben lévő Tuhutum hadai között, a híradás 
körülményes volt. A tiszaparti birtokon Oundu vezérnek a túlsó part figyelése és a 
védelem volt ekkor az elsődleges feladata.



41. ÁRPÁD TOVÁBBMENETELE

DE EGRESSU ARPAD

A) A Délvidék elfoglalása

41.1.1. Postea uero dux Arpad et sui nobiles
hinc egressi uenerunt usque ad titulum subiugando sibi populum.
Deinde egressi uenerunt usque ad portum Zoloncaman 
et totum populum infra thysciam et danubium 
habitantem subiugum suum constituerunt.
Hinc uero uenientes ad partes budrug peruenerunt 
et iuxta fluuium voyos castra metati sunt.
Et in partibus illis dux dedit terram magnam cum omnibus habitatoribus suis 
Tosunec patri Lelu cum auunculo suo Culpun patre Botond

4 1 1 2  Aztán pedig Árpád vezér meg nemesei innen előnyomulva egészen mentek, s odáig
meghódították a népet Majd továbbindulva, a Szalánkemén-révhezjutottak, s aTisza-Duna 
aljában lakó egész népet igájuk alá hajtották. Innen pedig a bodrogi részekre értek, és a 
Vajas vize mellett ütöttek tábort. Azokon a részeken a vezér nagy földet adott lakosaival 
együtt Tasnak Lél apjának és nagybátyjának, Kölpenynek, Botond apjának. (Pais)

41.1.3. Azután pedig Árpád fejedelem és nemesei onnan indulva mentek Titulig, 
meghódítva maguknak a népeket.
Innen indulva mentek Zoloncaman/ Zalánkemen révjéig 
és az egész népet a Tisza és Duna között lakosként uralmuk alatt letelepítették. 
Innen menve átmentek a bodrogi részekre 
és a Voyos patak mellett tábort ütöttek.
És azokon a részeken a fejedelem nagy földet adott valamennyi lakosával 
Tosu-nak, Lelu apjának,
valamint nagybátyjának Culpunnak, Botond apjának.

41.1.3.a. Az útvonal követése nem okoz gondot. Zalánkemén révjének északi hídfőjét 
birtokba vették, de nem mentek át a Dunán. Ezen a tájon nem történik semmiféle 
behódoltatás, nincsenek túszok, se a fiák védelembe vétele, hanem a köznép, a 
populus lesz letelepítve saját uralmuk alatt. Kikről van szó?
Már eddig is felvetődhetett a kérdés, hogy hova lett az a nagyszámú embertömeg, 
akik már az induláskor Álmos fejedelem hez csatlakoztak, elhagyva 
Dentumogeriát? Majd újabb tömegek csatlakoztak Kievben, Novgorodban és 
Lembergben, akik kétségtelenül letelepedésre vártak.
Alig kétséges, hogy a Hernádtól nyugatra birtokhoz jutó kun vezérek, Ketel, Ed, 
Edémén, Bunger, Ousadu, valamint Turzol, birtokaikon a Kievből jött népet 
telepítették le, akik aligha mások, mint akiket ma palócoknak nevezünk, míg 
helybemaradt rokonságuk polovec név alatt egy ideig még fontos szerepet játszott 
a Dnjeper vidékén (Nesztor krónika). Nevükben a Polonia, polák név érződik,



akik különösképpen csak magyarul neveztetnek lengyelnek, aminek szinten oka kell, 
hogy legyen.
Most pedig Árpád fejedelem a Duna-Tisza közén telepít le népeket, akik következtetve 
nem mások, mint az utódai a bolgárok elől innen Erdélybe menekült vagy elűzött 
elődöknek, akik szintén őseik földre jöttek vissza.

4l.l.3.b. A hadak a Duna mentén északra fordultak. Még a Dráva torkolat előtt találunk 
egy Vajszka helynevet, ami erősen emlékeztetne az Árpád családon belüli Fájsz 
névre, aki itt lehetett birtokos, vagy esetleg itt született. A táborhely a Voyos 
patak mentén volt.

Pais: Magyarázatok
Bodrog b) (partes Budrug és castrum Budrug) 41, 44. -  Eredetileg itt is, mint a Tiszánál, 
nyilván a Duna valamelyik ágának a neve. Bodrog vára a mai Monostorszegnél, Zombortól 
nyugatra állott. Ennek tartozékai, vagyis a megyéje a bodrogi részek.
Vajas vize  (fluvium Uoyos, olv. Vojos) Ma a Dunának két ága viseli a Vajas nevet. Az egyik 
FoktőnéJ szakad ki. és Kalocsa mellett elfolyva Bajánál tér vissza a főmederbe. Azonban 
jóval délebbre Bács vidékén is volt és van ilyen nevű ág. Itt is, ott is több nyoma látszik 
annak, hogy ezek valaha összefuggöttek egymással.

A múltszázadi térképen a Duna menti Apatin-tól a Tisza parti Ó-Becséig, majd ott
északra fordulva a Telecskai 
Dombvidékig, un. „római 
sáncok” vonala látható, ami 
nagyon hihetetlennek tűnik 
m int „róm ai” . Sokkal 
valószínűbb, hogy a Csörsz 
árokhoz hasonlóan, ott 
bizonyos távolságban a 
Zagyva, ezúttal a Duna-Tisza 
vizétől, Árpád hadai által 
épített védővonal volt. A 
sáncra a sík terület 
áttekinthetősége miatt volt 
szükség, míg a dombok már 
természetes előnyöket adtak. 
A róm aiakat délről nem 
fenyegette veszély, északon 
pedig ésszerűen már az enyhe 
dombvidék nyújtott volna 
előnyöket.
Árpád és a hadak viszont 
hosszabb ideig táboroztak 
ezen a tájon, ezért volt 
szükség a biztonság

29. ábra: A Délvidék elfoglalása kiépítésére. Délről előbb-
utóbb újabb bolgár hadakkal

41.1.3 .c.



lehetett számolni, keleten pedig# Marostól délre a Tisza mentén új szomszédjuk 
keletkezett, a szintén dux rangú Glad, aki a Dunáig teijedő terület kormányzója volt, 
aki később kerül a történetbe.

4L1.3.C. 10-11. Birtokadományozás
Zalánkemén után a bodrogi részekre tértek át. Tosu-Tas neve már ismert, aki 
Szabolccsal együtt a Szamos part meghódításában vett részt, ahol neve bár 
fennmaradt, nem lett birtokos. Most pedig a Délvidék Bodrognak nevezett 
határvidéke jut osztályrészéül. A név, mivel északon is, mint folyónév található, 
esetleg a saját nevével áll összefüggésben, s nem lehetetlen, hogy a hunok Buda 
vonaláról vezeti le családfáját. Fia Lelu pedig, Alpámál a kürtöt fújta, ami 
fiatalságára mutat és később híres hadvezér lett.
A másik megajándékozott Culpun, Árpád fejedelem nagybátyja, más szóval 
nagybácsikba, s talán nem véletlen, hogy ezt a tájat Bácská-nak nevezik. 
Nem derül ki, hogy a rokonság apai vagy anyai ági. Culpun fia Botond, Árpád 
unokatestvére szintén híres hadvezér lesz.

B) Csata a bolgárokkal

4 1 .2 .1 .  Tunc dux Arpad et sui prim ates inito co n silio  constituerunt, 
quod exercitum  m itterent propter Salanum  ducem  ultra Danubium  
contra A lbam  B ulgarie. . ,
Super quem  exercitum  constitu it sunt principes et ductores
Lelu filiu s  Tosu, B ulsuu filiu s B ogát, Botond filiu s Culpun,
qui accepta licentia a duce Arpad equitantes transnauigauerunt Danubium
nullo contradicente in illő  loco , ubi fluu ius Zoua descendit in Danubium.
Et inde egressi contra A lbam  Bulgarie ciuitatem  equitare ceperunt.
Tunc dux Bulgarorum  consanguineus Salani ducis
cum  m agnó exercitu  contra eo s  pugnaturus cum adiutorio Grecorum accessit.

4 1 .2 .2 .  Akkor Árpád vezér meg föemberei tanácskozás után elhatározták, hogy sereget küldenek 
Salán vezér miatt a Dunán át Bolgárfejérvár ellen. A sereg élére kapitányokul és vezetékül 
Tas fia Lélt, Bogát fia Bulcsút, Kölpény fia Botondot állították. Ezek, miután Árpád vezér 
elbocsátotta őket, ellovagoltak, és azon a helyen, ahol a Száva folyó a Dunába ömlik, minden 
ellenállás nélkül átkeltek a Dunán. Innen továbbindulva Bolgárfejérvár városa ellen lovagoltak. 
Ekkor a bolgárok vezére, aki Salán vezérnek rokona volt, görög segédhaddal együtt ott 
termett, hogy nagy sereggel megvívjon velük. (Pais)

4 1 .2 .3 .  Akkor Árpád fejedelem és első emberei titkos tanáccsal elhatározták, 
hogy hadakat küldenér\ek Salan fejedelem miatt túl a Dunán,
Fehér Bulgária ellen.
Ennek a seregnek az élére kijelölték hadvezérül és vezérekként 
Lelut. Tosu fiát, Bulsuu t Bogát Jiát, Botondot Culpun fiát.
Akik fogadva az engedélyt Árpád fejedelemtől,



lovas haddal átkeltek a Dunán, minden ellentmondás nélkül 
addig amelyig, ahol a Zova folyó a Dunába ömlik.
És innen indulva Fehér Bulgária városa ellen kezdtek lovagolni, 
mikor Bulgária fejedelme, -  vérrokona Salán fejedelemnek , 
nagy sereggel ellenük hadra kelve a görögök segédletével érkezett.

4I.2.3.C. Tosu fia Lelu, az előző csatában még csak kürtös volt, most már saját zászló 
alatt seregvezető, eddig ismeretlen személy Bogát, akinek fia Bulsu, és a harmadik 
Botond, a magyarok későbbi legendás hadvezérei, együttesen indulnak Fehér 
(Dél-) Bulgáriába, ahová Zalán fejedelem menekült. A legfiatalabb köztük Bulsu, 
ekkor még csak trombitás.

4L3.L Altéra autem die ordinate sunt utreque acies in campo iuxta ripam Danubii.
Statim Lelu filius Tosu eleuato uexillo sui signi
et Bulsuu filius Bogát tubas bellicas sonando pugnaturi accesserunt.
Et commixte sunt per partes jnanus utriusque hostis 
et ceperunt pugnare inter se acriter
Et interfecti sunt de Grecis et Bulgariis plurimi et quidam capti sunt ex eis.
Videns ergo dux Bulgarie suos deficere in bello
fuga Iapsus pro defensione uite Albam ciuitatem ingressus est.
Tunc Lelu Bulsuu nec non Botond adepta uictoria castra metati sunt 
iuxta Danubium parum inferius in campo et omnes captiuos bulgarorum 
et grecorum ante se duci fecerunt, 
quos ferro ligatos duci Arpad in Hungáriám remiserunt.

41.3.2. Másnap mind a két fél csatarendbe sorakozott a Duna mellett elterülő mezőn, Tas fia Lé!
tulajdon jelével megjegyzett zászlaját felemelve, meg Bogát fia Bulcsú a hadikürtöket 
harsogtatva, rögtön előrenyomult a küzdelemhez. A két ellenfél csapatai egymás után 
összecsaptak s heves viadalra keltek. A görögök és bolgárok közül igen sokan elestek, 
mások pedig fogságba kerültek. Tehát Bolgárország vezére látva, hogy övéi a csatában a 
rövidebbet húzzák, futásnak eredt, s hogy életét megmentse, berohant Fejérvár városába. 
Ekkor a diadalmas Lél, Bulcsú, valamint Botond tábort ütöttek a Duna mellett, valamivel 
lejjebb a síkon. Ott aztán a bolgárok meg görögök közül ejtett foglyokat mind maguk elé 
vezettették, majd vasra verve elküldték Árpád vezérnek Magyarországra. (Pais)

4L 3.3. Másnap mikor mindkét fé l  csatarendben állott a Duna melletti mezőn, 
azon nyomban Lelu, Tosu fia  zászlajának magasra emelésével jelként 
és Bulsu, Bogát fia  a harci tubát megszólaltatva, megkezdték a harcot.
Es elesett a görögökből és bolgárokból a legtöbbje, 
és sokan mások fogságba kerültek közülük.
Látva tehát Bolgária fejedelme háborús veszteségét,
gyors futással védve életét Albam városába ment be.
jAkkor Lelu, Bulsuu, valamint Botond az elnyert győzelemmel,
tábort ütöttek a Duna mellett kissé lentebb a mezőn,
és minden görög és bolgár foglyot a fejedelmük előtt (szeme láttára?)
útra késztettek,
akiket vasbilincsben Árpád fejedelemnek Magyarországra küldtek.
A helyzet valószínűsége, hogy közel a várhoz, a bulgárok fejedelmének szemeláttára 
történt a hadifoglyok útnak indítása, ami a következő nap eseményeit váltotta ki.



Pais: Magyarázatok
Kölpény (Culpun, olv. Külptln) 41,53, 56. -  Botond apja, Tas nagybátyja. Neve összetartozik 
a negyedik besenyő törzs nevével, melyet Németh Gyula méltóságnévnek fejtett meg. Ahol

4
Kölpény földet kapott a Vajas vize 
vidékén, a régebbi Bács megyében, az 
ő nevének fe le l m eg a KÜlpejre 
visszamenő XIV-XV. századi Killpi, ma 
Kulpin helynév. Külpinbő! alakult az 
Alsó-Száva melletti Kupinovo neve is. 
Györffy: [Valószínűleg nem a besenyő 
Kül-bej törzs, hanem egy varég, illetve 
normann néprész, a Külpin neve rejlik 
benne. Vasmer állapította meg, hogy ez 
a néprész a X. századi Kelet-Európában 
több országban zsoldosként szerepelt, 
neve a skandináv sagákban: Kylfingar, 
az orosz évkönyvekben: Kolbjagi, a 
bizánci forrásokban Kulpinggoi.]

30. ábra: Csata Görögfehérvámál 
a bolgár uralkodóval



42.14.

42.1.2.

42J.3.a.

42. BOLGÁRORSZÁG FEJEDELMÉNEK KÖVETEI 

DENUNTIIS DUCE BULGARIE.

A) Béke bolgárokkal

Secundo autem die dux bulgarie misit nuntios suos cum diuersis donis 
ad Lelu et Bulsuu atque Botond, et deprecans eos, ut paci faueant 
etinsuper mandauit, quod partém Salani ducis auunculi sui non foueret.
Séd Arpadio duci Hungarie subiugatus fideliter seruiret 
etannuale uectigal persolueret.
Ilii uero paci fauentes proprium filium ducis in pignus accipientes, 
cum multis bonis rebus Bulgarie discesserunt et ducem eorum 
(illesum? bizonytalan írás) dimiserunt.

Másnap pedig Bolgárország vezére különféle ajándékokkal elküldte követeit Léihez, 
Bulcsúhoz meg Botondhoz s könyörgött nekik, hogy álljanak rá a békére. Azon felül azt is 
megüzente, hogy nem fogja pártját nagybátyjának, Salán vezérnek, hanem meghódolva híven 
szolgál majd Árpád vezérnek, és évi adót is fizet neki. Azok pedig ráállva a békére és a vezér 
fiát zálogul elfogadva, Bolgárország sok javával eltávoztak, a vezért pedig bántatlanul 
hagyták. (Pais)

Már a második napon Bulgaria fejedelme elküldte követeit 
különböző ajándékokkal Leluhoz és Bulsuhoz, valamint Botondhoz 
és kérve kérte őket, hogy jóindulatú békét kössenek 
Es azonfelül tudtul adta, hogy az (örökségből származó)
1. osztályrészét nagybátyjának Salan fejedelemnek nem melengeti,

2. nagybátyjának azért a vidékéért/ országrészéért nem folytatja a háborút, 
hanem Árpádnak, Magyarország fejedelmének behódolva hűséggel szolgál 
és évi különadóval megerősíti. ...
Azok ráállva a békére, előzőleg a fejedelem fiá t kezesként fogadva/ átvéve 
sok jó  dologgal/ előnnyel/ szerencsés harcitettel Bulgáriából elvonultak, 
és vezérüket (illex? kecsegtető Ígéretek?) elbocsátották
A mondatban a költői többértelműségekben furdőzhetünk. A bolgár fejedelem

J., nem fogja pártját nagybátyjának* Salánnak, a foveo igével kifejezve:
foveo= 1. kellemes és enyhítő meleggel melenget, 2. A. nyavalyás testrészt borogat, langyos 
vízben füröszt, B. gyöngéden és édesen átölel, E. valakinek enyhelyet ad és ápol, gondosan 
pártfogol, F. fenntart pl. háborút

2. Lemond Bulgáriának ezen részéről Árpád fejedelem javára.
pars -tes =  1. rész, ellentétben az egészhez, 2 . földrész, vidék

3. Ezentúl a béke és a megadás zálogaként átadja fiát.
Új kifejezés: in pignus accipientes”, a szokásos in obsides” helyett. A 
zálog (pignus) visszaváltható, tehát nem örök időre szólt. Ki volt a bolgárok 
fejedelme? Ha az eddigi levezetés a Felvidék elfoglalásával és Amulf király morvák



elleni háborújának jú liusi időpontjával helyes, úgy a 892. esztendő 
szeptemberében vagyunk, amikor is Bulgária uralkodója Vladimír. Mint már 
fentebb említésre került, apja Boris-Mihály a bizánci kereszténység felvételével, 
miután a Rómához való csatlakozása nem sikerült, az országot a konstantinápolyi 
császárok teljes befolyása alá helyezte. Majd a magyarok elindulása évében 
kolostorba vonult, s fiát tette meg utódjává. Most pedig ez a fiú. mint uralkodó, 
igaz, hogy vesztett csata után, jóindulatú békét kérve, behódolt a magyaroknak, 
Amulf király szövetségeseinek, és lemondott a bolgárok által megszállt Duna- 
Tisza közéről. Ez VI. Leó császár számára veszélyes fordulatot jelentett, annál 
is inkább, mert még szeptember folyamán Arnulf király követeket küldött a 
bulgárokhoz, hogy megújítsa velük a békét. Akik, különös, hogy magyarázat 
nélkül, csak a következő év májusában tértek vissza, mint a Fuldai 
Évkönyvekben olvasható.

B) A Fuldai Évkönyv és a titokzatos só

42.1.3.b. De nemcsak a békéről van szó, hanem egy bizonyos sóeladási tilalomról is 
szó esik a szövegben Arnulf részéről, ami úgy elméletileg, mint gyakorlatilag 
nélkülözi a realitást. A magyar elképzelések szerint Erdély sójáról van szó, 
ami az eddigi fejtegetések alapján azért nem lehetséges, mert a sóbányák a 
Marostól délre Scithicá-ban voltak és vannak, és ez a terület elkerülte a bolgár 
fennhatóságot.
Másik lehetőség lett volna, hogy a bolgárok a felvidéki Sóvárról szállítottak sót a 
morváknak, mint a helység neve a Gestában is említésre került, ahová Árpád fejedelem 
küldte Borsot.

Ezúttal tűnik fel hirtelenében Rmagister szójátékaként a só és bors együttese. PresAm>Bres 
> Bors?

Ez a terület viszont pár éve már magyar kézen volt, így Arnult részéről erről a 
sóról sem lehetett szó, s mivel a Moráviához jóval közelebb lévő lengyel területen, 
valamint Meissen környékén is volt belőle elegendő, felmerül a kérdés, hogy 
valóban a nátriumklorid, vagy valami más okozza a problémát. Már fentebb 
felmerült a gondolat, hogy Sal-an neve is sót tartalmaz, de jobban utánanézve 
nemcsak latinul, hanem a mai szláv nyelvekben (orosz, horvát, szlovák) is. 
Vizsgáljuk jobban a fuldai szöveget, a közvetlen folytatást, Arnult király morvák 
elleni, juliusi hadjárata után, amihez egyidejűleg a magyarok is csatlakoztak 
„expedíc ió”-j ukkal.

Annales Fuldenses 892
a) Missos etiam suos inde ad Bulgaros et regem eorum Laodomir ad renovandam pristinam 
pacem cum muneribus mense Septembrio transmisit et, ne coemptio salis inde Maravanis 
daretur. exposcit.



b) Missi autem propter insidias Zwentibaldi ducis terrestre iter non valentes habere de 
regno Brazlavonis per fluvium Odagra usque ad Gulpam, /  dein per fluenta Savé flumínis 
navigio in Bulgaria perducti.

c) Ibi a rege honorifice suscepti eadem via, qua venerant, cum muneríbus mense Maio 
reversi sunt.

Német fordítás C. Rehdantz, átdolgozta: R. Rau:

a) Auch schickte er seine Botén mit Geschenken von da zu den Bulgaren und ihrem Kőnig 
Laodomir im September, um den altén Frieden zu emeuem, und forderte, daB dér Eínkauf 
Von Salz von dórt den MShren nicht gestattet werde.

b) Doch die Botén, die wegen Herzog Zwentibalds Nachstellungen den Landweg nicht neh- 
men konnten, fuhren aus dem Reiche Brazlavos auf dér Odra zűr Kulpa, dann auf dér Savé 
zu Schiff nach Bulgarien.

c) Dórt wurden sie ehrenvoll von dem Könige aufgenommen und kehrten mit Geschenken 
auf demselben Wege, w o sie gekommen waren, im Mai zurück.

A német szöveg fordítása a hivatalos magyar szöveggel, lényeges eltérés nélkül 
megegyezik. A latin szöveg változtatásokat enged meg:

Elküldte követeit ajándékokkal innen a bulgárokhoz és királyukhoz 
Laodomirhoz szeptemberben,
1. a régi béke megújítására, és
2. követelte/ kívánta/ provokálta, hogy só vásárlás onnan a morváknak ne legyen 

megengedve ajövőben.

A mondat első része annyiban változtatható, hogy Amulf misszióját, azaz római papokat 
küldött követül, ajándékokkal a bolgárokhoz, (akiknek előző fejedelme a bizánci 
rítus szerint lett keresztény), és a régi béke megújítását kérte.
A második résznek hiányzik a sava-borsa. Ellentmondás ugyanis értelmileg, 
hogyha a kezdeményező Amulf királynak fontos a béke megújítása, akkor ő 
követeljen és tiltson. Ezáltal elsózhatná a politikai boszorkánykonyhán főzött 
levest

exposco =  1. hathatósan, esdeklően kér, sürgetve követel, kíván, kiesdekel, 2.valakinek a 
kiadását kéri.

coemptio =  látszatházasság, formasággal megvásárolva, színlelve, ami a megkötés után 
felbontható volt.

do, dare =  1. valamit valahová vinni, helyezni, 2. okozni, eszközölni, 3. adományozni, s 
ezentúl oly sok féleképpen alkalmazható, hogy felsorolása felesleges. De semmiesetre sem 
az eladás és vásárlás szava.

A német fordítás jövőre vonatkoztatott szava „daretur” (1 .pass.imperf.conj.) is kétes.

Amulf inkább kér és magyarázkodik. Sürgősen kéri a béke megújítását, majd 
talány keletkezik- K iket értsünk a sálok/zálok és a látszatházasság/ 
látszat szerződés alatt, ami a morvák miatt történt, és ne okozzon (gondot) a 
bolgár uralkodónak? Első gondolatként merülhet fel Amulf szövetsége a 
magyarokkal, ami a „coemptio” értelmében, akár mint házasság, akár mint szerződés, 
a cél elérte után felbontható lesz.



A diplomácia útjai azonban tekervényesek. A bizonytalanság talaján maradva, 
fontosabb lenne tudni, hogy a Duna-Tisza közének megszállása Amulf egyetértésével, 
vagy egyéni akcióval történt. Jelen esetben az sincs kizárva, hogy a német király is 
meglepődött Zalán fej edelem hirtelen legyőzése miatt, s emiatt akarta tisztára mosni 
magát a bolgároknál.
Titkos megállapodások, követek által szóban elhangzó üzenetek nem jutnak el a 
krónikairók cellájáig. Másik nehézség annak megállapítása, hogy az első példány hány 
változtatáson ment át a másolások során, Az utókor a leírt eseményekből legfeljebb 
következtetni tud. Ezúttal a sal=só szó sem nyer megbízható magyarázatot.
Ugyanezidő táján két másik házasság is történt. Egyik, amire majd későbbi Gesta 
fejezetből következtethetünk, hogy Menumarout feleségül vette Salán fejedelem 
leányát. A másik Arnulf király második házassága, akinek két év múlva 
születendő fia, Gyermek Lajos (900-911) lesz az utódja a másik fiák ellenében. Majd 
annak korai halála után a választófejedelmek a frank Salisches Haus -beli I. KonrádoX 
(911-18) teszik meg a németek királyának.

42.1.3.C. A Fuldai Évkönyv következő mondata idő- és térbeli adatot nyújt, és számos 
elemzése mellett újabb is adódik. Időbelileg a Zalán elleni csata már augusztus 
folyamán megesett, amit 34 napos várakozás követett. A pontos időmegadás 
biztosan nem véletlen. Szeri elhagyása tehát szeptemberben történt, s ugyanebben 
a hónapban indultak Amulf követei is Wladimirhoz.
Az események összejátszása nem véletlen, míg kérdés vetődik fel a térséget és a 
politikai játékot illetően. Regensburgból Bulgáriába jutni legyegyszerűbb a 
Dunán való lehajózással. Kétségtelen, hogy a morvák elleni háború megkezdése 
előtt Amuld követei is ezen a módon érkeztek, s nem lehetetlen, hogy a később 
Megyeri-révnek nevezett helyen léptek a szárazföldre. Útjukat folytatva átkeltek 
Fényszarúnál a Galga-Zagyva, majd az Eger folyón, ami mögött Színhalomnál 
Árpád fejedelem fogadta őket.
A német fordítás szerint,

„ ... a küldöttek, Zwentibald hercegnek az „útonállása” miatt nem tudták a szárazföldi utat 
venni, és Brazlavos országából az Odra és Kulpa, majd a Száva folyón mentek/ utaztak 
Bulgáriába.”

A földraj zi helyzet érthetetlen. Ennek oka kétféle lehet. Egyik, hogy a 9-10. századi 
történetírók nem rendelkeztek pontos térképekkel. Távoli tájak idegen neveit csak 
hallás után írták le. Az sem tudható, hogy milyen változtatások történtek a több mint 
ezer éves kéziratok másolásánál, és főképpen a múlt századi új kiadásoknál mit és hol 
, javítottak” meg nem értés miatt a szövegeken.
A másik helyzet, hogy a német fordítás pontatlan, s ennek hibái kerültek a magyar 
tudományba is. A helyzet lényege a befejező mondattal együtt:

A iv e te k n e k / missziósoknak Zwentibald fejedelem útonállása/ 
megfigyelése miatt



a szárazföldön nem sikerült Brazlav országába az Odagra és Gulpa 
folyókon át menniök,
amiért is a Száva folyón hajózva érték el Bulgáriát.
Ott a fejedelem tisztelettel fogadta őket, és ugyanazon az úton, 
amin érkeztek,
és megajándékozotton májusban tértek vissza.

A júliusi hadjárat passzív magatartása után Zwentibald átkelt a Dunán, a Morva 
és a Vág folyók közötti területen, és az Amulf felségjoga alatt lévő területen csakúgy, 
mint tíz évvel korábban, pusztított és gyilkolt. (Semmiesetre se jutott el Sziszekig, 
mint a MT-ben olvashatjuk). A fo ok volt ezúttal, hogy megakadályozza a szokott 
utakon Amulf és Árpád között az összeköttetést. Ezért mentek Amulf követei 
délre, és hajóztak le a Száván Bulgáriába. Innen ugyanazon úton tértek vissza, 
tehát a következő esztendő májusában a helyzet változatlan volt. Árpád hadai is 
azért maradtak több mint egy hónapig a Tisza mellett, mert Amulf megkésett követét 
várták.

r

Az Odagra és a Gulpa folyónevek az Árpádnál járt követektől származtak, és azonosak 
a és azAgralEger folyóval, aminek forrásánál az Odor vár emelkedik, valamint a Gulga/ 
Galga vízével, (kézírásos g fordítottja p). A Fuldai Évkönyv szerint ebben a korban itt 
volt Breslav azaz Bors országa, és nem a Kulpa folyó tájain.
Nem telt el egy esztendő és a nagy politikai sakkjátékban újabb lépés következett. 
Miután a német követek hazatérhettek Bulgáriából, Boris-Mihály elhagyta a 
kolostort, uralkodó fiát Wladimirt megvakíttatta, és másik fiát Symeont helyezte 
a trónra. Ez magától értetődően magyar-bolgár ellentétet okozott, dehamarosan 
még nagyobb veszedelmet hozott Bizáncra.

C) Hódítás a Balkánon

42.2.1. Deinde egressi usque ad portám Wazil iuerunt 
et ex hinc egressi terram racy subiugauerunt
et ducem eius captum diu ferro ligatum tenuerunt.
Hinc uero egressi usque ad maré peruenerunt
et omnes nationes illius patrie dominatui Arpad ducis Hungarorum
potenter et pacifice subiugauerunt
Et ciuitatem Spaletensem ceperunt et totam Crouatiam sibi subiugauerunt 
et inde egressi filios nobilium in obsides acceperunt 
et in Hungáriám reuersi sunt ad ducem Arpad.

42.2.2. Azután útjukat folytatva a Vaszil-kapuig mentek; majd innen továbbindulva Rácföldet 
hódították meg, s annak foglyul ejtett vezérét soká vasra verve tartották. Erről a helyről 
felkerekedve egészen a tengerig jutottak, s annak a hazának minden nemzetét erőszakkal és 
szépszerével a magyarok vezérének, Árpádnak az uralma alá hajtották. Spalato városát szintén 
elfoglalták, sőt egész Horvátországot meghódították. A nemesek fiait kezesül összeszedve 
vonultak innen el, és visszatértek Magyarországra Árpád vezérhez. (Pais)



42.2.3. Azután felkerekedve a Wázil-kapuig/révjéig mentek 
és innen továbbmenve a rácok földjét hódoltatták,
és fejedelmüket megfogva/  megnyerve sokáig vas kötelékekkel lekötelezték 
Innen indulva egész a tengerig mentek át,
és annak a pátriának uralkodóinak minden nemzetségét Árpádnak, 
Magyarország fejedelmének önállóan /tehetségükkel és békésen 
behódoltatták.
És Spalato városát bevették és az egész Horvátországot maguknak 
behódoltatták.
És onnan a nemesség fiait védelembe átvették, 
és Magyarországra visszatértek Árpád fejedelemhez.

42.2.3.a. Az útleírás szerint a három hadvezér Fehér Bolgáriát elhagyva Wacil kapujához ért. 
Hol volt, hol nem volt ez a kapu, ami nevezetét a 887-ben elhúnyt Basileus császárról 
kapta? Az elnevezés oka. hogy az avaroknak Nagy Károly által történt megsemmisítése 
után, a balkáni kis fejedelemségek igyekeztek önállókká válni. Majd akkor fordultak 
kényszerűségből Bizánchoz segítségért, mikor tengerpartjaikat az arabok kezdték 
támadni. I. Basileos császár jött is, a veszély elhárult, csupán függetlenségüket veszítették 
el, és Bizánc adófizetői lettek.
Északról jőve a Balkán hegyeibe csak valamelyik folyó partján lehet bejutni, s a 
bejáratok jól védhetőek. A térképet szemlélve, az adott politikai helyzet 
figyelembevételével, jóformán csak egy lehetőség jön szóba, mégpedig a Drina 
folyó partján Zvornik. Ennek környékén a korban aranyat, ezüstöt, rezet és ólmot 
bányásztak, tehát gazdasági szempontból nagy jelentősége volt. (J.Koder: Dér 
Lebensraum dér Byzantiner.)
Itt volt a rácok földje. A mondat korábbi fordítása majdnem kifogástalan, de 
összevetve a folytatással, mégsem hihető. Egy behódolt nép vezérét indokolás 
nélkül mégsem verhették vasra, és ha hamarosan továbbmentek, sokáig fogva 
sem tarthatták. És ha fogolyként nem küldték el mindjárt Árpád fejedelemhez, 
úgy a helyzetnek megint valami más magyarázata kell, hogy legyen.
Az egyes szavakat elemezve tisztán áll, hogy a rácok fejedelme a megkötözött 
személy. De a foglyulejtésnek nem katonai értelméről van szó.

ligo = 1. köt. megköt (a kényszerítés fogalma nélkül), 2. beköt, bekötöz, 3. átv.ért. egyesit 
összeköt.
l ig a tio  kötés, kötözés, átv.ért. szónoki alakzat, egymástól független több alany
egybekapcsolása egyetlen oly állítmánnyal, amely szorosan véve csak egyikhez illik.
ligatura 3, átv. ért. a testek és tagok egymásbafonódása birkózóknál.
captatio  1. valami után kapkodás, 2. vívásnál fortély, fogás,
capto 1. kapdos, utánanyúl, 2. átv. ért. A) valamire törekedik, nagyon jár utána, iparkodik
elérni. B) valakit megfogni, rajta kapni, rászedni, megnyerni igyekszik;
önállóan is: duó reges cc. inter se, kölcsönösen igyekeznek egymást megfogni,

A vasból készített bilincsek helyébe tegyük a vasnál erősebb, elszakíthatatlan 
köteléket, a házasságot. A lehetőségek közé tartozik, hogy a rác fejedelemnek 
volt egy nagyon s/ép leánya, akit a három iíjú ember egyike feleségül vett, ami 
által politikailag magukhoz láncolták a rácok fejedelmét.



(Esetleg B. Shaw: Hősök című darabjában a Balkánra került főhősnek Lelu, Bulcsu vagy 
Botond volt a prototípusa.)

A „vaskötelék”-kel hasonló átvitt értelmű szavak: vasakarat, vasököl, vasfegyelem, 
míg szép szavakkal, vagy szépséggel is lehet valakit lebilincselni, Rácfóldön ilyen 
dolgok történtek, éstiem erőszak. Egyébként úgy ez az ország, mint további területek 
egykor Attila, majd az avarok uralma alatt álltak.
A történet elbeszélő hangnemét megszakítva, hirtelen P. magister saját szava 
hangzik.

42 3.1 Quorum etiam bellae et fortia queque facta sua, si scriptis presentis pagine non uultis,
(a kézírásban itt javítás történt)
credite garrulis cantibus ioculatorum et faisis fabulis rusticorum,
qui fortia facta et bella Hungarorum usque in hodiernum diem obliuioni non tradunt.

^232 Háborúikat és egyes hőstetteiket, ha e lap írott betűinek nem akarjátok elhinni, higgyétek el
a regősök csacsogó énekeinek meg a parasztok hamis meséinek, akik a magyarok vitézi 
tetteit és háborúit mindmáig nem hagyják feledésbe menni. (Pais)

42.3.3. Akiknek háborúját és szerencsésen véghez vitt tetteit/ vitézségét, amik tények, 
ha a jelen írás lapjainak nem is akarnátok (hinni),
adjatok hitelt a (joculátorok, a hivatásos udvari) szórakoztatók fecsegő 
csipkelődő) énekeinek;
és az ország népe egyszerű/ szerény/ meséinek/ mondáinak, 
akik a hősi tetteket és a magyarok háborúit azóta, 
a mai napig a bemocskolásnak nem adták át.

42.3.3.a. garrio = békák, madarak természetes hangja, míg az ember fecseg, trécsel, cseveg, 
fabula = 1. az emberek napi beszédje, témája, 2. költött elbeszélés, mese, monda, 3. dráma, 
színjáték, eposz
oblino, levi, litum = 1 .beken, bemázol, beszurkol, 2.A/ megterhel, B/ bemocskol 

A holt betűk olvasata helyett, az előadás megfelelő hangsúlyozása mutat rá a 
mondanivaló lényegére. Majd folytatódik a balkáni történet.

42.4.1. SIC Séd quidam dicunt eos iuisse usque ad Constantinopolim
et portám auream Constantinopolis Botondium? cum dolabro suo incidisse.
SIC Séd ego, quia in nullo codice hysteriographorum inuenio, 
nisi ex faisis fabulis rusticorum audiui, 
ideo ad presens opus scribere non proposui.

42.4.2. Azonban némelyek azt mondják, hogy egészen Konstantinápolyig mentek ők, sőt 
Konstantinápoly aranykapuját is bevágta Botond a bárdjával. Mégis én, mivel ezt a 
históriaíróknak egyetlen könyvében sem találtam, hanem csupán a parasztok hamis meséiből 
hallottam, azért jelen müvembe nem akartam beleírni. (Pais)

42.4.3. De egyesek mondják róluk, hogy egész Konstantinápolyig elmentek volna, 
és Konstantinápoly arany kapuját a Botondoknak a csákánya bevágta volna. 
De én, ezt a történetíróknak semmiféle krónikájában sem találom,
csupán a népi mende-mondákból hallottam,
[(ezért a jelen munkához megírni nem szándékoztam)]
Azon oknál fogva, mert EGO, én,
ezeket semmiféle codexében a történetíróknak nem találom,



azonkívül, hogy a parasztoknak/ a népnek csalfa/ 
félrevezető meséiben hallhatók,
ezért a jelen műhöz/ munkához ez az írás nyilvánosságra nem hozandó.

42.4.3 .a. Ha P. magister a megírtakat nem szándékozta megírni, akkor mégis miért írta meg?
Mert elhitte annak igazát. Vizsgáljuk jobban az egyes szavakat! Miért áll Botond 
többesszámban? Vagy játszani lehet a szavakkal?

dolabra -  kapa, csákány, amilyen a fold népe és a katonák használtak ostrom alkalmával; 
tágabb értelemben = fejsze, bárd (mészárosoké)
botontones -um, kis határhalmok, földből felhányt kis határjelző dombok (mint a csörsz- 
árok, vagy a Telecskai dombok?)
incido, cidi, casum = 1.valamibe esni, észrevétlenül valamire jutni, valakire bukkanni, találni,
2 . átv.ért. valaki barátságába jutni, állapot érzés,
incido, cidi, cisum = 2. bevág, bevés, elvág, eloszt; átv. ért. A) megszakaszt, megakadályoz 
B) elvesz,
kettévág, jogtud. felbont, megsemmisít 

A fordíthatóság sokféleségével és reális meggondolással, ezidőben se Botond, se társai 
nem járhattak Konstantinápoly városának kapuja közelében, ahol VI. Leó császár 
(887-912) uralkodott, írta Taktikáját, és mérgelődött magyaroknak behódolt bolgárok 
miatt
Ellenben, mivel Kelet-Római Birodalom megjelölésére a korban a Bizánc nevezet nem 
volt használatban, ezért csakúgy mint Róma alatt értendő volt az egész Birodalom, úgy 
vonatkozhatott a Konstantinápoly megnevezés szintén az egész keleti birodalomra. 
Konstantinápoly aranykapuja, amit Botondék bevágtak, a drinai bejárat volt az 
aranybányákhoz.
Átvitt értelemben arra a szövegbeli változatra is juthatunk, hogy Botond (neve 
utalás a határhalmokra) véletlenül bukkant az aranyra, avagy a szerelem 
állapotában maga esett az arany verembe. Az így adódott helyzet a békés köteléket 
biztosította az itt élő rác néppel, és azok fejedelmével, aki nem vasbilincset, 
hanem egy magyar vő kötelékét kapta.

42.4.3 .b. A befejező mondat szintén meggondolandó. A kezdőszó egyértelműen sic, és nem
séd.

sic tehát, ezen módon, ennek következtében, ezen oknál fogva stb.
Fentebbi szöveg változtatva:

pro-pono _  nyilvánosságra hozás, kiállítás, eladás,
propositus -  nyilvánosan kiállított, kitett, akihez mindenki hozzáférhet.

A hangsúlyozás, hogy „ÉN nem találok feljegyzést”, utalhat arra, hogy esetleg valahol 
mégis feljegyezhették az eseményt, vagy ha valóban nincs is írásbeli nyoma, Botond és 
a bevágott aranykapu mégis csak megtörténhetett.

Vajon már annak idején énekelték lányok, legények, hogy „Nyitva van az aranykapu, menjetek 
be rajta”?

Számunkra marad a kérdőjel, hogy P. magister az egész Gestát, vagy csak ezt a részét 
nem szándékozta a nyilvánosságra hozni?

Pats Magyarázatok
R ácjold  (terram racy). A mai Szerbia déli része, Ó-Szerbia.



43. ZÁGRÁB, POZSEGAÉS VALKÓ VÁRAI

DE CASTRIS ZÁGRÁB, POSAGA ET ULCOU

4 3 .1.1. Bulsuu Lelu et Botond hinc egressi siluam,
que dicitur Peturgoz, descendentes iuxta fluuium Culpe castra metati sunt 
et transito fluuio illő usque ad fluuium Zoua peruenerunt 
et transito Zoua castrum Zabrag ceperunt et hinc equitantes castrum Posaga 
et castrum Vlcou ceperunt
et hinc egressi Danubium in portu Greci transnauigantes 
in curiam ducis Arpad peruenerunt.

43. 1.2. Bulcsú, Lél és Botond onnan tovább tartva alászállottak a Péter-gaznak mondott erdőn, és 
tábort ütöttek a Kulpa folyó mellett. Ezen átmenve a Száva folyóhoz értek. A Száván is 
átkeltek, s elfoglalták Zágráb várát; majd ellovagolva, Pozsega várát meg Valkó várát vették 
be. Innen is távozva, a Dunán a Geréc-révnél átkeltek, s megérkeztek Árpád vezér udvarába. 
(Pais)

43.1.3. Bulsuu, Lelu és Botond onnan indulva az erdőbe menve, 
ami Peturgoz-nak neveztetik,
leszúllva a Culpa folyó mentén, tábort ütöttek.
Es átkelve azon a folyón a Száva folyóhoz mentek át.
És átkelve a Száván Zágráb várát elfoglalták,
és innen lovagolva Pozsega várát és Valkó várát vették be.
Es innen indulva a Dunát a „görög réven” áthajózva 
Árpád fejedelem udvarába mentek át.



Az útleírás pontosan követhető a térképen.
Pais: Magyarázatok
Péter-gaz (s'úva... Peturgoz, olv. Petürgoz). -  A Képes Krónikában Petergozdja. Elorészea 
Péter személynév; az Anonymusnál levő gőz pedig a szláv gozd am. ..erdő" szónak magyar 
nyelvi elváltoztatésa a kicsinyítő -d elvonásával. A Kulpától délre húzódó mai Petrovagora 
am. „Péter-hegye” felel meg neki. A nevek annak az emlékét tartották fenn, hogy Kálmán ott 
ölte meg Péter horvát királyt. Györffy: [Ez népetimológia!]

Zágráb (castrum Zabrag. olv. Zabrag) 43. -  Nevének Zábrág volt a legújabb időkig a közkeletű 
magyar formája. Püspökségét Szent László alapította Horvátország elfoglalásával 
kapcsolatban.

P ozsega vára  (castrum Posaga, olv. Posaga) 43. -  A mai horvát-szlavonországi Pozsega. 
Ugyanezt a Posga vagy Posoga helynevet a XIV. századtól kezdve ismerjük régen Arad, ma 
Krassó-Szörény megyéből is. [Szláv neve égetéssel irtott helyet jelent.]

Valkó vára  (castrum Vlcou, olv. Vlkou) 43. -  Oklevelekben Volkó, Valkó; ma Vukováraz 
Alsó-Drávánál. N eve a szláv vlk am. farkas” szónak megfelelő személynévből ered. Valkó és 
az Anonymusnál vele együtt említett Pozsega vár vidékén a magyarok valóban igen korán 
megszállottak, sőt azt Szerémmel együtt egészen a török hódítás idejéig túlnyomóan ők is 
lakták. Ez a terület Pozsega régi határáig, a mai Újgradiska vidékéről északkelet felé húzódó 
hegységig az anyaországhoz tartozott, s csak a hegységen túl kezdődött Tótország, azaz 
Szlavónia: a Száván-Kulpán túlra meg Horvátország esett.

G eréc-rév  (in portu Greci) 43. -  Korábban Görög-révnek fordították. Egyéb források, 
legalábbis ezen a néven ezt a dunai révet szintén nem ismerik. Sejthetjük Pétervárad-Újvidék 
között, meg ettől valamivel nyugatra a régi Kő vagy Bánmonostora (ma Banostra) mellett.

Györffy: [Pais újabb eredménye szerint e rév nevében Geréc falu neve lappang. Valószínűleg 
a Vajas (M osztonga) torkolata közelében fekvő Geréc faluról van szó.]

Pais: Magyarázatok
H orvátország  (Crouatiam) 42. -  Természetesen nem a mai, hanem a tulajdonképpeni 
Horvátország ez, a Szávától délre az Adna mellékéig.

43.2 .1 . Cumque Lelu Bulsu et Botond ceterique milites sani et incolumes 
cum magna uictoria in secundo anno ad ducem Arpad reuersi fuissent,
factum est gaudium magnum per totam curiam ducis et fecerunt conuiuium magnum 
et epulabantur cottidie splendide Hungarii una cum diuersis nationibus.
Et uicine nationes audientes facinora facta eorum confluebant ad ducem Arpad 
et púra fide subditi seruiebant ei sub magna cura 
et plurimi hospites facti sunt domestici.

43 .2 .2 . Mikor Lél. Bulcsú. Botond és a többi vitézek a második esztendőben nagy diadallal, épen és 
sértetlenül visszatértek Árpád vezérhez, nagy öröm támadt a vezér egész udvarában. Csaptak 
nagy vendégséget, s mindennap pompásan lakmároztak a magyarok együtt a különféle 
nemzetekkel. Midőn a szomszéd nemzetek hallották véghezvitt jeles cselekedeteiket, Árpád 
vezérhez özönlöttek: igaz hűséggel hódolva szolgáltak neki, de volt is részük jó 
gondviselésben; így aztán igen sok vendég háznéppé vált. (Pais)

43.3.3. Es mikor Lelu, Bulsuu és Bolond az egész sereggel épen és sértetlenül, 
nag) győzelemmel a második évben Árpád fejedelemhez visszaérkezhettek, 
valóban igen nagy öröm volt a fe  jedelem egész udvarában,
és nag) vendégségei rendezlek, és ünnepellek több napon át fényesen
a mag\ árok egyull különböző nemzetségekkel.
l.s a s-omszédos nemzetek hallva az ö nagyszerű lelteiket.



özönlöttek Árpád fejedelemhez,
és tiszta hűséggel alávetve szolgáltak neki a nagy oltalom/  védelem alatt 
és a jövevények legtöbbje idevalóvá lett/ az új haza/  ország fia  lett,

43 2.3.a. Lelu, Bulsuu és Botond  szeptemberben indultak, s a következő év tavaszán 
érkeztek vissza.

epulum =  ünnepélyes és fényes közvendégség, (vallásos célból és ünnepélyes alkalomból
4 rendezve)

893 tavaszán vagyunk. Egyidejűleg Amulf király követei is elhagyták abolgár fejedelmi 
udvart. Távozásuk után hamarosan Vladimír apja Boris-Mihály elhagyta a kolostort, 
az uralkodót megvakítatta, és fiatalabbik fiát Simeont tette helyébe, aki korábban 
Bizáncban élt túszként. A helyzet, a későbbi történések ismeretében érthetetlen.
Másodlagos forrásból véve (J. J. Norvich: Byzanz), Vladimír apja ellen lázadva a 
bojár arisztokráciával szövetkezett, akik a régi hagyományokhoz voltak hűek, az új 
kereszténység ellenében. A visszatérés pár éven belül talán sikerült volna, de az uralkodó 
nem számolt apjával.
A nyugati Írások, régiek vagy maiak, még véletlenül sem ismerik a magyarokkal 
történt eseményeket, se térben, se időben. Az adott helyzetnek lehetősége volt, 
hogy bolgárok-magyarok-lengyelek összefogva, mint erős fal, biztosíthatták volna 
szabad jövőjüket a két nagyhatalom között. Ezt akadályozta meg Boris.
Másik kérdése a helyzetnek, hogy miért tartózkodtak Amulf követei több mint hét 
hónapig Vladimírnál? Összhang volt németek, magyarok, bolgárok között? Nem 
valószínű, Amulf izenete a látszatházassággal, ennek ellentmond.
S mi történt később? Boris második fia sem követte az apai politikát. Bizánc 
legádázabb ellensége lett. A politikai boszorkánykonyha keverését akkor VI. Leó 
császár vette kezébe.



44. A DUNA SZIGETE

DE INSULA DANUBII

A) Költözés a nagy szigetre

1 4 .1 .1 . P ost hec uero egressu s dux Arpad de partibus illis, ubi nunc est castrum Budrug, 
et d escen d it iuxta D anubium  usque ad insulam  magnam.
Et castra m etati sunt iuxta insulam  et dux Arpad suique nobiles intrantes insulam 
uisa  fertilitate et ubertate illiu s loci ac m unicionae aquarum Danubii, 
dilexerunt locum  ultra, quam  d ici potest,
Et constituerunt, ut d u ca lis e sse t  insula et unusquisque nobilium  personarum suam 
ibi haberet curiam  et uillam .
Statim  d ux Arpad con d u ctis  artificibus precepit facéré egregias domos ducales
et om n es eq u o s su o s  longitud ine dierum  fatigatos ibi introductos pascere precepit
Et a g ason ib u s su is  m agistrum  p refecit quendam  cumanum
uirum  prudentissim um  n om in e Sepel
Et propter S ep el m agistrum  agasonum  inibi morantem
uocata e s t  in su la  illa  nom ine Sepel usque in hodiem um  diem .

4 .1 .2 .  Ezután pedig Árpád vezér elindult arról a vidékről, ahol most Bodrog vára áll, és a Duna 
mentén a nagy szigetig haladt. Tábort ütöttek a nagy sziget mellett, majd Árpád vezér meg 
nemesei bevonultak arra. Mikor látták a helynek a termékenységét és gazdagságát, továbbá 
hogy a Duna vize milyen erőssége neki, kimondhatatlanul megszerették. Egyszersmind 
elhatározták, hogy ez lesz a vezéri sziget, s a nemes személyek mindegyike ott udvart meg 
majort kap. Árpád vezér azonnal mesterembereket fogadott, és velük pompás vezéri házakat 
építtetett. Aztán meghagyta, hogy a napok hosszú során át elcsigázott minden lovát vigyék 
oda, és ott legeltessék. Lovászai fölé mesterül egy igen okos kun embert tett, név szerint 
Csepelt.
Minthogy Csepel lovászmester ott lakott, azért nevezték el azt a szigetet Csepelnek egészen 
a mai napig. (Pais)

4 .1 .3 .  Ezek után pedig elvonulva Árpád fejedelem arról a helyről, ahol most Budrug 
vára van
és lement a Duna mentén a nagy szigetig. És tábort ütöttek a sziget mellett
és Árpád fejedelem és az ő  nemesei behatolva a szigetre,
hogy lássák/  megszemléljék (visa) termékenységét és hozadékát annak a
helynek,
és/ valamint a Duna vízének védelmi vonalát.
kiszemelték/ kinézték túl (a Dunán) a helyet, amiért áhítoztak
És elhatározták/ megegyeztek, hogy fejedelmi/ hadvezéri székhely legyen a
sziget,
és mindenegyes nemes személyiségnek ott saját curiája és villája/faluja/ 
települése legyen.
Árpád fejedelem mindjárt összegyűjtve műértő kézműveseket 
elrendelte a készítését rendkívüli/ választékos fejedelmi házaknak.



és minden lovát, hosszú napoknak a fáradalma miatt 
oda áthozva legeltetni elrendelte.
És az istállószolgái fö lé  mestert nevezett ki, 
mégpedig a cumán férfiak legokosabbját, Csepel nevűt.
És miután Csepel a „ lovászlegények magistere ” ugyanott „ hátra maradt", 
nevezték a szigetet az ő  nevéről Csepelnek.

44.1.3.a. A had a Duna mellett helyezkedik el. Ahol ma nyaralók táboroznak. A sziget 
keleti oldalán ma is hat falút találunk, ahol Tuhutum kivételével, a hat fejedelem 
mindegyikének mesteremberek által megépített házai állhattak, családjuk és 
udvartartásuk részére. A nyugati oldalról szabad kilátás nyílt Pannóniára, 
jövetelük céljára.

=f(visa> vize) =  1. pontosan megnézni, megtekinteni, 2 . meglátogatni valakit 
d i- l ig o -1. többek közül kiválasztani, kiszemelni, 2 . szeret, kedvel, becsül, tisztel 
fatigatio =  fáradtság, megerőltetés; szójátékként: ugratás, évődés

Ezután megint azzal a tréfás elbeszélő formával lesz dolgunk, mikor egy mondat 
befejezéséhez máris következő mondat kezdete kapcsolódik. A fejedelem a 
határozat után elrendeli a házak építését, és a lovak áthozatalát. Az utóbbiakhoz 
kapcsolódó elbeszélés az új mondatban folytatódik.

44.Í .3.b. Tréfa következik, amin Rmagister maga is szórakozik, s barátja még jobban.
agaso = lovászinas, istállószolga, 
átv. ért. Tölpel = lüké, fajankó
morio = országos bolond, bolondok bolondja, udvari bolond 

A szavak összetétele alapján a kívülálló olvasó elhiheti azt is, hogy a fejedelmi 
főlovászmesterről van szó, ami magas tisztség volt a középkori fejedelmi 
udvarokban, holott itt csak élcelődésről van szó. A kunok legokosabbja a bolondok 
bolondja.
Ekkor azonban P. magister egy másik főlovászmesterre is gondolhatott, aki 
kezdetben szintén istállószolga volt, majd császár lett belőle. I. Basileos, akinek 
neye az előző fejezet Wacil kapujával állt összefüggésben, s élete végén már nem 
volt beszámítható.

Csepel és C sepel szigete  (Sepel) 44; (insula Sepel, olv. Csepel) 50, 5 1 -  Anonymus 44. 
fejezete szerint a Csepel szigete nevet Árpád kun lovászmesterétől kapta az insula Danubii, 
jnsula magna, insula ducalis am. „vezéri, fejedelmi sziget”. Ez az Árpád-királyok alatt valóban 
a királyi ménes helye, a kunok meg különösen II. István udvarában játszanak fontos szerepet. 
[Benkő szerint a magyar tájnyelvi csepel am. „bozót, növedékerdö” szóból ered a sziget 
neve.]

44.2.1* Dux uero Arpad et sui nobiles permanserunt ibi cum famulis et famulabus suis 
pacifice
fit potenter a mense április usque ad mensem octobris.
Et dimissis ibi uxoribus suis communi consilio, ab insula exeuntes constituerunt, 
ut ultra Danubium írent et terram Pannonié subiugarent.

44.2.2. Árpád vezér és nemesei pedig férfi, meg nőcselédeikkel együtt békében és hatalomban ott 
maradtak április havától október haváig. Ekkor közös tanácsban elhatározták, hogy



32. ábra: Csepel szigetének birtokba vétele

feleségüket otthagyva, távoznak a szigetről, átmennek a Dunán túlra, meghódítják Pannónia 
földjét,

/
4 4 .2 .3 , A fejedelem Árpád és nemesei itt maradtak családjukkal és házuk népével 

békében/ mint béketeremtők, (a helyzetet uralva/ hatalomban/ befolyással) 
április havától október haváig.
És elküldve innen (vagy visszahagyva itt?) feleségeiket /  közös tanácskozással,



a szigetről kimenést elhatározták,
hogy a Dunán túlra menjenek, és Pannónia földjét behódoltassák.

44.2.3.a. Pontos idő- és térbeli adatok. A 893. esztendő március-áprilisában érkeznek vissza 
Lelu és társai. A következő fél évet a főemberek Csepelen töltik családjukkal, A 
had a keleti Duna partján táborozik és gyakorlatozik. A fordítás két lehetőséget 
ad a feleségekre vonatkozóan. Valószínűbb, hogy elhagyják a szigeti nyári lakot, 
s biztonság kedvéért esetleg Szerencsre térnek vissza, míg a férfiak harcra 
készülődnek.

44.2.3 .b. Ez évben Amulf király ismételten betör a morvák országába, de csaknem csapdába 
esik, s nehézségek árán menekül meg. Hazaérkezve hamarosan gyermeke születik, 
"hangsúlyozottan törvényes házasságból, aki hat év múlva a németek királya lesz.

B) Hadjárat Glad ellen

44.3.1. Et contra Carinthinos bellum promouerent
ac in marciam Lombardié se uenire prepararent.
Etantequam hoc fieret, mitterent exercitum contra Glad ducem, 
qui dominium habebat a fluuio Morus usque ad castrum Horom, 
ex cuius etiam progenie longo post tempore descenderat Ohtum, 
quem Sunad interfecit.

44 3 2  Pa/s: Aztán hadat indítanak a karanténok ellen; sőt még arra is előkészültek, hogy elmennek
Lombardia határtartományába. Azonban mielőtt ez megtörténnék, sereget akartak küldeni 
Gálád vezér ellen, kinek az uralma a Maros folyótól egészen Haram váráig tetjedt. Az ő 
ivadékából származott hosszú idő múltán Ajtony, akit Csanád megölt. (Pais)

44.3.3. És Karintia ellen a háborút előmozdítanák/ kiterjesztenék, 
és Lombardia tartományába menni is felkészültek
És mielőtt ez történne, sereget küldenének Glad fejedelem ellen, 
aki uralmát bírja a Maros folyótól Horom váráig, 
akinek ivadékából hosszú idő múltán származott Ohtum, 
jakit Sunad megölt/megsemmisített.

44.3.3.a. A pontos haditerv már ekkor készen volt nemcsak Pannóniát illetően, hanem 
mindazon tájakra, ahol egykor a hunok, ill. Attila uralkodott. A közelebbi 
következő lépés a Maros-Tisza-Duna köze volt. A bolgár fejedelemnek, 
Vladimirnek a m eggyilkolása után, akinek fia még Árpád udvarában 
tartózkodhatott, a további helyzet bizonytalan volt. Biztosítani kellett az egész 
Duna vonalat

44.4.1. Ad hoc autem missi sunt Zuardu et Cadusa atque Boyta,
qui, cum accepta licentia equitarent, Tysciam in Kenesna transnauigauerunt 
et descensum fecerunt iuxta fluuium Seztureg.
Et nemo aduersarius inuentus est eis, qui leuaret manus contra eos, 
quia timor eorum irruerat super omnes homines illius terre.
Exhinc egressi ad partes Beguey peruenerunt



44.4.2.

44.4.3.

44.4.3.a.

44.5.1.

44 5 2.

et ibi per duas ebdomadas permanserunt, donec omnes habitatores illius patrie 
a Morisio usque ad fluuium Temes sibi subiugauerunt 
et filios eorum in obsides acceperunt.

Pais: E dologra Szovárdot, Kadocsát és Vajtát küldték k i  Mikor ezek engedelmet nyerve 
ellovagoltak, a Tiszán Kanizsánál étkeitek és a Csesztreg vize mellett szállottak meg. Azonban 
semmiféle ellenség nem mutatkozott előttük, aki kezét emelte volna rájuk, mivel annyira 
rettegett tőlük azon a földön minden ember. Innen továbbvonulva a bögei részekre jutottak. 
Ott két hétig maradtak, amíg annak a hazának összes lakosságát a Marostól a Temes folyóig 
meghódították, és fiait kezesül összeszedték.

Mindjárt elküldettek Zuardu és Cadusa, valamint Boyta 
akik az engedély elfogadásával (máris) ellovagoltak, 
a Tiszán Kenesná-nál úsztattak át, 
és szállást készítettek a Seztureg folyó mellett.
És senki emberfia ellenség nem jö tt ellenük, aki kezét emelte volna rájuk, 
mert a hirtelen félelem szállta meg annak a földnek minden emberét.
Innen elvonulva a Beguey/ Bega oldalára/partjára mentek 
és itt két hétig maradtak, mialatt annak a pátriának minden lakosát 
a Maros folyótól a Temes folyóig maguknak behódoltatták, 
és fiaikat kezesként fogadták.
A seregvezérek Zuardu és Cadusa, a felvidéki hódítók, akiknek most Huba helyett, 
aki Barsban maradt ispánként, a kumán Boyta a segítségük Az átkelő hely Kanisa 
volt, és szálláshelyük a Seztureg folyó, egynapi távolságon belül.

Pais: Magyarázatok
Kanizsa (Kenesna, olv. Kenezsna) 44. -  Ó- v. Magyarkanizsa az alsó Tiszánál, Bácsban. 
Csesztreg vize (fluvius Seztureg, olv. Csesztüreg) 44. Az alsó Tisza bal parti mellékvize, a mai 
Aranka. Csesztreg helységet ma Zalában találunk.
Györffy: [Az Arankával való azonosítás kétséges, mert ennek Árpád-kori neve Harangod 
volt.]

Néha két különböző vélemény is igaz lehet. „Aranka”, k = g, H-aranga-d.)
Két hét alatt a Maros-Temes közötti terület népe behódolt, akik „habitatores 
illius patrie” voltak. Hasonló eset lehet, mint a Felvidéken. A bolgár invázió idején a 
helyi férfiak harcban vesztesen elmenekültek, a győztesek pedig a területet birtokba 
véve a visszamaradott asszonyokkal hoztak létre utódokat. Ezáltal változott az eddigi 
etnikum, de a gyermekek anyjuk nyelvén nőttek fel, amibe apáik szókincse is belekerült. 
Ezidőben a harmadik generációval számolhatunk, akiknek az érkező magyarok, feles 
alapon éppúgy rokonaik voltak, mint a bolgárok. Azonban más lehetőség sincs kizárva.
Deinde amoto exercitu uenerunt uersus fluuiuum Temes
et castra metati sunt iuxta vadum arenarum
et, cum uellent transire amnem temes,
uenit obuiam eisglad, a cuius progenie othum descendit,
dux illius patrie cum magnó exercitu equitum et peditum adiutorio cumanorum
et bulgarorum atque blacorum.

Azután seregüket nekiindítva, a Temes folyó felé mentek, és a Fövény-rév mellett ütöttek 
tábort. Midőn át akartak kelni a Temes folyón, ellenük jött annak a hazának a vezére, Gálád,



akinek ivadékából Ajtony származik nagy lovas meg gyalogos sereggel, azon kívül még kun, 
bolgár és blak segítséggel. (Pais)

44.5.3- Innen távozva ment a sereg a Temes folyó felé,
és tábort ütöttek az aréna (sekély vizű) gázlója (vadum arenarum) mellett.
És mikor át akartak kelni a sebes/ gyorsfolyású Temesen,
szembejött velük Glad, akinek leszármazottjától Othum (szállt le ~) született,
annak a pátriának a fejedelme nagy lovas sereggel
és gyalogos cumán és bulgár, valamint blak segítséggel

44.5.3.a. Aréna a folyó félkör alakú, rendszerint lassú folyású kanyaija. Alpámál a sabulum 
arénájánál találkoztak a hadak. A jelen helyzet hasonló, mint volt az Almás 
pataknál és a Nyitra folyónál. A két hadat ezúttal a gyors folyású Temes folyó 
választja el, aminek jobb partján Zuardu és társai, a sekély vizű gázlónál 
helyezkedtek el, míg Glad a túlsó parton érkezett.

Pais: Magyarázatok Fövény-rév  (vadum arenarum) 44. -  Ma Fény helység (eredetileg am. 
Fövény), a Temes jobb partján, M ódos közelében.

44.6.1. Altéra autem die, dum utraque acies interiacente fluuio Temes 
ad inuicem nullatenus transire ualuisset,
Tunc Zuardu iniunxit fratri suo Caduse,
ut cum dimidia parte exercitus sui descenderet inferius
et quolibet modo posset transmeare pugnaret contra hostes.
Statim Cadusa praeceptis fratris sui obediens
cum medietate exercitus equitans descendit inferius celerrimo cursu
et, sicut diuina gratia erat eis preuia, leuem habuit transitum.

44 g 2  Mikor másnap, minthogy köztük volt a Temes folyó -  egyik hadsor sem bírt sehogyan sem
átjutni a m ásikhoz,. . .  akkor Szovárd meghagyta testvérének, Kadocsának, hogy serege fele 
részével vonuljon valamivel lejjebb, aztán akárhogyan, de menjen keresztül, és ütközzék 
meg az ellenséggel. Kadocsa rögtön engedelmeskedett testvére rendeletének, a sereg felével 
sebes vágtában lejjebb került, s minthogy az isteni kegyelem volt a kalauzuk, az átkelést 
könnyen végrehajtotta. (Pais)

44.6.3. Másnap pedig, mivel a két hadsor között nyugton/ lustán feküdt a Temes folyó, 
egyikük sem tudott átkelni.
Akkor Zuardu meghagyta testvérének Cadusának, 
hogy seregének fele részével menjen lejjebb,
és ahol lehetséges valami módon az átmenetei, kezdje meg a harcot az 
ellenséggel.
Cadusa rögtön testvérének rendelkezésének engedelmeskedve, 
a fél lovassereggel lement lejjebb/ alulra, a leggyorsabb vágtában, 
és itt a „ divina gratia ” segítsége volt az útmutatójuk/ ment előttük, 
ami az átkelést könnyűvé tette.

44.6 .3 .a. A  harci taktika ugyanaz lesz, mint az Almás pataknál volt. A két had között van a 
folyó, s az ellenséget észrevétlenül kell közrefogni, és egyidejűleg két oldalról támadni. 
A gyors folyású Temesen nem lehetett akárhol átkelni, és Glad sem kísérelte meg. 
Cadusa az utasítást kapta, hogy „ahol lehetséges, valami módon”, keljen át, mégpedig



„lejjebb”, azaz a folyó folyásának irányában, ahonnan az ellenség jött. Ha ez sikerül, 
elvágták Glad visszavezető útját.
Ezúttal is istennő, vagy istennők divina gratia segítsége van velük, és rátalálnak az 
átkelő helyre. Ezúttal nem bizonytalan rövidítés engedi sejteni, hanem teljes kiírás 
mondja, hogy nem deus, hanem divináról van szó.
Ezen a tájon egyébként sűrűsödnek a híres nevek. Itt találjuk a görög mitológia Themis 
istennőjét; Perjámost, a Frank Krónika Príamosát; a Priscos rhetortól ismert Réka 
királyné nevét; vagy a kincséről híres Nagyszentmiklóst, ami Attila harmadik 
fófeleségének, Mikolt-nak nevét viseli. Árpád kiküldött hadai ősi szkíta-hun területen 
vágtáznak, akik felett ősanyák, Réka és Mikolt őrködnek, és a föld asszonyait küldik 
segítségül, hogy mutassák nekik az utat.

44.7.1. Et dum una pars exercitus Hungarorum cum Cadusa ultra esset
et dimidia pars cum Zuard citra esset, tunc Hungarii tubas bellicas sonuerunt 
et fluuium transnatando acriter pugnare ceperunt.
Et quia deus sua gratia ante cedebat Hungaros, 
dedit eis uictoriam magnam
et inimici eorum cadebant ante eos, sicut manipuli post messores.

44.7.2 Pais: Magyarázatok
Midőn a magyar sereg egyik része Kadocsával odaát volt, fele része Szovárddal pedig az 
innenső oldalon, akkor a magyarok megfútták a harci kürtöket, és a folyón átúsztatva heves 
küzdelembe bocsátkoztak. S mivel az Isten járt előttük a kegyelmével, nagy győzelmet adott 
nekik, és az ellenség úgy hullott előttük, mint a kévék az aratók után.

44.7.3. És mikor a magyar hadaknak egyik része Cadusával a túlsó oldalon volt, 
és a másik fele Zuarduval az innenső oldalon volt,
akkor a magyarok a harcitubákat/ kürtöket megszólaltatták,
és a folyón keresztül úsztatva hevesen harcolni kezdtek (vizesen, de hevesen.)

És mivel 1. istenük kegyelme, 2. az Isten ő kegyelme 
előzte meg a magyarokat, nagy győzelmet adott nekik 
és ellenségeik hullottak előttük, mint kévék az aratók után.

44.7.3.a. A haditaktika ezúttal is bevált. Viszont gondolható, hogy a hivatalosan keresz
ténnyé tett Magyarországon, a magyarok istenére való hivatkozást csak barátok 
között lehetett kimondani. A harcban két nagy előd, azaz isten előzte meg a 
magyarokat, a gall Priamos és a hun Attila, akiknek lelke lebegett a lápok felett, 
s győzelemre segítették az utódokat. De a kétértelműség sem marad el.

inimicus 1. ellenséges (magán viszonyban: személyes érzés) 2. dolognál ártalmas, rossz, 4. 
jogilag: elvált férj (volt nejére nézve)

Az „inimicus” szó inkább a szívből jövő ellenséges érzületre utal, mint a harcban 
szembenálló névtelen ellenségre. Gondolhatunk a 4. értelemben Réka királynéra, 
a magasból lehullott hun asszonyra is, akinek neve a Bega folyó közelében 
található, (begum fejedelemasszony), akitől Attila király utolsó házasságát 
megelőzően vált el. Ő volt az Árpád vonal ősanyja, míg Mikolt a Csaba 
leszárma/ottaké.
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A téma a Nibelung-énekke! mutat rokonságot, ahol az útnak indult „hősöknek" ellenséget 
földön, három asszony ad tanácsot, hol és miképpen kelhetnek át a Dunán, hogy eljussanak 
Attila király udvarába,

A „hulló kéve az aratók után” irodalmilag jól hangzik, de a „manípulus* szó nem nagy 
kévét, csupán maroknyi mennyiséget, inkább sarlóval levágott fiivet jelent. A szónak 
másik értelme is van, még pedig egy cohorsnak (római katonai egység) egy harmada, 
ami számszerint 150-200 embert jelentett, vagy még ennyit sem. Ez volt Glad hadának 
közkatonai vesztesége.

44.8.1. Et in eodem bello mortui sunt duó duces Cumanorum et trés kenezy Bulgarorum 
Et ipse Glad dux eorum fuga Iapsus euasit, séd omnis exercitus eius liquefacti, 
tamquam cera a facie ignis, in őre gladii consumpti sunt.
Tunc Zuard et Cadusa atque Boyta adepta uictoria 
hinc egressi uenerunt uersus fines Bulgarorum 
et castra metati sunt iuxta fluuium Ponoucea.

44 g 2 . Ebben a csatában elesett a kunoknak két vezére, a bolgároknak pedig három kapitánya.
Maga Gálád, a vezérük, futással ugyan megmenekült, azonban egész serege elolvadván, 
mint a tűznél a viasz, kard élén emésztődött meg. Ekkor a diadal után Szovárd, Kadocsa 
meg Vajta onnan továbbindulva a bolgár határ felé nyomultak, és a Panyóca vize mellett 
ütöttek tábort. (Pais)

44 .8.3 . És ebben a harcban elesett a cumánoknak két fejedelme 
és a bolgároknak három csapatvezetője.
És maga Glad, a fejedelmük gyors futással megmenekült, 
de valamennyi serege elolvadva/ szétoldva, úgy, mint a viasz a tűz lángjától, 
Gladnak a legtávolabbi partjain/ tájain megsemmisültek/ 
szétmorzsolódtak/szétszéledtek,
Akkor Zuard és Cadusa, és Boyta győzelmet nyerve, 
innen indulva mentek Bulgária végei/ határa felé, 
és tábort ütöttek Pancsova folyója mellett.

44.8.4. Glad lován megfutamodott, gyalogos serege szétszéledt, s a három vezér a Temes 
túlsó partján igyekezett tovább a bolgár határ felé, a menekülő nyomán. Délre a 
végtelen Alibunári mocsárvidék terült el.
Hogy ki volt a P. magister által Gladnak nevezett ellenfél, kérdés marad. Valószínű, 
dux-nak tisztelve, csak úgy, mint Salán és Menumorout, apai vonalon Krum 
fejedelem leszármazottai közül való volt. Neve annyi mint „kard”, tehát katona, gladiátor. 
Ura, kormányzója egy bolgár fennhatóság alatt lévő pátriának. Gyalogos segítői a 
cumanusok, vagyis ezen a tájon, nem messze Hunyadban élő hun ivadékok. A bolgárok 
saját atyafiai, a blakok pedig zsoldos katonák. Saját lovascsapattal rendelkezik. Anyai 
ágról hun származású lehet. Neve a magyar gálád jelzővel is rokonságot mutat, aminek 
ellentétes rokonszava: gálám/gáláns.

Pais: Magyarázatok
<Jalád(dux Glad, olv. Glád) 11,44. -  Anonymus szerint a Marostól Orsováig, illetőleg Haramig 
terjedő föld ura; katonái kunok, bolgárok meg blakok, ezek között két kun vezér és három 
bolgár kenéz esik el. Ivadéka a török nevű Ajtony. A Glád név e vidéken több helynévben 
feltűnik. Egyik Anonymus Fövényrévéhez közel Gilád Temes megyében. Van Galacka-Bara



33. ábra: A Maros-Tisza-Duna közenek meghódítása

Nagykikinda mellett délre. A Temes megyei Denta közelébe eső Bálát előbb szintén Gálád 
volt.
Györffy: [Mint Ajtony őse, magyar törzsfő lehetett a honfoglalás után; Anonymusnak országa 
megrajzolásához Ajtony országa szolgált mintául. Más regényalakjaihoz hasonlóan An
onymus ott vereti le Galádot, ahol a Gálád helynév található.]
Panyóca vize (fluvius Ponoucea, olv. Ponyouca) 44. -  a víznek magának is, nevének is 
megfelel a Ponyavica nevű Duna-hurok a Temes torkolatától délkelet felé. Ez a víznév 
bizonyára szláv eredetű pányva, régen panyava szavunkkal függ össze, s így valóban jelölhetett 
egy pányvaszerü folyóágat vagy hurkot, mint ahogy alapjában a rokon jelentésű kengyel 
s/intén ilyen értelemben szerepel olvan sűrűn régi vízneveinkben. Az aldunai pányva vagy 
hurok a/onban úgy látszik valamikor északabbra, a Temes befolyásánál szakadt ki a 
Dunából, s Így felelhetnek meg a panyoca (vö. panyó, panyóka) változatának a mai Pancsova 
régi Pancej Pancsej, Pancsaj, Pancsaly névalakjai.

44.9.1, Dux uero Glad fuga lapsus, ut supra diximus,
propter timorem I lungarorum caslrum Keuee ingressus est
et tercio die Zuardu et Cadusa nec non Boyta, a quo genus Brucsa descendit,



ordinato exercitu contra castrum Keuee pugnare ceperunt.
Hoc cum Glad dux eorum uidisset, missis legatis pacem ab eis petere cepit 
et castrum sua sponte cum diuersis donis condonauit.

a a a 2 Pais: Magyarázatok
Gálád vezér pedig, amint fentebb mondottuk, elszaladt, és a magyaroktól való félelmében 
Keve várába húzódott. Harmadnap Szovárd, Kadocsa meg Vajta, akitől a Baracska-nemzetség 
származik, elrendezték seregüket, és K eve várának a vívásához fogtak. Midőn Gálád, 
amazoknak a vezére, látta ezt, követeket küldve békét kért tőlük, és a várat különféle 
ajándékokkal együtt önként odaadta nekik.

44 9.3. A fejedelem, mármint Glad gyorsan menekülve/ megfutamodva, 
mint fentebb mondottuk, a magyaroknak a félelme miatt,
Keve várába ment be.
Es a harmadik napon Zuardu és Cadusa valamint Boyta, 
akitől a Brucsa nemzetség származik, 
a seregek rendezésével Keve vára ellen harcolni kezdtek.
Ezt, mikor Glad, a fejedelmük láthatta, követeket küldött tőlük békét kérni 
és várát önként különböző ajándékokkal átadta.

44.9.3.a. A Panoucea/ Panyóca folyó ki és milétét leegyszerűsíthetjük azáltal, hogy ilyen 
nevű folyó egyáltalán nem létezett. Az elmenekült Glad Keve várában keresett 
menedéket. Cadusa és társai követték a Temes mentén, mert a lápos, mocsaras 
terület nem adott más lehetőséget. így jutottak el a határ közelében lévő, egyetlen 
szóba jöhető helyre, aminek későbbi írásmódja Pancsova. Vagyis fordított birtokos 
esettel, Pancsova várának a vizénél, azaz a Temes folyó mellett ütöttek ismételten 
tábort. A Gestának már megismert írásmódja, hogy miért egyszerűen, ha 
komplikáltan is lehet.
A mondatrészek elválasztásának másik lehetőségével, a „magyarok” többes számú 
birtokos esete miatt, úgy is forgathatnánk a helyzetet, hogy
... Glad félelmében, a magyaroknak a Keve várába futott be.

Pais: Magyarázatok
Keve vára  (castrum Keue, olv. Keve) -  a Keve am. „kő”, és az ugyanezt jelentő török Tas 
személynév megfelelője. Régebbi magyar Küvi változatából lett a szláv Kubin neve. így \  an 
Temeskubin az Al-Duna mellett, amint északon is ezt a magyar eredetű nevet viseli Alsókubin. 
Györffy: [Kubin, hajdan Kolbin neve nem ide tartozik.]

Az idegenül ható Ponoucea szó, Panyóca formája lehetséges, de többet is takarhat. 
A későbbi Pancsova változat világosabb. Tudva, hogy a korai magyar nyelvben 
a cs betű helyén s állott (gimils), a helynév kettéválasztva Pán és Csóva, v=b, 
Csoba >Soba >Csabá-ra lesz változtatható, míg a kezdőszótag Pán, későbbi 
formája Bán, a római idők előtti őslakosságra utal. A Temes mentén pedig a 7. 
században az avarok és Kovrát fiai közötti harcok ismertek, s az avar kán vesztesen 
északra távozott. A negyedik fiú Kuber-Csaba, ekkor már nem személy- hanem 
törzsnév volt.
A ponoucea. szóból azonban apró betűkeveréssel, mintpono-ceua kiolvashatjuk 
a ceva-ceve-Keve nevet is, aki hunoknak Pannónia elleni első harcában esett el, 
és aNagykevély hegye táján temették el még Attila születése előtti időben.



44.9.3.b.

44.10.1.

44.10.2.

44.10.3.

A hadak körülvették Keve várát, Gladnak még menekülési lehetősége sem volt, és 
harmadnapon, megadta magát. A vár védői és a föld ősi lakossága, nem voltak 
hajlandók harcolni érte. Mint később értesülünk, csakúgy, mint Zobor esetében, 
behódolása után neki sem lett bántódása, és leszármazottai István király idejéig 
birtokosok maradtak a tájon. Glad neve jelenthet kardot is, míg magyar 
hangrenddel többféleképpen alakíthatjuk:
Gálád, gald, gall-d = gallok, galaták, későbbi változatban kelták, a Kárpátmedence 
ősi népeinek egyike.
A korai térképeken a Pancsova név hiányzik, míg Keve helynevet ugyan találunk 
a tájon, csupán földrajzilag meghatározhatatlan pontatlansággal. Lényegében nem 
játszik túl nagy szerepet a kis távolságon belül, hogy hol volt a táborhely, hadászati 
szempontból azonban Pancsova a legnagyobb jelentőségű.

C) A hadak továbbmenetele

Hinc euntes castrum Vrsoua ceperunt et per mensem unum ibi habitauerunt 
et Boytam cum tertia parte exercitus ac filiis incolarum in obsides positis 
ad ducem Arpad remiserunt
Et insuper legatos suos miserunt, ut eis licentiam daret in Greciam eundi, 
ut totam Macedoniam sibi subiugarent a Danubio usque ad nigrum maré.
Nam mens Hungarorum tunc tempore nichil aliud optabat, 
nisi occupare sibi terras et subiugare nationes et bellico úti laboré.
Ouia Hungarii tunc tempore ita gaudebant de effusione humani sanguinis 
sicut sanguissuga et nisi ita fecissent, tót bonas terras posteris suis non dimissent.
Quid plura?

Innen továbbmenvén Orsóvá várát foglalták el. Egy hónapig tartózkodtak itt. Ekkor Vajtát 
a sereg harmadrészével meg a lakosoknak túszul adott fiaival visszaküldték Árpád vezérhez. 
Egyszersmind avégett is küldöttek hozzá követeket, hogy adjon nekik engedelmet a 
Görögországba menetelre, ahol majd aztán egész Macedóniát meghódítják a Dunától a 
Fekete-tengerig.
Hiszen a magyarok lelke abban az időben semmi mást nem áhított, csak földeket foglalni, 
népeket hódítani, és hadimunkát végezni. Tudniillik a magyarok akkor úgy örültek az embervér 
kiontásának, mint a nadály, s bizony, bizony, ha nem így tettek volna, nem hagytak volna 
annyi jó  földet utódaikra. De erről ne többet! (Pais)

Innen menve Orsóvá várát vették be, és egy hónapon át itt lakoztak, 
és Boytát a sereg harmad részével,
valamint a védelmükbe helyezett fiaival az őslakosoknak, Árpád fejedelemhez 
elküldték.
És ezen felül követeiket küldték, hogy engedélyt adjon a Görögországba 
menetelre,
és egész Macedóniát maguknak meghódíthatnák a Dunától a Fekete tengerig. 
Mert a magyarok esze/gondolata abban az időben nem járt máson, 
csakhogy maguknak földeket szálljanak meg és népeket hódoltassanák 
és (inkább) háborúval, mint munkával.



Mivel a magyarok abban az időben
1. örülhettek ember szerető/ nyájas/ barátságos nemzetségük/ vérrokonságuk 

kiáradásának/ elterjedésének,
2. örültek az emberi vér kiömlésének, vérszívókhoz hasonlóan, és ha ily 

módon cselekedtek volna (a régmúltban,)
oly sok jó  földet leszármazottaiknak nem kellett volna elhagyniok.
Quidplura? Érthető?

44.10.3.a. Jelentős harc Orsova>Soba váránál sem esett, mert ide is hazajöttek, és az incola, 
az őslakosok fiait vették védelmükbe. De miért hangsúlyozott, hogy egy hónapig 
laktak itt? Mi történt ezen idő alatt?
Odaát, bulgárok és görögök, Symeon és VI. Leó között újra megindult az 
ellenségeskedés. A kor krónikáiból ism ert, hogy a görög császár elküldte 
követeit a magyarokhoz, akikkel az Al-Dunán találkoztak Cadosával és 
Boytával, akiknek ajánlato t tettek . Feladatuk Bulgária megtámadása, 
elfoglalhatják Bizánc egyetértésével, a Dunától a Fekete-tengerig, és délen a 
M acedóniáig te rjed ő  te rü le te t. Z uardu  és C adusa belem ennének a 
vállalkozásba, de ehhez Árpád fejedelem engedélyére van szükségük. A kumán 
Boyta nem csatlakozik, és a sereg egy részével visszatér. Velük mennek az 
engedélyt kérő követek is.
A kifejezés, hogy „Görögországba menjenek”, kétértelmű. Egyrészt jelenti, hogy a 
görögök határáig mehetnek szabadon, ha le tudják győzni a bolgárokat, elsődlegesen 
azonban együtt jár a görögökkel való jövőbeli politikai együttműködéssel. Árpád 
fejedelem ekkor a németek királyának szövetségese volt.

Orsóvá  (Vrscia, olv. Ürsza v. Ürsa) 11: (Ursoua, olv. Ursova) 44. -M elich megállapítása 
szerint szláv továbbképzés a török eredetű Ürs: Örs személynévből. Jelentése Örsé.

44.10.3.b. A következő mondatot forgathatjuk, ahogy akarjuk. A fordítás nem végérvényes. 
Először úgy tűnik, hogy Rmagister utólag helyteleníti az akkori vérontás örömét, 
a mindenáron való területszerzést. Majd a sanquis szó többféle változata éppen az 
ellenkezőjére utal, ami szintén a való helyzetet tükrözi, mikor mindenfelé 
vérrokonaikkal találkoztak, akik nekik behódoltak. Vérontásra nincs szükség.
Majd a folytatásban úgy cselekszenek, mint vérszívók, vagy nem úgy 
cselekszenek? Melyik az igazi ok, hogy sok jó  földet hagytak utódaikra? Az 
utolsó „dimitto” szó gyakran fordult már elő, az elküldés, kiküldés, útnak eresztés, 
elbocsátás formájában, de egyik sem találó a sok jó  föld ráhagyásával.
Nem az állítás biztonságával, hanem a helyzet megítélésével feltételezem a 
.háttérben meghúzódó gondolatot, hogyha már az ősök a régmúltban vérszívók 
lettek volna, mint a régi és az új rómaiak, utódaiknak nem kellett volna oly 
gyakran elhagyniok a drága, jó  anyaföldet.
A befejezés Quid plura? Érthető? Nagyjából igen.

44.11.1, Boyta et legatí eorum ad ducem Arpad peruenerunt 
et rés gestas sibi narrauerunt.
Dux uero opus eorum coiiaudauit et Zuardu ac Caduse licentiam concessit



liberam in Greciam eundi et terram preoccupandi sibi.
Et Boyte pro suo fidelissim o seruicio dedit terram magnam 
iuxta Thysciam nomine Torhus.
Tunc legati Zuard et fratris sui Caduse accepta licentia laeti 
ad dominos suos reuersi sunt.

44.11.2. Vajta és a követek megérkeztek Árpád vezérhez, s elbeszélték neki a történteket. A vezér 
pedig megdicsérte müvüket, egyszersmind Szovárdnak meg Kadocsának teljes szabadságot 
engedett, hogy Görögországba menjenek, s ott földet foglaljanak maguknak. Vajtának pedig 
hűséges szolgálatáért nagy földet adott a Tisza mellett, Tarras nevűt. Szovárdnak meg 
testvérének, Kadocsának a követei ekkor, miután megkapták az engedelmet, visszatértek 
uraikhoz. (Pais)

4 4 .11 .3 . A fejedelem munkájukat megdicsérte,
és Zuardu és Cadusának engedélyt adott, hogy szabad cselekvési joggal
Görögországba menjenek,
és földet előre megszállják maguknak.
És Boytának hű szolgálatáért nagy földet adott a Tisza mentén, Torhus nevűt. 
Akkor Zuard és testvérének, Cadusának követei 
a megkapott engedéllyel, örömmel uraikhoz visszatértek.

44.11.3.a. Az adott helyzet legfontosabb pontja, hogy Zuardu és Cadusa engedélyt kapnak 
ugyan Árpád fejedelemtől, hogy hadba menjenek, de saját felelősségükre, saját 
zászlajuk alatt. Ugyanez volt a helyzet Tuhutumnál, mikor ő vette birtokba Erdélyt 
és nem a főfejedelem. Ezúttal is, ami földet a két vezér magának meg fog szerezni, 
a saját uralmuk alá kerül. Tehát a Gesta Hungarorumból az olvasható ki, hogy a 
görög császár a szerződést nem közvetlenül a magyarok nagyfejedelmével 
Árpáddal, hanem az önállósult Zuarduval kötötte, aki az egyik görög krónikában 
említett Leventével azonos, ha a fordítás helyes. Az időpont a 993. esztendő 
nyara,
Johannes Skylitzes évszámok nélküli krónikájában részletes kortörténetet találunk.
1. VI. Leó császár uralkodásának második évében (888) Itáliában megszűnt Bizánc uralma.

2. A következő évben napfogyatkozás történt a nap hatodik órájában, mikor a csillagok is 
láthatók voltak, s közben villám ütött agyon hét embert a Fórumon. Ez a természeti jelenség 
pontos időszámításra ad lehetőséget.

3. Majd ezt követően a szaracének támadták Samos szigetét, ahol a görög hadvezér fogságba 
esett.

4. A következő év fontos eseménye, hogy a császár, bár nős volt, szenvedélyesen beleszeretett 
egy szépasszonyba, Zoe nevűbe, aki, miután férjét megmérgezték, a szeretője lett.

5. Ezt követően meghalt a császár bátyja, Bizánc patriárchája (891).

6. Majd m egkezdődik az ellenségeskedés Simeonnal, a bulgárok cárjával üzleti ügyekből 
kifolyólag. Háborúra került a sor, ami már a következő esztendőre tehető. A csata 
Macedóniában esett meg, a bizánci hadak legyőzésével. Symeon minden élve elfogottat 
lemászároltatott, s az orrukat levágva elküldte Bizáncba. Ez a megszégyenítés vezette a 
császárt a gondolathoz, hogy elküldje a magas rangú Niketas Sklerost a türkökhöz, 
akiket másként ungroi-nak neveznek, m ivel tudta, hogy ezek se lesznek barátai 
Simeonnak.



Zuardu és társainak orsovai tartózkodása alatt jött a bizánci követség, aki rá tudta 
venni őket arra, hogy a bulgárok ellen harcba szállj anak Ezt követte a követküldés 
Árpád fejedelemhez, aki megadta a távozási engedélyt, illetve a hadjárattal egyetértett 
A követek örömmel tértek vissza a hírrel Orsovára. Ezután a császár követe, 
feladatának sikeres elvégzése után, túszokkal együtt tért vissza Konstantinápolyba.
Az időpont 893 nyara, lehet június-július. Árpád fejedelem és vezértársai feleségeikkel 
még Csepel szigetén nyaralnak. A hadjárattal való egyetértésnek oka nemcsak a görög 
császár megsegítése volt, hanem a Vladimir meggyilkolása miatt előállott helyzet, mivel 
Simeon kétségtelenül semmisnek tekintette a magyaroknak való behódolást és elfelejtett 
adót fizetni. A követváltás eseményei egy hónapot vettek igénybe, mialatt Cadusa és 
Zuardu Orsován tartózkodtak.

44.11.3 .b. 12. Birtokadományozás
A fejedelem a visszatért Boytát egy tiszamenti birtokkal, Toihus nevűvel ajándékozza meg 
hű szolgálatáért A térképen ilyen névnek nem található nyoma, ellenben az eddigi kumán 
birtokokok közvetlen szomszédságában találjuk napjainkig a honfoglalás útján, Ernőd és 
Mezőkeresztes között a Vatta, Lázár deák térképén Watha helynevet. Boyta= Vata.

44.11.3.c. A 993. esztendő eseményei nyugaton, a Fuldai Évkönyvek szerint fontosnak tartva:
1. A király a böjt idején a nyugati frankok kolostoraiban és a püspöki székhelyeken 

tartózkodott, ott imádkozva.
2. Egy ifjú ember, Engilschalk, aki megszöktette a királynak egyik szeretőjétől 

származó leányát, először kegyelmet nyert ugyan, de hamarosan elítélve, 
megvakították, mivel bejelentés nélkül akart belépni a királyi udvarba.

3. Emiatt az unokatestvérének Willihelmnek is leütötték a fejét.
4. Utóbbinak bátyja többekkel együtt hasonló sorsra jutott.
5. A király betört Zwentibald herceg birodalmába, kirabolva azt, de csak nat,y 

nehézségekkel jutott vissza bajor földre.
6 . Itt született fia, akit a mainzi és augsburgi püspökök által a keresztség szert 

forrásvízével mosva, nagyapja után Ludvignak neveztek.
7. Rómából Formosus pápától követek érkeztek, könyörögve kérve a király1 

hogy jöjjön, és vegye kezébe Szent Péter dolgait, hogy az itáliai birodalmai 
ne a gonosz keresztények ragadják magukhoz. A király hajlandónak mutatkozott, 
és a követeket ajándékokkal és megtisztelve elbocsátotta.

8 . A tél rideg volt és hosszan tartott, olyannyira, hogy márciusban egyes helyeken a hó
5 napon át bokáig ért. Emiatt nagy hiány keletkezett a borból. A birkák és a 
méhek elpusztultak

Az időszámítást illetően egy megjegyzés kívánkozik. Az évszámok ebben a krónikában 
sem a szövegből olvashatók, hanem múlt századi megállapítások. A Fuldai Évkönyvben 
az esztendő története rendszerint azzal kezdődik, hogy a király vagy császár hol töltötte 
a karácsonyt ezért a továbbiakban is relatív számokkal van dolgunk



HATODIK LEVÉL

A b a  nembeli Péter 
a magiszternek, 
jogásznak és államférfinek, 
örömhírt jelentve.

Magiszter Uram!
A napokban örvendetes meglepetésben volt részem. Két történelmi munkát 
kaptam kézhez, s ezek az általam ismert első, olyan dolgozatok, amik nem 
ócsárolják a Gesta Hungarorum hitelességét, s nem ruházzák fe l Személyedet 
tudatlansággal, mesemondással és egyébb bogáncsokkal. Tehát saját 
meglátásaimmal nem állok reménytelenül egyedül.
Az egyik dolgozat Szádeczky-Kardoss Irma tollából való, (TURAN 2000. okt.- 
nov.) aki felismeri jogi tudásodat, és levonja a következtetést, hogy 
„ a törzsek szövetkezése, a fejedelemválasztás és a vérszerződés jogi aktusának 
meghatározó szerepe volt Magyarország létrejöttében. Ezek mögött megbújik a 
jogalap és az öröklés is. ”
Mégegy idézet:
„ Minden je l arra utal, hogy a honfoglalás nemcsak katonailag volt alaposan 
megszervezett és előkészített művelet, de jogi és diplomáciai értelemben is. A 
korabeli törzsi tagozódású (szövetségi) társadalom és állam jogrendjének magas 
színvonalát is mutatván. ”
Miután munkádat húsz éves munkával mondatról-mondatra elemeztem, 
ugyanerre az eredményre jutottam. Tehát az alapállás az idézettel megegyezik, 
és részletbeli eltérések remélhetőleg nem zavarják a célkitűzést, az első magyar 
történelmi munka értékének rehabilitását.
Azonos felismerés, hogy a bolgár Zalánfejedelemnek küldött 12 fehér ló vételára 
volt a Sajó, illetve a Zagyváig terjedő területnek. A helyzet ismertetésében 
azonban némi pontatlanság történik, a Gesta szövegének másod vagy 
harmadkézből történő ismerete miatt. Ugyanis a nagyértékű 12 fehér lovat nem 
Zalán fejedelem felesége kapta a 12 ruthén fiúval együtt, míg férjének 12 ügyes 
leánnyal kellett megelégednie. Nem rendelkezve idevonatkozó tapasztalattal, 
lehet, hogy korunk diplomáciai szabályaiban ez így szokásos, de a 11. században 
úgy a latin szöveg, mint Pais Dezső fordítása szerint, az ajándékokat Zalán 
fejedelem vette át, és a tárgyalások vele történtek. A fejedelemasszony a 
leányokat és nagyon sok értékes prémet kapott ajándékba.
A Tarcal-hegyi lóáldozatról szintén más véleményem alakult, és a 16. fejezetben 
feltételeztem, hogy a „ hízott ló " kifejezés a bolgár helytartóra, esetleg a zempléni 
várkapitányra vonatkozott.



Nézetem megerősítésére a véletlen új adatot játszott a kezemre. Mesterházy Zsolt: 
A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET KINCSESHÁZA című könyvében, amit időhiányában 
csak futólag néztem át, megakadt a szemem (282.0.) a következőkön:
„ Zemplén határában, a Szélmalom-dombon a szlovákok honfoglaláskori sírokat 
találtak 1964-ben. Egy lefejezett fejedelem sírhelyét, és hozzá közel egy tömegsírt 
ástak ki. A kiértékelésre meghívták a magyar régészeket is, mert a fejedelmi sírt 
Álmos sírhelyének, a tömegsírt pedig szláv szolganépekének vélték.
... abban a sírban egy lefejezett, tömzsi kicsi ember csontváza volt. Levágott 

feje a lábánál, és kardja, markolatával a bal lába alatt, keresztben, távol a jobb 
kezétől volt, de a ruházati díszítések maradványai valóban nemzetségfőt 
jellemeztek. ... Almos nagykirályunk nem volt tömzsi, kis termetű emberke, amint 
akinek maradványát a zemplémi sírban megtalálták így ez nem Almos sírja, 
hanem a lefejezett lázadó Ond vezéré, akiről a néphagyomány is megőrizte 
azt,hogy -  mint becstelen lázadót — lefejezték, és a sírban a lábához tették a 
fejét. ”
Ezúttal is adódik egy igen, és egy nem. A tömzsi, kövér emberkét azonosítanám 
a bolgár helytartóval, akit lehet, hogy Ond-nak neveztek, s aki után az Ondava 
folyó kapta a nevét, s akit a néphagyomány, mint árulót tartott emlékezetben, 
de személy szerint nem azonos a hetumoger Oundu-val. Az eltemetés módja, a 
levágott fej, s a test alá balról helyezett kard, szimbolikusan fejezi ki a megvetést, 
s a közeli tömegsír pedig a harcban elesett közkatonaságra mutat. A koponyák 
száma hasznos felvilágosítást adna a többi erődítmény megközelítő létszámáról is, 
amiből a magyar harcosok létszámára is következtethetnék Fentebbi elemzésemben 
nem volt teljesen kideríthető, hogy a „ kövér lovat’’ a népfelkelés terítette le vagy 
ehhez a kumán katona, Turzol közvetlen segítsége is hozzásegített-e?.
Kétségtelenül jogos a megállapítás, hogy a feltárt sír nem Álmos sírja volt. Oundu 
vezér rossz hírbe hozása pedig negatív értelemben vett „jellemző” vonása a 
magyarellenes történetírásnak. A név alapján azonban fennáll a lehetőség, hogy 
rokonok voltak, s míg a bolgár megszállás elől a törzs egyik része a Maroson 
túlra menekült, a család egy visszamaradott tagja a hatalomváltás kiszolgálója 
lett.
Magister Uram! Ha ellenfeleid olvasták volna az egész művedet, akkor tudták 
volna, hogy Oundu a Tisza mentén, szemben a Körös és Maros torkolattal kapott 
birtokot, és fia  Etu volt, aki kiépítette Csongorád várát és Árpád fejedelem 
biztosan nem ajándékozott birtokot apja gyilkosának
A könyvvel kapcsolatban még annyit, hogy ha a gestai idézetek nem is pontosak, 
nincs nyoma az eddig ismert lekicsinylő hangnemnek Veled és munkáddal 
szemben. Talán előbb-utóbb, új történész generációval mégiscsak eléred célodat, 
nemzeted múltjának megőrzését az utókor számára.

rr

Őszinte híved
A.BE



45. A BOLGÁROK ÉS MACEDONOK VÁROSLAKÓI

DE CIUIBUS BULGARORUM ET MACEDONIUM

45.1.1. Transactis quibusdam diebus Zuard et Cardusa cum omni exercitu suo 
eleuatis uexillis signiferis aquam Danubii transnauigauerunt
et castrum Borons ceperunt, deinde ad castrum Scereducy iuerunt.
Audientes hoc ciues Bulgarorum et Macedonum timuerunt ualde a facie eorum.
Tunc omnes incole eius terre miserunt nuntios suos cum donariis multis, 
ut terram sibi subiugarent et filios suos in obsides traderent.
Zuard et Cadusa paci fauentes et dona et obsides eorum accipientes 
eos quasi suum proprium populum in pace dimiserunt.
Ipsi uero ceperunt equitare ultra portám Wacil et castrum Philippi regis ceperunt,
deinde totam terram usque ad Cleopatram ciuitatem sibi subiugauerunt
et sub potestate sua habuerunt totam terram a ciuitate durasu usque ad terram rachy.

45.1.2. Néhány napra rá Szovárd meg Kadocsa egész seregükkel együtt, magasra tartva jellel 
megjegyzett zászlójukat, átkeltek a Duna vizén, és elfoglalták Barancs várát, majd meg 
Szeredüc-vára alá vonultak. Mikor a bolgárok és macedónok népei ezt meghallották, erősen 
megijedtek tőlük. Erre annak a földnek lakosai mindvalahányan elküldötték követeiket sok 
ajándékkal, hogy a földet hódolva felajánlják, és fiaikat kezesül átszolgáltassák nekik. Szovárd 
meg Kadocsa békére készen mind az ajándékokat, mind a kezeseket elfogadták, s őket, mint 
a saját népüket, békében elbocsátották. Maguk pedig továbblovagoltak túl a Vasszil-kapun. 
Fülöp király várát bevettek, majd Kleopátra városáig az egész földet meghódították, s 
hatalmuk alatt tartottak mindent Durazzo városától egészen Rácföldig. (Pais)

45.1.3. A közlés után néhány napra Zuard és Cardusa egész hadukkal, 
magasra emelve a saját jelű  zászlót, áthajóztak a Duna vizén 
és bevették Borons várát, ahonnan a Scereduci várhoz mentek.
Hallva ezt Bulgária és Macedónia polgárai, nagyon féltek a megjelenésüktől. 
Akkor valamennyi őslakosa annak a fö ldnek  követeiket küldték nagy 
ajándékokkal,
hogy földjüket maguk alávetik, és fiaikat túszul adják.
Zuard és Cadusa a békét helyeselve
és az ajándékokat és a zálogokat/ túszokat átvéve,
őket (a követeket) mint saját/ hozzájuk tartozókat békében elengedték.
Maguk pedig megkezdték a lovaglást túl a Wacil kapún 
és Philipp király várát megszállták,
tovább az egész földet Cleopatra városáig maguknak meghódították 
És hatalmukban tartották az egész földet Durasu városától a rácok földjéig.

45.1.3.a. Két deli levente, önálló vállalkozással, saját zászló alatt, hódító útra indul. Görög 
hajók viszik át őket a Duna túlsó oldalára. Kérdés, melyik ponton történik az 
átkelés, ahol balsiker esetén visszavonulási lehetőség is van. Orsóvá erre nem 
alkalmas.
Átkelve, először két várat foglalnak el.



Pais: Magyarázatok
Barancs (Borons, olv. Boroncs) 45. -  Ma Branicsevo Szerbiában, nem messze a Dunától, 
a Mlava folyó mellett.
Györffy: [A Pék folyó mellett.]
Szeredüc (castrum Scereducy, olv. Szeredüc) 45. -  Ma Bulgária fővárosa, Szófia esik a 
helyére.

Induljunk ki abból a meggondolásból, hogy Orsovával szemben a partraszállás 
előnytelen volt, míg a második meghatározás Szófiával téves. A hajók felmehettek 
a Pék folyó menti Branicevo-ig, ha annak van bizonyítható vármaradványa, ami 
megfelelne Borons várának, míg a másik vár Seredux, a magyar Szendrő lehetett. 
Innen az út a Morava partján visz tovább.'

45 1 2 .b. Az itteni nép incola, azaz őslakos volt, tehát nem bolgár, akiknek a fennhatósága alatt 
éltek. Követeket küldenek gazdag ajándékokkal, fiaikat túszul adják, akiket Cadusa 
és Zuard át is vesznek, akik valószínű, hogy harcosként csatlakoznak, megállapodnak 
a békében, és a követeket elbocsátják, mert „hozzájuk tartozónak” tekintik őket. Ez 
egyúttal azt jelenti, hogy a területet lakosságának behódolásával ott megszűnt a bolgár 
fennhatóság. A terület urai Zuardu és Cadusa.
Majd túl mennek a Wacil kapun, tehát görög fennhatóság alatti területen járnak. Ez 
nem lehet azonos a Drina folyó menti Wacil kapuval, ahol Botond és társai mentek be. 
A Kelet-Római Birodalomnak főkapuja Nis városánál van. Egykor Attila országának 
határa is eddig ért. Itt kétfelé ágazik az út. Az egyik Szófián keresztül megy 
Konstantinápolyba, a másik egyenesen délre, Theszalonikibe. A két hadvezér eljutott 
Philipp király és Cleopátra városáig, és hatalmukba került a föld Durasu városától a 
rácok földjéig.
Kezdődik a találós játék! Hol volt, hol nem volt? Mikor volt, mikor nem volt?

45.1.3.c. Johannes Stylitzesnek. a bizánci történetírónak további elbeszélése (fejezet León 12, 
német fordításból átvéve), a következő:

,,A császár vízen és szárazföldön szándékozott támadni. Előzőleg azonban követet küldött 
Simeonhoz a béke megtartása miatt, akit azonban a bolgárok cárja fogságba vetett.” 
„Mialatt Simeon a császár szárazföldi csapataival harcolt, a „törökök” átkeltek a folyamon, 
és egész Bolgáriát kirabolták. Mikor ezt Simeon meghallotta, otthagyta a görögöket, és a 
törökök ellen fordult, akik keresték a harci összecsapást a bolgárokkal, és átkeltek az Istroson/ 
Dunán, megtámadták őket és győztek. Csak egy hajszálon múlt, hogy Simeon Dorostolon- 
ba tudott menekülni, amit most Distrá-nak hívnak.”

A helyzet térben és időben mintha nélkülözné a realitást, vagy a szöveg 
értelmezésben van hiba. A magyar hadak nem valószínű, hogy kétszer keltek át 
a Dunán. Fentebb arról volt szó, hogy a császáriak első veresége Macedóniában 
történt. Majd a harcok újra kezdődtek, aminek időpontja azonosítható a magyarok 
érkezésével, akik a görög író (vagy a fordító) kifejezése szerint, „egész” Bolgáriát 
„kirabolták”. Mekkora volt egész Bolgária s mennyi idő alatt történhetett a 
„kirablása”?
A görög krónikás nem említi, hogy a „rablást” harcok előzték volna meg, vagyis 
csak kifejezés formája tér el a magyar gesztában elmondott történettől, hogy az 
útba ejtett népek „ajándékot hozva” behódoltak Zuardunak és Cadusának. Ezt



hallva Simeon, csapot-papot, görögöket otthagyva, a törökök ellen vonult, akik 
keresték vele az összecsapást. Ez valahol Nis városán túl történt és a bolgárok súlyos 
vereségével végződött, ami lehetővé tette Cadusa és Zuardu számára a további 
hódításokat.
Egy térkép rekonstrukción azt találom, hogy Dorostolon, ahova Simeon menekült, 
a Duna déli oldalán, nagy messzeségben Orsovától, a Fekete tenger közelében 
található helység. Ez az 19. századi elképzelés, macedóniai hadszínteret hirtelen 
a Duna torkolatvidékére helyezve, úgy térben, mint időben nélkülözi a reális 
alapot. A magyar hadak valahol Macedónia közelében kellett, hogy legyenek, 
ha a bolgár had, hátbatámadástól félve, hirtelen megfordult. A Balkán útjait a 
hegyek határozzák meg, sok kitérési lehetőség nincsen. A vereség után Simeon 
egyhamar aligha vállalkozott újabb támadásra, tehát a következő összecsapásig 
bizonyos idő telt el.
Viszont a Gesta Hungarorumban a tudatos megtévesztéses játékkal számol
hatunk, ami mögött azonban a múlt alapos történelmi ismerete áll. Három behódolt 
városnév áll rendelkezésünkre, Philipp király vára. Cleopátra és Durasu városai. 
Választhatunk a lehetőségek közül.
1. A macedón Fülöp király neve már az 1. Szcítia fejezetben említésre került 
Olympiás királynéval együtt, akiknek fia volt Nagy Sándor,

„aki sok országot harcban leigázott, de a szittyák szégyenletesen megfutamították” (Pais).

Kétségtelen célzás, amit csak utólag lehet észrevenni. Most is hasonló dolgok 
történtek. Két ifjú szittya vezér szégyenteljesen megfutamított egy felfűvalkodott 
bolgár uralkodót Macedóniában. Fülöp király fővárosa ismereteink szerint Pella 
volt, Theszaloniki közelében. Lehetséges, ha nem is biztos, hogy odáig is eljutottak 
a hadak.
2. Másik lehetőség Philippopolis, a mai Plovdiv városa, a Marica partján, 
Bolgária közepén. A bizánci időkben már létezett, csakúgy, mint egy hun idők 
előtti, Philippos nevű császár. Ez is szóba jöhet, de kevésbé valószínű.
3. De hogyan kerül ide K leopátra, az egyptom i királynő neve? 
Kétféleképpen. Még régről maradt emlékezetemben, (a forrásmunka 
keresését elhanyagolom, tehát minta érték nélkül), hogy Cleopátra, az 
egyptomi királynő Durazzo városát esküvői ajándékba kapta Julius Cézártól. 
Ez is lehetséges, de a másik lehetőség valószínűbb. Ugyanis a macedón Fülöp 
királynak második feleségéi is Cleopátrának hívták, akinek városa a 
szomszédos, tengerparti Durazzo lehetett, s akit az első feleség, Olympiás 
királyné, Nagy Sándor anyja gyilkolt meg (Kr.e. 336-ban). Olympiás szintén 
Kleopátra nevű leányának életet hasonló módon végződött. Úgy látszik, a 
Kleopátrák nem születtek jó csillagzat alatt.
Pais: Magyarázatok

Kleopátra városa (ad Cleopatram civitatem) 45. -  Talán a dél-tesszáliai Neopatrasz neve 
van benne elferdítve.

Ezeregyszá/ es/tendő távlatából a nagy egészben nem játszik szerepet, hogy pontosan 
tudjuk megmondani, melvik várba menekült Simeon, melyik volt Fülöp városa, viszont



Durazzo említése azt mutatja, hogy a két vezér meghódította Macedóniát, ami az Ohrid- 
tónál végződik délnyugaton, majd átlépve Albániába, elérték a tengert, és északon 
határosak voltak a Botond és társai által elfoglalt Rácországgal.
Zuardu és Cadusa hadjárata a 893. esztendőben lebonyolódott, a Balkán nyugati 
része Macedónia határáig magyar felségterület lett, s ez a siker tette lehetővé Árpád 
fejedelem számára, hogy októberben elkezdje hadainak előkészítését Pannónia 
elfoglalására.

45 2 1. Et Zuardu in eadem terra duxit sibi uxorem 
et populus ille, qui nunc dicitur Sobamogera, 
mortuo duce Zuard in Grecia remansit.
Et ideo dictus est sóba secundum grecos, id est stultus populus, 
quia mortuo domino suo uiam non dilexit redire ad pátriám suam.

45.2.2. Szovárd ugyanezen a fö ld ön , vett m agának fe le ség e t, és az a nép, m elyet m ost 
Csaba-magyaijának mondanak, Szovárd vezér halála után Görögországban maradt. Mégpedig 
a görögök szerint azért mondták csobának azaz ostoba népnek, mivel urának halála után 
nem volt kedve útra kelni, hogy hazájába visszatérjen. (Pais)

45.2.3. És Zuardu ezen a földön, vett magának feleséget/ nősült, 
és az a nép, amely most Sobamogerá-nak neveztetik,
Zuardfejedelem halála után Görögországban maradt.
Es annak okáért neveztetnek sobá-nak, utána görögnek, 
mert egy ostoba nép, amelyik urának halála után
nem becsülte a visszatérést saját pátriájába (az apaországba).

45.2.3 .a. -A fejezet utolsó mondata már sok elemzést megért, és kétségtelenül szójátékra épül. 
Ilyen a Kleopátra és a pátria. Felmerülnek a kérdések: Miért maradt Zuardu idegen 
földön, felesége országában? Miért hívják népét sobamoger-nak? Miért ostobák, hogy 
nem tértek vissza a pátriájukba?

Pais: Magyarázatok
Csaba-magyarja (Sobamogera, olv. Csobamogyera) 45. Anonymus, csoba, azaz ostoba 
nép” magyarázatának sem m i alapja nincsen. Ő Szovárd vezér népét mondja Csaba 
.magyarjának. Ebben a Szovárd szem élynévben -  amint Szovárd  címszavunk alatt is 
rámutatunk a  magyaroknak régi, honfoglalás előtti neve, illetőleg a Keleten maradt 
magyaroknak a neve lappang. Tehát azt lehet feltennünk, hogy Csaba ezeknek a szovárd- 
magyaroknak a vezére volt, esetleg az elszakadás idején, esetleg már azután, s valami későbbi 
tudósíts révén jutott el a híre-neve az Árpád-féle magyarsághoz. Ez aztán az ő népét éppen 
úgy mondhatta szovárd-magyar mellett Csaba magyarjának is, mint ahogy saját magáról, 
mint Árpád magyarjáról beszélt. A Csaba névnek pedig a török csoban am. „pásztor” aẑ  
eredetije, amely szem ély- és törzsnévként egyaránt előfordul. Nálunk a Csabony helynév 
eredeti teljesebb formájában, a Csab, Csaba, Csabd stb. Szem ély- és helynevek pedig magyar 
fejleményeiben tartották fenn.

Györffy: [Újabb nézet szerint Csaba X. századi magyar vezér volt, aki a Balkánra vezetett 
hadjárat után nem tért haza, hanem vitézeivel ott telepedett meg. Azonosítják őket a X-XII. 
Századi bizánci forrásokban szereplő vardarióta türkökkel. Anonymus ennek az elszakadt 
néprésznek hagyományát keverte össze a szavárd magyarokra vonatkozó hagyománnyal. A 
Csaba név török magyarázata megerősítésre vár.]



34. ábra: Második balkáni hadjárat

Más magyarázat: A sobamogerok Attila király Csaba ági leszármazottai. Pontosabb 
meghatározással, mivel Zuardu és Cadusa rokonai Árpád fejedelemnek, így a Kárpát
medencében maradt utódághoz tartoztak, míg az Edémén ág Kieven túlra, az ősi 
anyaföldre költözött és hét nagycsaládra gyarapodva, kumán gyűjtőnévvel tért vissza. 
Közös ősanyjuk Ildikó/ Mikolt, Csaba anyja volt. Vele kapcsolatban korábbi 
tanulmányaimban (A koronatanú, Csillagmitosz) arra az eredményre jutottam, hogy 
Durazzo városából, vagy tájairól származott. (Korábbi dolgozatomban a lombardiai 
Bergamot gyanítottam.)
Ezúttal kézenfekvő a megoldás, hogy nemcsak Csaba, hanem a késő unoka Zuardu 
is, ősanyai rokonságát kereste fel, ott nősült, és ott is maradt. Neve a kézírásban 
olvasható Zvardu-nak is. A magyar nyelvhez formálva Zava-rd-u lesz, amiben 
nem nehéz felfedezni a szavardo-kat, a savartoi asphaloi népet, akiknek nevét a 
Biborbanszületett Konstantinostól ismerjük. 

aoflapo t sobaros gyors, hirtelen, 
átv.ért.: a) nagyra tűrő, fennhéjázó, gőgös, büszke, dicsekvő,
b) pompás, nagyszerű, fényes, díszes, ragyogó
fi/yytp/n  mogeros fáradtságos, gondterhes, nyomorult, szerencsétlen, szegény stb.



aa<pXzia- 1. Feststehen, 2. Sicherheit a) Festígkeit, Gewísshelt, b) Zuverl&sigkeít, Bestán- 
digkeit, c) Gefahrlosigkeit, Ruhe, Schutz, (sicheres Géléit, freíer Abzug, Sorgfalt, Vorsicht, 
Besonnenheit)

Az értelmet illetően, a szavak keverésével válogathatunk, lehetnek biztonságban, 
vagy megbízhatók, a név tartalmazza a Sava > Száva folyó nevét is, csakúgy, 
mint a dunántúli Szavariát > Szabariát. A táj Attila király saját hódítása volt. 
Fiának Sabának itt volt a pátriája. Az összes szó elemzése (és fordítása) túl 
megy a témán. A szabár-tói mintha görög-magyar keverék szó lenne. A pannóníai 
Szabária a Képes Krónikának is témája, míg a tó a Fertő tava.
Zuardu és népe azonban ebbe a Patriába nem mehettek vissza, mert -  lépjünk 
egy-két évet előre az időben -  ezt a tájat Árpád fejedelem foglalta le magának, 
Csaba népét, a székelyeket a keleti határokra telepítve. A Gesta fenti mondata 
forgatható úgy, hogy Zuardu népe, ha nem mehetett vissza az egykori saját 
pátriájába, nem volt ostoba, hogy egy kijelölt helyre települjön.
Árpád fejedelem térfoglalása azonban szintén jogosnak mondható, mert családfája 
szintén Attiláig ment vissza, mégpedig az idősebbik vonalról, az apai-anyai hun
magyar ágról. Annakidején a féltestvér Csaba felvágott anyjának előkelő császári 
származására, amit a magyar nemesek megvetettek, mint a Képes Krónikában 
olvasható.
A 9. század végén az utódok vérszerződéssel újra egyesültek, de egy bizonyos 
első és másodrendűség fennállt a hetumogerok és kumánok között, mint ez a 
Krónikából kicsillan. Albániában egykor híres lelet került a felszínre, a vrapi 
kincs. A helynév kissé formálva:
A-V-a-R-aPa. Az Ohrid és Prespa«sko tavak táján Saba és Magor földrajzi nevek 
találhatók. (Német TV adás.) Nevezhető véletlennek?



46.1.1.

46.1.2.

46.1.3.

46.1.3.a.

46.1,3.b.

46. A MAGYAR RÉV

DE PORTU MOGER

Transactis quibusdam  diebus dux Arpad et om nes sui primates communi consilio  
et pari consensu  ac libera uoluntate egredientes de insula  
castra inetati sunt ultra Surcusar usque ad fluuium  racus.
Et dum uidissent, quod undique tuti essent nec aliquis e is  obsistere ualeret, 
transierunt Danubium .
Et portum, ubi transitum fecerunt, portum m oger nominauerunt, 
eo  quod VII principales persone, qui hetum oger dicti sunt, 
ibi Danubium  transnauigauerunt.

Néhány nappal később Árpád vezér meg összes főemberei közös elhatározással, egyetértéssel 
és szabad akarattal kivonultak a szigetről, és tábort ütöttek Soroksáron túl a Rákos vizéig. 
S midőn látták, hogy mindenfelől bátorságban vannak, és senki sem bír nekik ellentállani, 
átkeltek a Dunán. A révet, ahol az átkelést végrehajtották, Magyar-révnek nevezték el azért, 
mert a hét fejedelmi személy, akit hétmagyamak mondtak, ott hajózott át a Dunán. (Pais)

A megegyezés utáni napokban Árpád fejedelem és valamennyi első embere 
közös elhatározással és egyetértéssel, 
valamint szabad akarattal elhagyva a szigetet, 
tábort ütöttek Soroksáron túl a Rákos folyóig.
És mivel láthatták, hogy minden oldalon biztonságban vannak, 
és senki nekik útjukba nem fog  állni, átkeltek a Dunán.
És a révet, ahol az átkelést végrehajtották, „ magyar rév ”-nek nevezték el, 
mert a hét fejedelmi személy, akik hetumogernak mondtak, 
ott hajóztak át a Dunán.
A  hetumogerok, azaz a fogarasi tájakról indult hét magyar törzsfő, Csepelt pihent 
lovakkal elhagyva, hadaikkal megszállták a Duna mentét Soroksártól a Rákos
patakig, ezáltal ellenőrizve a Dunán, a Pannóniából jövő átkelőhelyeket. Mivel 
sehol, semmiféle ellenállás nem volt, megkezdődött az átkelés, a legnagyobb 
valószínűséggel a Szentendrei-sziget déli részére. A sereg átkelt, azaz átúsztatott, 
míg a hét fejedelemi személy áthajózott, s a helynek Moger rév lett a neve, ma 
eltűnőben lévő Megyer. Anonymus közlése a hét hetumogerről tudatos, mert a 
kumánok, kiki megkapva a saját birtokát, már egy kivétellel, nem voltak velük. 
A sobamogerok, akik szabáriaiak voltak, annak visszaszerzésében nem vettek 
részt, s ez is indok, amiért nem kapták vissza nyugati birtokaikat.

Pais ■ Magyarázatok
Soroksár (ultra Surcusar. olv. Surkusár) 46. -  Elörésze a sark: sarok, utórésze meg a sár (Id. 
Sár). A mai Soroksár helység a Csepel-sziget keleti Duna-ága mellé esik, azonban valószínűleg 
éppen ennek a folyó-ágnak a neve volt Soroksár.
Rákos v r e  (fluvium Racus, olv. Rákus) 46. -  a mostani Rákos-patak Pestnél.

Adva van a terep, kérdezzünk az időpont után. Átléptünk a 994, esztendőbe. Továbbra 
is a f uldai Évkönyv irányvonalát követve, megtudjuk, hogy



1. Február 28-án igen nagy mennydörgés volt, (ami arra enged következtetni, hogy 
az előző évtől eltérően, a téli hideg korán véget ért).

2. A király a karácsonyt bajor földön töltötte, s most (a mennydörgés után), azaz 
március első felében aleman (sváb) hadsereggel megindult Itáliába. Bergamo 
Volt az első ellenálló város, s nagyon hosszú, elkeseredett harc után a németek 
áttörtek egy városfalat, s a had szélvészként berohanva megkezdte a rablást. 
A város grófját egyből felakasztották, feleségét és fiait kincseikkel együtt a

* királynak kiszolgáltatták. A város püspökét őrizetbe vették. Erre egész Itáliát
olyan félelem fogta el, hogy a nagyobb városok szabad akaratból alávetették 
magukat.

3. Húsvétkor a hosszú utaktól kifáradt sereg Turin közelében Ivrea várához ért, amit 
Rudolfnak, (888-911) Burgundia királyának vazallusa védett, s mivel ennek bevétele 
valószínűtlen volt, nagy veszedelmek között az alpesi utakon tért vissza Alemaniába.

4. Ezután szintén egy szeretőj étől származó fiát Zwentibaldot küldte Rudolf király 
ellen, akit nem tévesztendő össze a morva Zwentibald/Szvatoplukkal, de az 
Alpokban (mai Schweiz) nem tudta legyőzni, ezért alemanjaival az ország nagy 
részét elpusztította.

Téljünk vissza Aipád fejedelemhez.
46.2.1. Transito Danubio castra metati sunt

iuxta Danubium usque ad aquas calidas superiores.
Ethoc audito omnes Romani per terram Pannonié habitantes uitam fuga seruauerunt. 
Secundo autem die dux Arpad et omnes sui primates 
cum omnibus militibus Hungarie 
intrauerunt in ciuitatem Atthile regis
Et uíderuntomnia palacia regalia quedam destructa usque ad fundamentum, 
quedam non,
et ammirabantur ultra modum omnia illa edificia lapidea

46.2.2. Mikor odaát voltak, tábort ütöttek a Duna mellett a felhévizekig. Ennek hallatára a Pannónia 
földjén lakó összes rómaiak futással biztosították életüket. Másnap pedig Árpád vezér meg 
minden föembere, Magyarország valamennyi vitézével együtt, bevonult Attila király városába 
Ott látták a királyi palotákat -  egyeseket földig romban, másokat nem és fölötte csodáltak 
mindazt a kőépületet. (Pais)

46.2.3 .^Á tkelve a Dunán tábort ütöttek a Duna mellett, a felső  meleg forrásig.
Es ezt hallva, minden Pannónia földjén lakozó/ birtokló római 
életét gyors futással mentette.
Másnap pedig Árpád fejedelem és valamennyi főembere 
a magyarok teljes hadával bevonult Attila király városába.
És látták a királyi palotákat, részben lerombolva, részben nem, 
és megcsodálták mindenekfelett azokat a kőépületeket.

46.2.3 .a. Aligha kívánkozik sok magyarázat, hogy Amulf király itáliai útja, és Árpád fejedelem
Pannóniai térhódítása között összefüggés van. Ugyanúgy tényező, hogy a déli vidékek 
biztosítva vannak, részben a görög császár, részben a behódolt népek által.



Innen nem várható tám adás. A német király távol van, egyedüli ellenség 
északon, a Vág folyótól nyugatra Szvatopluk.
Az előhadak a szigetről átúsztatíak a túlsó partra, és a mai Békásmegyer-nél beléptek 
Pannónia területére, és tábort vertek a „legfelső meleg vizekig”, tehát eljutottak a Római 
fürdőig, esetleg a Lukács-Császár fürdő forrásáig. A ,/ómaiak” nevezet ezúttal a német- 
római császárságnak Pannónia földjén lakozó/birtokló személyeire vonatkozik, akik 
az őslakosság uralják, mint közigazgatási, adó- és vám beszedő szervek, akiket inkább 
büntetésből helyeztek a számukra idegen környezetbe.

A hunok/magyarok váratlan 
érkezését észlelve, életüket 
futva mentették és vitték 
tovább a h írt. K atonai 
ellenállás tehát nem volt.
A Dorog és a Tata felől jövő 
utak már az első napon a 
magyar had ellenőrzése alatt 
állottak. Egyidejűleg a sereg 
visszamaradott része birtokba 
vehette az egész szigetet, 
ahonnan minden esetleges 
katonai megmozdulás észlel
hető lett volna a Dunaka
nyarban. Az északi partvidék 
ekkor már magyar birtok 
volt.

6 .2.3.b. Feltételezetten, a fejedelem 
dunai átkelése a mai Pócs- 
MegyernéX tö rtén t, (P ócs  
> P otsch >P ots>5oote>  azaz  
csónakok), ahol a folyam 
legszűkebb szakaszán 
pontomhíd épült, aminek 
megválasztása alaposan átgondolt volt. Innen délre vitt az út a hadifontosságú
Szentendre-Pomáz felé, ahonnan ellenség érkezhetett volna Dorog felől a Pilisen át. 
Itt találkozhattak a tábort előkészítő hadakkal, majd a fejedelem bevonult Attila király 
városába, az egykori Sicambriába, ami az átkelés helyétől egynapi lovas távolságon 
belül volt.
Attila városa a „meleg vizek” felett volt. Ennek helyét a Nem oda Buda! című 
tanulmányomban a Róka hegyen véltem megtalálni, némi eltéréssel Szörényi 
Levente iránymutató munkájától. (Az eltűnt Osbuda nyomában).

35. ábra: Átkelés a Dunán



A kőépületek csodálata kétféle lehetett Mivel Észak- és Keleteurópa népei házaikat, 
az éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodva, fából építették, s ha az eddigi útjukon 
találkoztak is várakkal,
1. ez volt az első kőből épült „nagyváros”, amit láttak vagy
2. az egykori királyi város rendkívülisége, szépsége ejtette ámulatba őket.

46.3.1. Et facti sunt laeti ultra, quam dici potest,
eo, quod capere meruerunt sine bello  ciuitatem  A tthile regis, 
ex cuius progenie dux Arpad descenderat.
Etepulabanturcottidie cum gaudio magnó in palatio A ttile regis conlateraliter 
sedendo
et omnes sim phonias atque dulces sonos cythararum et fistularum  
cum omnibus cantibus ioculatorum habebant ante se.
Fercula pocula portabantur duci et nobilibus in uasis aureis seruientibus 
et rusticis in uasis argenteis,
Quia omnia bona aliorum regnorum  
circumiacentium dederat deus in manus eorum,
et uiuebant large et splendide cum  om nibus hospitibus ad se uenientibus.

46.3.2. Kimondhatatlanul felvidultak, mivel érdemesek lettek arra, hogy elfoglalják -  s méghozzá 
háború nélkül -  Attila király városát, kinek az ivadékából származott Árpád vezér. Ott 
lakomáztak mindennap nagy vígan Attila király palotájában, egymás mellett ülve. Mind ott 
szóltak szépen összezengve a kobzok m eg a sípok a regösök valamennyi énekével együtt. 
Az ételt-italt a vezérnek m eg a nemeseknek arany-, a közrendűeknek meg a parasztoknak 
ezüstedényben hordták fel, mert hiszen a körülfekvő egyéb országok összes javát az Isten 
az ő kezükbe adta. Bőségesen és pompásan éltek valamennyi hozzájuk jött vendéggel, 
egyetemben. (Pais)

46.3.3. És mindezen túl boldogok voltak, ami mondható azért,
mert háború nélkül foglalhatták el/, nyerték meg Attila király városát, 
akinek az ivadékából Árpád fejedelem származott.
És napokon át tartott az ünnepi lakoma, 
nagy vidámsággal Attila király palotájában,
és egymás oldalán ülve? és 1. valamennyien összhangban/2. minden szimfónia 
(zenekarokat, zenészeket?) és édes hangjait a citeráknak és fuvoláknak, 
a joculátorok minden énekeivel (bírták) maguk előtt.
Az ételeket/ fogásokat, italokat a fejedelemnek és nemeseinek 
arany edényekben hozták, kiszolgálva, és a ruthenoknak ezüst edényben, 
mivel javait más királyságoknak köröskörül (a Körös körül?) adta Isten a 
kezükbe,
és éltek vele bőkezűen, vagy éltek sokáig I
és fényesen/ dicsőén, együtt a vendéglátók a hozzájuk jöttekkel.

46.3.3 .a. A pontos értelmet keresve, megint nehézségek adódnak a fordításban, mivel a habere 
igével germanizmus keletkezik, amit ez esetben inkább latinizmusnak nevezhetnénk, 
ami talán nem olyan nagy bűn. A „collateralliter sedendo” kifejezés is kérdőjelt okoz. 
„A vezérek egymás mellett máskor is ülhettek, ez nem kívánt külön megjegyzést, s az 
ige inkább „oldala mellé vesz” értelmű. De ekkor kikről van szó, lenne a kérdés? A



folytatás a collatio szóra építve, arra is adhat gyanút, hogy a fejedelemnek hirtelenében 
összegyűjtött „ajándékok mellett ültek”.

epulum -  Festmal. hivatalos politikai vagy vallásos ünnepi lakoma, 
collatero = oldala mellé vesz,
collatio = I. zusammentrageni összehordás, 2. egybevetés, összehasonlítás. 3. pénzbeli 
adakozás.
Német szótár szerint főként Geldgeschenk flir den Kaiser, pénzajándék a császárnak 
(rendkívüli alkalomkor).

A  k ö v etk ező  m ondat tovább  seg ít bennünket. A  m ondat alanya, a vendéglátók, 
akik felhordják az ételt, nem  m ások , m int a to ld  őslakossága, akik felszabadultak 
az idegen ek  uralma a ló l. A  többértelm űségek  egy ik e, hogy ..akiknek kezébe Isten 
az ország m inden javát adta.” A  m ásik forgathatóság, hogy ..ajavak a most érkezett 
Árpád fe jed elem  és  ö v é i k ezéb e  kerültek”, a harmadik pedig, hogy a hirtelen 
e lm en ek ü ltek n ek  n em  vo lt idejük, h ogy  értékeiket m agukkal vigyék, és ..azok 
arany és ezüstedényei jutottak birtokukba".

A  többértelm űségek k özé tartoznak a „rusticusok”. akiknek ezüst edényben tálaltak. 
A  h elyzet ism eretében, aligha értelm ezhetők velük jött parasztoknak, hanem vagy a 
helybeli népnek, vagy a jog ilag  „másodrendű” ruthenokra gondolhatunk, akik később 
m ég gestabeli szereplők lesznek.

M ásik m egzavaró szó  a „hospes", ami lehet az érkezett vendég, de a vendéglátó (Gast- 
freund) is . A d ott esetü n k b en  az érkezettek , Árpád fejed elem  és hada. akiket 
k iszo lgá ln ak . V alam ikor együ tt éhek so k á ig /d icső en  a vendéglátók és a most 
hozzáju k  érkezettek . A  k ö v etk ező  m ondatban m egvá ltozik  a szó  értelme.

46.4.1. Et hospitibus secum  com m orantibus dux Arpad terras et p ossession es mágnás dabat 
et hoc audito m ulti hospitum  confluebant ad eum et ouanter morabantur cum eo.
Tunc dux Arpad et sui propter leticiam  permanserunt
in ciu itate A tthile regis per X X -ti d ies
Et om nes m ilites H ungarie ante presentiam  ducis
fere cottid ie  super dextrarios su os sedendo cum clip eis
et lanceis m axim um  turnam entum  faciebant
et alii iuuenes m ore paganism o cum  arcubus et sagittis ludebant.
U nde dux Arpad ualde laetus factus e s t .
Et om nibus m ilitibus su is diuersa donaria
tam in auro quam in argento cum  ceteris p ossession ib u s donauit

46.4.2. Árpád vezér a vele mulatozó vendégeknek nagy földeket és birtokokat adományozott. Ennek 
hallatára még több vendég tódult hozzá, és uiion»va vele mulatott. Ekkor Árpád vezér meg 
övéi örömükben húsz napig maradtak Attila király városában. Közben majdnem minden nap 
Magyarország vitézei valamennyien a vezér színe előtt vértezett harci ménjükön ülve pajzzsal 
meg lándzsával nagy tornát vívtak; másfelől az ifjak pedig pogány szokás szerint íjas-nyilas 
játékot játszottak. Ettől Árpád vezérnek nagy jókedve támadt, s minden vitézének különféle 
ajándékokat adott: aranyat, ezüstöt meg egyéb jószágot is. (Pais)

46.4.3. És a vendéglátóknak, a vele együtt maradóknak. Árpád fejedelem nagy 
földeket és birtokokat adott,
és ezt hallva sok „ vendég ” özönlött hozzá, és ünnepelve/ dicsőítve (őt) 
maradtak vele



Azután Árpád fejedelem és övéi
örömmel maradtak Attila király városában 20 napig.
És valamennyi katonája Magyarországnak a fejedelem jelenléte előtt 
csaknem naponta csapatonként pajzzsal és lándzsával harci ménjeiken ülve 
gyakorlatoztak
Es az egész fiatalság 1. a helyi szokás szerint vagy 2. pogány módon 
íjjal és nyilall szórakozott.
Ebben Árpád fejedelemnek öröme telt, és valamennyi katonájának 
vagy aranyban vagy ezüstben -  különböző birtokkal/ tulajdonnal együtt-  
ajándékot adott.

46.4.3.a. A „fejedelemmel maradás” kifejezés nem a vigadozásra, hanem a politikai együtt- 
maradásra vonatkozik. A megszállt és birtokba vett ősi terület már nem a frankok, 
hanem az Attila leszármazott Árpád fejedelem uralma alatt áll. A húsz nap alatt 
hadgyakorlatok folytak Magyarország valamennyi katonájával, tehát az újonnan 
csatlakozottakkal is, mégpedig nyugati stílusban, pajzzsal és lándzsával, míg a 

^  helybeli ifjúság és gyermekhad a felnőtteket utánozva, a nyíllövést gyakorolja. 
ovo = iubeln. frohlocken, Triumph haltén, feiem, vele ünnepelt

46.5.1. Et in eodem loco Cundunec patri Curzan terram dedit
a ciuitate Atthile regis usque ad centum montes et usque ad Gyoyg 
et filio suo dedit castrum ad custodiam populi sui.
Tunc Curzan castrum illud sub suo proprio nomine iussit appellari, 
quod nomen usque in hodiemum diem non est obliuioni traditum.

46.5.2. Továbbá ugyanazon a helyen Kendnek, Koreán apjának földet adományozott Attila király 
városától a Százhalomig és Diódig, fiának meg egy várat népe őrizetére. Koreán aztán ezt a 
várat a maga nevéről neveztette, s ez a név a mai napig sem merült feledésbe. (Pais)

46.5.3. És azon a helyen Condunak, Curzan apjának földet adott,
Attila király városától a Százhalom-ig és Gyogy-ig.
és fiának adott egy várat őrizetre, védelmére az ő  népének.
Annakidején/ azután/ később Curzan azt a várat az ő  saját neve alatt hagyta 
nevezetesnek,
hogy a név a mai napig nem merült a feledésbe.

46.5.3.a, 13. Birtokadományozás
A Condunak, Curzan apjának ajándékozott területet keleten a Duna, északon a Dera, 
délen a Benda patak határolja, míg anév különleges írásmódja miatt anyugati határa 
kettő között bizonytalan. Beletartozhat Biatorbágy, Zsámbék és Veresvár is. A folytatás 
már vitákra adott okot. Hol volt, hol nem volt Curzan vára? Az apjának ajándékozott 
területen? Nem túl logikus. Inkább nézzük meg jobban a mondatot.
Curzan vagy Árpád fejedelem népéről van szó, akit őrizni, védeni kell? A mondatból 
nem olvasható ki biztonsággal, hogy a vár átadása egyidejűleg, vagy más időpontban 
történt-e?
Valóbb helyzet, hogy Curzan fiatal, akinek még nincs népe, és az apai birtokot úgyis 
örökölni fogja. A „custodio” ige pedig az őrizet, a védelem szava, aminek kivitelezője



az őrre, a felvigyázóra hárul. Az eset hasonló, mint mikor Bunger, Bors apja tulajdonul 
kapta Miskolc vidékét Diósgyőr várával együtt, fia pedig egy másik vár ispánja lett, 
amit ugyan róla neveztek el, holott nem tulajdona volt. Majd Huba is ispán lett, Nyitra 
várában, ami mellett saját földbirtokot is kapott. Curzan esete sem más. Egy rábízott 
várról van szó, ami valami oknál fogva az ő neve által lett híres, s a 11. században anév 
még nem ment feledésbe
Hol lehetett ez a vár, ami, ha még nem volt meg, úgy fejedelmi utasításra épülhetett? A
11. században ezt mindenki tudta, csak nekünk okoz gondot Curzan nevének írásmódja 
egész apró változtatással lehetne Cyrz-an is, aminek kiejtése erősen hasonlít Zirc-re, 
benn a Bakony sűrűjében. Alig két évtizeddel korábban, mint a Gesta Hugarorum 
íródott, ott halt meg I. András király (1060), akinek a neve egyedül került említésre a 
magyarok történetében. Ez a hely, legyen vár vagy udvarház, ispánok felügyelete alatt 
kétségtelenül az Árpád-ház birtoka volt. Utódj a volt öccse, I. Béla király, akinek a 
Gesta írója volt a jegyzője, mint az un. Prológus legelső mondatában tudtunkra adatik. 
Az összefüggések nyilvánvalóak. Tulajdonképpen nem Curzan volt híres, hanem az ő 
nevével nevezett vár, az ott bekövetkezett tragikus esemény miatt.



47, PANNÓNIA FÖLDJE

DE TERRA PANNONIÉ

47.1.1. Dux uero Arpad XXI-o die inito consilio egressus est de Ecilburgu, 
ut subiugaret sibi terram Pannonié usque ad fluuium Droua,
Et prima die castra metatus est iuxta Danubium uersus centum montes.
Tunc ordinatum est, quod dux de exercitu suo unam partém mitteret iuxta Danubium 
uersus castrum Borona,
cui prefecit principes et ductores duos de principalibus personis,
scilicet Ete páter Eudu et Boyta a quo genus Brugsa descendit,
quibus etiam pro suo fidelissimo obsequio dux Arpad donauit munera non minima
et Eudunec filio Ete dedit terram iuxta Danubium cum populo non numerato.

47.1.2. Árpád vezér pedig huszonegyed napra tanácsot tartván, felkerekedett Écilburgból, hogy 
meghódítsa Pannónia földjét egészen a Dráva folyóig. Első nap a Duna mellett, a százhalom 
táján ütött tábort. Ekkor úgy rendelkeztek, hogy a vezér hadseregéből az egyik részt a Duna 
mentén Baranya-vár felé küldi. Ennek élére kapitányul és vezérül a fejedelmi személyek 
közül kettőt állított, tudniillik Őd apját, Étét meg Vajtát, akitől a Baracska-nemzetség ered. 
Egyszersmind nekik hűséges szolgálatukért Árpád vezér nem csekély ajándékokat adott; 
azon kívül meg Ődnek, Ete fiának, a Duna mellett földet számtalan néppel együtt. (Pais)

47.1.3. A fejedelem, mármint Árpád a 21. napon tanácsot tartva kivonult Écilburgból, 
hogy meghódítsa magának Pannónia földjét a Dráva folyóig.
És az első napon tábort ütöttek a Duna mellett a Százhegy/Százhalom irányában.
Majd úgy rendezte, hogy a fejedelem
seregének egyik részét fogja küldeni a Duna mellett
Borona várának irányába/ felé,
aminek hadvezérévé és alvezérévé kettőt tett a fejedelmi személyekből, 
mármint Eté-t, Eudu apját és Boytát, akitől a Brugsa nemzetség származott, 
akiknek már hű szolgálatukért Árpád fejedelem nem kevés ajándékot adott, 
és Eudu-nek Ete fiának adott fö ldet a Duna mellett számtalan néppel.

47.1.3 .a. Árpád, nemesei és hadai három héten át tartózkodtak Attila városában, valamire 
várva. Azonban semmi sem történt. Amulf távol volt, német hadak nem jöttek 
ellenük, Szvatopluk nem mozdult. Újabb lépés következett délre, nem túl 
messzire, Százhalomig. Erre sem történt semmi. Ekkor a fejedelem két kumán 
vezérre bízza a következő feladatot, Étére és Boytára, akik már együtt jártak 
követségben (30. fejezet) Zalán fejedelemnél, a Zagyváig terjedő terület 
követelésével.

Pais: Magyarázatok
Százhalom (versus centum montes) 47. -  Fejér megyében a battai és érdi határban, a 
Duna mellett. Egyes török népek temetkezőhelyei: halomszerű sírok csoportjai viselték a 
százhalom nevet. Megfelelnek az ún. kunhalmoknak.

A cél, Baranyáig birtokba venni a Duna mentét. A kumán vezérek küldése politikai 
lépés. Árpád szövegségben áll AmulfFal, tehát ez a foglalás hivatalosan nem az 
ő zászlaja alatt történik.



47.1.3.b.

47.2.1.

47.2.2.

47.2.3.

47.2.

1-2.a.

14-15-16. Birtokadományozás
Ete fia Eudu, aki eddig még nem került említésre, pontosabban meg nem határozott 
helyen földbirtokot kap a Duna mellett. A Condunak ajándékozott terület Diódig terjedt 
Következtetve, ennek folytatása délre lesz Eudu birtoka.

Pais: Magyarázatok
Et (Etu, olv. Etü) 8, 10. -  a hét kun vezér egyike, és nem azonos a 6. fejezetbeli Ondfia 
Étével. Anonymus 30. fejezetében együtt szerepel az ugyancsak kun Vajtával (Voyta), mint 
Árpád követe Sátánhoz. így bizonyára azonos vele Anonymus 47. fejezetében Ete páter 
Eudu, aki Szintén Vajtával (itt Boyta!) nyomul Baranyavár felé.

Et in illő loco Eudu subiugato populo illius partis edificauit castrum,
quod nominauit uulgariter Zecuseu eo, quod sibi sedem et stabiütatem constituit.
Et Boyte eodem modo dedit terram magnam uersus Saru cum populo non numerato, 
que usque modo nuncupatur Boyta.

S azon a helyen Őd a vidék népét meghódítván várat épített, melyet közönségesen Szekcsőnek 
nevezett azért, mert ott magának széket és állandó lakot állított. Vajtának is hasonlóképpen 
nagy földet adott a Sár felé számtalan néppel, amelyet ma is Vajtának hívnak. (Pais)

És azon a helyen Eudu a népet meghódítva,
annak a résznek (partnak) várat épített,
ami neveztetett köznyelven/  általában Zecuseu-nek,
mert ott magának állandó lakhelyet/ székhelyet
és szilárdságot/ biztonságot alapított.
És Boytának hasonló módon adott nagy földet a Sár felé,
megszámlálhatatlan néppel,
akik mostanig Boytának neveztetnek.

Pais: Magyarázatok
O d  (Eudu és Eudunec, olv. Eüdii és Eüdünek) 47. -  Ete vagy inkább Etü kun vezér fia. A 
Duna mellett Szekcsőt építi. Ed változata.
Szekcsö (Zecuseu, olv. Szeküseü) 47. -  Ma Dunaszekcső Baranyában. Anonymus szó
fejtésében e nevet az ülőszék szóval kapcsolja össze. Ám inkább a szekik: ma szökik ige 
szekes: szökös továbbképzésének-ő képzős igeneve, amint ugyanez a szökcse: szöcske közszó 
is.
Vájt a (Boyta -  44. Boytam, Boyte - ,  olv. Bojta) 8 ,10 ,44 ,47; (Voyta, olv. Vojta) 30. -  a hét 
kun vezér egyike. A Sár mellett Fejér megye déli sarkában kapott földjének ugyancsak 47. 
Boyta, ma Vájta a neve. A szóelej i b- és v-nek a váltakozására sok példa van a régi magyarban; 
ilyen, pl. Beszprém Veszprém.
Sár (versus Saru, olv. Sáru) 47. -  a sárnak „mozgásban levő vagy folyós mocsár, mocsaras 
folyó” lehetett az értelme. Ez esetben a Fejér és Tolna megyei Sárvízre vonatkozik. Ugyancsak 
Sár a régi magyar neve a Lajtának is.

A százhalomi tábortól a következő meghódítandó cél déli irányban a Baranya 
vidéke volt, a Dráva folyóig. A fejezet nem okoz különösebb gondot a térséget 
illetően. Ellenben a mesteri szókeverő és megtévesztő magiszter megint 
félrevezetni akarja barátját és bennünket. A most először felszínre lépő Eudu, 
esetleg Audu, a dunamenti Adony nevében ismerhető fel. Tehát Százhalomról 
hárman indultak, s az első meghódított területen maradt Audu, míg apja és Boyta 
továbbmentek.



36, ábra: A Duna vonalának biztosítása

A következő behódolt terület nyugaton 
a Sár folyóval zárult, ami Boyta, későbbi 
írással Vájta birtoka lett, mint ahogy a 
Vajta nevű helynevet ma is megtaláljuk a 
Sár vize mellett. Változata Báta, 
Bátaszék. Ezúttal arról értesülünk, hogy 
két féle Boyta volt. A Sár tájékán, akik 
továbbra is viselték a nevet, a másikak 
pedig a Brucsa nemzetség voltak. 
(Baracs?)
Etu, Aeudu apja folytatja a hódítást, eléri 
Baranyát és a Drávát. A túlsó oldalon a 
már behódolt népek élnek. A helyzetnek 
egy furcsasága adódik, hogy Etu fia  
Eudu Baranyában építi Zecuseu várát, 
amiből kiolvasható a Székcső név, ma is 
létező helység. Lehetséges, hogy ennek 
építése az apa halála után történt, de nem 
egészen biztos. Ismét apró betűcsere, 
Zecuseu > Zeces-eu, és olvashatjuk 
Székes-nek, vagyis a behódolt föld a hun 
utód székely-kumánok által lakott terület 
volt Adony székhellyel. Boyta földjén is 
megtalálható Bátaszék, Szék-szérd, Etu 
országában pedig a Szék-ső, és Székely 
nevű falvak változatban. A mai Székcső 
és Báta között a Baranya-Tolnfi 
megyehatár húzódik, valószínű a 9. 
századi birtoklás változatlan-ságával. 
A l l .  században Eudu országa Fejér 
megyévé vált, és a Szék áttevődött 
Fehérvárra, aminek környékén szintén 
találunk „Székely” falunevet. A 
„vulgariter”, azaz általánosan vagy 
közönségesen ismert szék inkább illik 
Adonyra, mint a baranyai Székcsőre, 
s a kettő egymástól jó  nagy 
„szöcskeugrásra” van.



48. VESZPRÉM VAROSA

DE CIUITATE BEZPREM

48.1.1. In secunda parte exercitus missus est Vsubu páter Zolocu et Eusee, 
qui iret uersus ciuitatem Bezprem
et subiugaret omnes habitatores terre usque ad castrum ferreum.
Tunc Vsubu princeps et ductor illius exercitus licentiatus a duce
eleuato uexillo egressus est
et castra metatus est iuxta montem Pacoztu.
Hinc uero equitantes in campo Peytu castra metati sunt
et per trés dies ibi permanserunt,
quarto autem usque ad castrum Bezprem peruenerunt.
Tunc Vsubu et Eusee ordinato exercitu contra romanos milites, 
qui castrum Bezprem custodiebant, pugnare acriter ceperunt.
Et pugnatum est inter eos per ebdomadam unam.

48.1.2. A sereg második részével Szalók apját Ösböt meg Ősét küldötték ki avégre, hogy menjen 
Veszprém városa felé, s hódítsa meg annak a földnek összes lakosságát egészen Vasvárig. 
Ekkor Ösbö, a sereg kapitánya és vezetője, miután a vezér elbocsátotta, felemelve zászlaját 
megindult, és a Pákozd-hegy alatt ütött tábort. Innen továbblovagolva a. Pét-mezőn szállottak 
meg, s három napig ott is maradtak. A negyedik nap pedig Veszprém váráig nyomultak. 
Ekkor Ösbő meg Őse seregüket elrendezve heves támadást intéztek a római katonák ellen, 
akik Veszprém várát őrizték.
És állt a harc köztük egy héten át. (Pais)

48.1.3. A sereg második részében kiküldetett Usubu, Zolocu apja és Euse 
hogy menne Veszprém városa felé,
és meghódítaná a fö ld  valamennyi .okosát Vas váráig.
Akkor Usubu a seregvezér és hadának alvezére 
a fejedelem engedélyével felemelve a zászlót elvonult, 
és tábort ütött Pákozd hegye mellett.
Innen ellovagolva Pét mezején tábort ütöttek 
és három napig ott maradtak, 
a negyediken pedig Veszprém várához mentek át.
Azután Usubu és Eusee seregüket rendezve a rómaiak katonái ellen, 
akik Veszprém várát védték,

r

a kemény ökölharcot megkezték Es harc volt köztük egy héten át.
48.1.3.a. Végcél a vasi vidék. A seregvezér Usubu, Zolocu apja, és segítőtársa Euse. Saját 

zászlójuk alatt mennek, se nem hetumogerok, se nem cumánok. A helybeli 
lakosság fiai, Árpád összseregének harmadik részlege, akik három hétig együtt 
gyakorlatoztak Attila városában.
Százhalomtól indulva első állomás Pákozd, már behatolás nyugatra. Balról a 
Velencei tó. Az előttük lévő terület messzire betekinthető. Következő lépés Pét, 
a Balaton és Veszprém közelsége. Egy hétig harcoltak.



48.2.1. In secunda autem ebdomada feria IIII-ta(?) (műm?) dum (dudum) utraque pars 
exercitus laboré belli nimis esset fatigata.
Tunc Vsubu et Eusee plures milites romanorum in őre gladii consumpserunt 
et quosdam (= quoddam) ictibus sagittarum interfecerunt.
Reliqui uero Romanorum uidentes audaciam Hungarorum 
dimisso castro Bezprem fuga lapsi sunt et pro remedio uite 
in terram Theotonicorum properauerunt,

48 2 2 Ám végül is a második hét szerdáján, midőn mind a két fél serege a harci küzdelemben
szörnyen kifáradt már, akkor Ösbő meg Őse sok római katonát karddal pusztítottak el, 
másokat pedig agyonnyilaztak. A még megmaradt rómaiak most már a magyarok 
merészégének láttára Veszprém várát odahagyva futásnak eredtek, s életüket mentve a 
németek földjére siettek. (Pais)

48.2.3. Már a második héten harcolva, a 4. napon? olyan hosszan folyt a harc, 
hogy mindkét sereg fölöttébb fáradt lett.
Ezúttal Usubu és Eusee a rómaiak katonaságának többjét 
a kard élével megsemmisítették, 
és másokat pedig nyíllal találva leterítettek
A maradványok, mármint a rómaiak, látva a magyarok vitézségét, elszántságát, 
Veszrém várának elhagyásával gyorsan megfutamodtak 
és életük orvoslatára a teutonok földjére siettek.

48.2.3.a. Az előző fejezetben már szóba került, hogy az Attila városában töltött három hét alatt, 
Árpád fejedelem jelenlétében, nem mint eddigi értelmezések szerint, szórakozásra szánt 
lovagi tornák voltak az események, hanem a nyugati harci módszerek bemutatása 
történt, és hadgyakorlatok folytak. Csak a helybeli fiúgyerekek Játszottak” katonásdit, 
mégpedig az eddig ismeretlen íjjal és nyíllal. Veszprémnél elsődlegesen karddal küzdött 
a pannóniai magyar had.

48.3.1. Quos Vsubuu et Eusee usque ad confmium Theotonicorum persecuti sunt.
Quadam autem die, dum hungarii et romanii in confinio essent,
romani fugiendo latenter fluuium, qui est in confinio Pannonié _
et Theotonicorum, transnatauerunt,
unde fluuius ille ab Hungaris uocatus Loponsu eo,
quod Romani propter metum Hungarorum latenter transnatauerunt.

48.3.2. Ősbő meg Őse egészen a németek határáig üldözte őket. Egy nap pedig, mikor a magyarok 
és rómaiak a határon voltak, a rómaiak lappangva átúszták azt a folyót, amely Pannónia es 
a németek határán van. Erről a folyót a magyarok Lapincsnak hívták, mert a rómaiak a 
magyaroktól való félelmükben lappangva úszták át. (Pais)

48.3.3. Akiket Usubuu és Eusee a németek határáig üldözött/ követett/ kergetett.
Egy bizonyos napon pedig,
mikor magyarok és rómaiak a határon voltak,
a rómaiak menekülve titkon a folyót, ami Pannónia és a németek határán 
van, átúszták
Később az a folyó a magyaroktól Loponsó-nak neveztetett, 
mert a rómaiak a magyarok miatt félve, lopózva úszták át.



37. ábra: Harc Veszprém váráért; Vasvár, Tihany meghódítása

48.2.3.a. Mikor a maradék rómaiak, mármint a Pannónia megszállására kirendelt német 
katonák látták, hogy reménytelen helyzetbe kerültek, az éjszaka leple alatt 
menekültek el észrevétlenül. A magyarok ezt másnap észrevéve, nyomukba 
szegődtek, de ezek időbeli előnyt nyertek. Az üldözők követték őket, egészen 
a magyar-német határig. Kétségtelenül azért, hogy meggyőződjenek távozásukról.
A kifejezések nagyon is pontosak. Pannónia Nagy Károly utódjai számára 
bekebelezett német tartomány volt. Az itt élő nép azonban pontosan számon 
tartotta, hogy hol van a saját országának a határa. Majd mikor a németek 
átlopóztak a határfolyón, az üldözők ott megálltak, és nem tették be lábukat az 
idegen territóriumra.
P.magister humora-iróniája után ítélve is, magyar volt is. A Loponzó elnevezés 
nemcsak az éjszaka sötétjében történt szökésre, átlopózásra utal, hanem egyúttal 
a lopás szava is, mert ez a tolvaj társaság, amelyik most szégyenteljesen futva 
menekült, rabolta el a század elején az avarok kincsét, Pannónia népének 
függetlenségét, és üldözte a Tiszán túlra lakosságát. Szinte döbbenetes, hogy 
ezer évvel ezelőtt használt két szó, a „lopódzó tolvaj”, értelmileg napjainkig 
időtálló.
Most a maradvány utódok kergetik el őket, és nem Árpád fejedelem harcosai. A 
helybeliek bontották ki ellenük harci zászlójukat, akik ismerik a harcmódjukat, és 
követik őket a határig.
Árpád fejedelem ügyes taktikával nem küldött hadat a vele szövetséges és rokon 
A m ulf király hadai ellen. A Dunán való átkelés után, a magyar hadak csupán 
tábort ütöttek, s a betelepült németek, mielőtt bármi bántódásuk történt volna, 
kétségtelenül rossz lelkiismerettel, máris elmenekültek.



A Baranyába menő hadakat kumánok vezették, ahol Etu bolgárokat találhatott, akik a 
német fennhatóság alatt lévő területre 827-ben törtek be a német Birodalmi Évkönyvek 
szerint, hogy ott a maradék syculokat gyilkolják. (Idevonatkozó tanulmány Berenik: Nem 
oda Buda! 7. A Guncil hídja.)

A veszprémi csatározást sem Regino. sem a fuldai apát nem említi. A hersfeldi, és a 
hildesheimi (Lampert) évkönyvekben a 893. esztendőnél találunk teljesen azonos 
szövegű adatot, hogy

„893-ban nagy csata esett meg a bajorok és magyarok között.”
Mivel 896-ig más bejegyzés nincsen, az évszámot a 894. esztendő tavaszára áttéve, a 
bajor-magyar csata azonos Veszprém ostromával, és a német várőrzők 
megfutamodásával.
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49.1.2.
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49. VAS VÁRA 

Vas várától Veszprémig

DE CASTRO FERREO

Et ex hinc Vsubuu páter Zoloucu et Eusee páter Vrcun
reversi castrum ferreum ceperunt etfilios incolarum in obsides acceperunt.
Hinc uero equitantes iuxta fluuium Bolotun usque ad Thyon peruenerunt 
Et subiugatis sibi gentibus X-o IIII-o die castrum Bezprem intrauerunt.
Tunc Vsubuu et Eusee inito consilio nuntios suos cum diuersis muneribus 
et filiis incolarum  in obsides positis duci Arpad transmiserunt 
Et qualiter dedit eis deus uictoriam et quomodo romani dimisso 
castro Bezprem ante eos fuga lapsi fluuium Loponsu latenter transnatauerunt.

Innen visszatérőben Szalók apja Ösbő meg Örkény apja Őse bevették Vasvárt, és elvitték 
túszul lakosok fiait. Aztán tovább lovagolva, a Balaton vize mentén Tihanyhoz értek. Majd 
miután a népeket ott meghódították -  tizennegyednapra bevonultak Veszprém várába. Ekkor 
Ösbő meg Őse tanácsot tartva elküldték követeiket Árpád vezérhez különféle ajándékokkal 
és a lakosok kezességbe adott fiaival. De meg hírt is küldtek ezekkel, hogy miképp 
ajándékozott nekik győzedelmet az Isten, aztán hogy mi módon hagyták oda a rómaiak 
Veszprém várát, és megszökve előlük, mi módon úszták át lappangva a Lapincs folyót. 
(Pais)

És innen Usubuu, apja Zolouc-nak és Eusee, apja Urcun-nak, 
visszatérve Vas várát bevették és az őslakosság fiait védelmükbe vették 
Innen lovagolva a Balaton folyója mellett (Zala) Tihanyig mentek át.
És behódoltatva maguknak a nemzetségeket, 
a 14. napon bevonultak Veszprém várában.
Azután Usubu és Euse belső tanácskozással követeiket különböző 
ajándékokkal
és a lakosság védelem alá helyezett fiaival Árpád fejedelemnek átküldték 
És miképpen adott nekik isten győzelmet 
és miképpen a rómaiak Veszprém várát elhagyva, 
előlük futva a Loponsu folyót titokban átúszták.
Az előző fejezet fordíthatóságai közé tartozik, hogy a fárasztó harcban telt nap 
után szünetnapban egyeztek meg, amit a „rómaiak” kihasználva, az éjszakában 
észrevétlenül eltávoztak. A magyarok ezt másnap észrevették, vagy a várbeliektől 
tudták meg, s gyors vágtában mentek utánuk, s a sötétedés beálltával a határ 
közelében be is érték őket. Reggelre azonban hült helyüket találták.
Usubu és Euse ekkor visszafordultak, majd harc nélkül bevették Vasnak a várát, vagy 
mégcsak elfoglalni sem kellett, mert az itteniek is incola azaz őslakosok voltak, és 
fiaikat a védelmi státusba helyezték, akik mindjárt velük mentek.
Majd a Balaton mellett jöttek vissza, ami világos utalás, hogy az előző út a Herend- 
Devecser-Jánosháza vonalon történt, castrum ferreum, azaz Vasnak a vára felé.



„Vas” lehet tájegység is, és Sárvár valamint Ikervár is szóba jöhet Az eddigi szövegből 
azonban ez nem állapítható meg.
A Zala folyó és a Balaton tava mentén, Tihanyt érintve, nem populusokkal és nem 
habitátorokkal találkoznak, hanem nemzetségeket hódoltatnak, és a 14. napon 
bevonulnak Veszprém várába. Innen küldik követeiket Árpád fejedelemhez, 
elmondva a németek szökését/ lopódzását.

49.2.1. Missi uero eorum ducem Arpad in silua Turobag 
arpalice ambulantem inuenerunt
et eum cum diuersis (hiány: muneribus?) ex parte Vsubuu et Eusee salutauerunt 
et filios incolarum in obsides positos duci presentauerunt.
Dux uero Arpad audito hoc lecior factus est solito •
et iterum in Ecilburgu reuersus magnum fecit conuiuium 
et legatis gaudia nuntiantibus munera magna condonauit.

49.2.2. Küldötteik Árpád vezért a Torbagy-erdőben vadak után járva-kelve találták, ösbő meg Őse 
részéről több mindennel köszöntötték őt, egyszersmind a lakosok kezességbe vett fiait is 
átszolgáltatták a vezérnek. Árpád vezér pedig ennek hallatára szerfölött megörült, s megint 
visszatérve Ecilburgba, nagy lakomát csapott, az örömhírt jelentő követeknek meg nagy 
ajándékokat adott. (Pais)

49.2.3. Küldötteik pedig Árpád fejedelmet a Torbágy-erdőben fel-alá járva találták 
meg,
és őt a különböző ajándékokkal Usubu és Euse részéről köszöntötték/  
üdvözölték,
és az őslakosok fia it a védelem pozíciójában (mint hűbéreseket) bemutatták 
A fejedelem Árpád hallva mindezt, vidámabb lett a szokottnál, 
és ismét visszatérve Ecilburg-ba nagy vendégséget rendezett, 
és az örömhírt hozó követeknek nagy ajándékokat adott tulajdonul.

49.2.3.a. Árpádot, mint vadászva szórakozó fejedelmet szokás bemutatni. A fenti szöveg, 
a fel-alá járkálással elsősorban lelkiállapotot tükröz. Korunk nyelvén, az ideges 
várakozás ideje volt az elmúlt négy hét, hogy a helybeli hadak legyőzik-e a német 
katonaságot. Fennállhatott az a bizonytalanság is, hogy vajon tartják-e hűségesküjüket
A legnagyobb problémát azonban az okozta, hogy visszatémek-e a hadak időre, mert 
kétségtelen volt, hogy Szvatopluk hadba indul Árpád ellen. A Budától Veszprém- 
Vasváron át az országhatárig menő útvonal biztosításával, Szvatopluk ebből az irányból 
segítséget nem kaphatott.
A bizonytalan helyzet azonban ezúttal is jóra fordult, s a fejedelem ünnepi lakomát 
rendezett. Az időpont az 994. esztendő áprilisa lehetett.



50.1.1.

50.1.2.

50.1.3.

50.1.3.a.

50. PANNÓNIA PUSZTULÁSA

DE DEUASTATIONE PANNONIÉ

A) Sicambriától Bodajkig

Tunc dux Arpad et sui nobiles
cum tercia parte exercitus sui de Ecilburgu egressi
castra metati sunt iuxta campum putei salsi
et inde equitantes usque ad montem Bodoctu peruenerunt.
Dux uero Arpad ab orientali parte dedit Eleudunec patri Zobolsu siluam magnam, 
que nunc Vertus uocatur propter clipeos Theotonicorum inibi dimissos.
Ad radicem cuius silue iuxta stagnum Ferteu
Sac nepos Zobolsu longo post tempore castrum construxit. Quid ultra?

Ezután Árpád vezér meg nemesei a sereg harmadik részével Écilburgból kivonulva a sóskút 
mezeje mellett szálltak táborba. Majd innen ellovagolva a Bodajk-hegyhez értek. Árpád 
vezér pedig innen kelet felé Elődnek, Szabolcs apjának nagy erdőt adott, melyet most 
Vértesnek hívnak a németek otthagyott vértjeiről. Ez alatt az erdő alatt, a Fertő-mocsár 
mellett Szabolcs unokája Csák sok idő múltán várat emelt. De erről ne többet! -  (Pais)

Azután Árpád fejedelem és nemesei
a sereg harmad részével Écilburgból elvonulva
tábort ütöttek a sós kút(?) (vagy büdös só) mezeje mellett.
És innen lovagolva Bodajk hegyéhez mentek át.
Árpád a fejedelem a keleti résztől adott Eleud-nek,
Zobolsu apjának nagy erdőt,
amit most Vertus-nak neveznek, a teutonoknak
éppen ottan/  a közelben elhagyott a pajzsai miatt.
A gyökeréhez/ a lábához annak az erdőnek, a Fertő-tó mellett,
Sac/Csák Zobolsu unokája (unokaöccse) hosszú idő múltán várat építtetett. 
Quid ultra.
Árpád fejedelem elhagyva Attila városát a sereg harmadik részével személyesen 
indult harcba, mint előzőleg tette már Salán fejedelem ellen. Tehát fontos dologra 
készülődtek. A közeli Torbágy már birtokukban volt. Kérdőjellel. Sóskút táján 
átlépik a Bende patakot. Céljuk nyugat, a Vértes erdő, amit azonban annak idején 
még nem így hívtak.

Hogy a ma Sóskútnak nevezett falú mezeje értendő-e a campum putei salsi alatt, avagy a 
Velencei-tó erjedő lápjának közelsége avagy fűszerezett élcelődés a hátsó gondolat, szabadon 
választható.

Százhalom tájáról, ahol már katonai táborhely volt, két irányuk lehetséges a 
Vértes erdeje felé. Egyik Torbágytól egyenesen Komáromhoz vezet, ahol a Vág 
folyó, mint új országhatár ömlik a Dunába. A másik, amit a fejedelem választ, a 
már ismert út Pákozd felé, ahonnan Bodajkon át a Vértest délről lehet megkerülni.



38. ábra; Nyugat-Pannónia hódoltatása

.?0.1,3.b. Jr 17. Birtokadományozás
A hegy keleti oldalát a fejedelem Eleudnek, Szabolcs apjának adományozta, aki 
számításaim szerint nem más, mint Árpád nagyapja. A birtokot majd Szabolcs 
örökli, akinek egy későbbi leányágról származó unokája, Csák nevű fog itt várat 
építeni.
^ a jd  elérik a Bakony- és Vérteserdö között fekvő Bodajkot, aminek említése 
tudatos, de hogy mikor nyerte Budá-ra emlékeztető nevét, homályban marad. 
Annyit mondhatnánk biztosan, hogy 894-ben a mai Kálvária hegyről Árpád és 
nemesei tekintettek körül, és onnan továbbmentek.



A mondat a két titokzatos szóval végződik: „quid ultra”, Tehát az eddig elmondottakon 
„túl” van még valami. De mi? A Szabolcs unoka, Csák történetét nem kell részletezni, 
mert azt mindenki ismeri, a későbbi német császár nagy veresége az elhajított vértekkel 
már említésre került. (Az Ászár és Császár helynevek és a Császár patak napjainkig 
utalnak a színhelyre a nyugati oldalon.)
A fejedelem és nemeseinek eddigi útja és célja lépésről-lépésre követhető volt, míg a 
jelen és a következő mondat között nincs összefüggés. Mi történt Bodajk és Szent 
Márton hegye között, ami ebből a fejezetből hiányzik?

B) Bodajktól Mezőőrsig

50.1.3.d. A szöveg bonyolult, a kézírás romlott, sok a rövidítés. Nem esik szó, hogy tábort 
ütöttek volna Bodajkon, vagy bárhol behódoltatás történt volna, hanem átmenet 
nélkül letáboroznak innen 60-70 km-es távolságban, Szent Márton hegye alatt, 
és Szabária forrása mellett.
Nézzünk körül a nagyvilágban. Reginonál azt olvashatjuk, hogy ez év folyamán 
„Zwendibolch, a morvái sclávok fejedelme, a legokosabb és legravaszabb férfi, 
befejezte életét.” De itt is akad egy szó: „extremum”, ami vonatkozhat élete végére is, 
vagy, hogy az esemény a távolban történt.
A Fuldai Krónika és Regino részletesen számoltak be a 880-as évek eseményeiről, 
Pannónia siralm as állapotáról, annak elpusztításáról, az ott történt 
szörnyűségekről, ami Zwentibald műve volt, aki 884-ben

„nagy katonai erővel betör Pannóniába, és itt embertelenül és vérszomjasán, 
mint farkas öldököl, pusztít, rombol és megsemmisíti tűzzel és karddal annak 
nagyobbik részét.”

896-ra vonatkoztatva, a fuldai krónikás szerint:
„Zwentibald, a morvák hercege, minden hűtlenség ősforrása, aki a szomszédos 
tájakon csalással és alattomosan felfuvalkodva és embervér után szomjazva 
járt körbe, befejezte lelketlen életét, mikor még az övéit arra intette, hogy ne 
keressék a békét, hanem maradjanak ellenségként szomszédaikkal szemben.”

Majd így folytatódik:
„Az avarok, akiket magyaroknak hívnak, ezidőben a Dunán túl-(on) jártak, 
és sok panaszos dolgot cselekedtek. A férfiakat és idős nőket megölték, a 
fiatalokat, mint igavonó állatokat vitték magukkal, és egész Pannóniát a 
megsemmisülésig elpusztították.”

Utóbbiak is csúnya dolgok, de még csúnyább, hogy a krónikás életében nem 
látott magyart, s a róluk közölteket éppúgy korábbi krónikák szövegéből vette 
át, mint Regino, mikor mindez nem a magyarokra vonatkozott. Az is különös, 
hogy elhallgatják Zvatopolug halálának körülményeit. Lehetséges az is, hogy



későbbi másolók hagyták el, s hozzánk már csak a megcsonkított szövegek érnek el. 
Ellenben a bohémek/ csehek krónikása Kozma érdekes adatokat közöl.
Cosma Pragensis, Kapitel 14.

„Az Úr megtestesülésének 894. évében lett Borivoy, az első katolikus hitű fejedelem, 
megkeresztelve. Ugyanez évben eltűnt, mint mondják, Zuatopulch, a morvák királya, 
seregének közepéből, és többet nem került elő. Ebből annyi igaz, hogy magába szállt és 
felismerte, hogy igazságtalanul és jogot szegve cselekedett, mivel fegyvert emelt ura 
és rokona Amulf császár ellen, aki neki nemcsak Bohemiát, hanem más országokat is, 
itt az Ogra folyóig, és Magyarországon a Garamig, alattvalójává tette. Bűnbánattól 
eltelve sötét éjszakában lovára szá! lt, anélkül, hogy valaki tudott volna róla, elhagyta a 
tábort, és egy elhagyott helyre ment Zober hegyén, ahol korábban három remete egy 
nagy és áthatolhatatlan erdőben az ő (anyagi) segítségével templomot épített. 
Ideérve, az erdőnek egy rejtett helyén megölte lovát, elásta kardját, és hajnalban 
felment a remetékhez, akik őt nem ismerték, és tonzurával és papi öltözetben ottmaradt 
fel nem ismerve. Csak halála előtt árulta el hogy kicsoda, és mindjárt meg is halt.”

A szövegből kiolvasható, hogy Zuatopulug egy vesztett csata után felismerte 
reménytelen helyzetét, és életét mentve rejtőzött el. Hogy mennyi volt a bűnbánat 
és mennyi a következményektől való félelem, senki sem tudhatta. A krónikaíró 
sem, még akkor sem, ha részletekben beszéli el az éjszakai sötétben, rejtett helyen 
történteket, s ha nem is árulja el, hogy miféle hadjárat volt, ahonnan eltűnt a 
hadvezér. Ellenben, mivel a Fuldai Évkönyvben a haláleset után éppen az avar 
hadak kerülnek említésre, akik a Dunántúlon „kószálnak”, alig fér kétség az 
Összefüggésekhez. A morvák hercege eltűnt valahol, amiért halálhíre keletkezett, 
de a körülmények és a temetési hely elhallgatott. Fennállhat gyanúként, hogy a 
nagy hallgatás csupán hiúsági kérdés, mert nem a császár győzte le ellenfelét.
Továbbra is megmaradva álláspontom mellett, hogy ami hiányzik a Gestából, az 
megtalálható a Képes Krónikában és fordítva, úgy utóbbi 23. fejezetében találjuk, 
hogy a magyarok: ... pontem Báni iuxta Tatam”, azaz Bánhidánál Tata közelében 
győzték le Zuatapolug-ot. (A témával A félremagyarázott A nonymus II. kötetemben 
foglalkoztam „Pannónia pusztulása” fejezetcím alatt.)

Sf

Árpád fejedelem, mikor Elődre és Szabolcsra bízta a Vértes keleti oldalát, nemcsak a 
tulajdonjogot ruházta rájuk, hanem egyúttal azt is jelentette, hogy a hadnak egyik része 
az ő vezetésük alatt Tata felé menjen, s adott jelre megkezdje a támadást a szembejövő 
ellenféllel. A fohad pedig Árpáddal délről kerüli meg az Erdőt, az Általér mellett északra 
haladva, és majd a döntő csatába avatkozik bele az ellenséget közrefogva Alpár homokján 
is így történés csakúgy, mint minden eddigi csatában is, szerepet játszik egy patak vize.
Mivel a csata történelmi esemény volt, ami már belekerült a hivatalos ősgesztába, P. 
magister ezúttal a quid ultra! kifejezéssel jelzi, hogy ezt nem ismétli, s a következő 
■táborhelynél folytatja. A csata időpontja májusra tehető. A megvert had csak nyugati 
irányba menekülhetett, útjában még pusztítva és mindent felégetve, mint erre fejedelmük 

-utasította őket
Mikor Amulfkirály visszaérkezett itáliai útjáról, ellenségének, Szvatopluknak hűlt helyét 
találta. A magyarok viszont benn voltak Pannóniában.



50.2.1.

50.2.2.

50.2.3.

50.3.a.

C) Pannónia forrása

Dux autem Arpad et sui milites sic eundo
iuxta montem sancti martini castra metati sunt
et de fonté Sabariae tam ipsi quam eorum animalia biberunt
et montem ascendentes et uisa pulchritu(di)ne terre Pannonié
nimis laeti facti sunt.
Et inde egressi usque ad Rabam et Rabuceam uenerunt,
Sclauorum et Pannoniorum gentes et regna uastauerunt 
et eorum regiones occupauerunt.

Aztán ahogy így mentek Árpád vezér meg nemesei. Szent Márton hegye tövében ütöttek 
tábort, és mind maguk, mind állataik ittak Szabária forrásából. Majd mikora hegyre felhágtak. 
Pannónia földjének szépségét látva igen megörültek. Innen továbbvonulva Rábáig és Rábcáig 
mentek. A szlovének és pannónk nemzeteit meg országait feldúlták, s tartományaikat 
elfoglalták. (Pais)

A fejedelem mármint Árpád és katonái így menve,
Szent Mártonnak a hegye mellett tábort ütöttek,
és Sabáriá-nak a forrásából úgy a maguk, mint azoknak az állatai ittak,
és a hegyre felhágva, és látva Pannónia földjének szépségét,
1. nagyon elszomorodtak, 2. nagyon boldogok voltak.
És innen a Rábáig és Rábcáig mentek.
Sclaviniának és Pannóniának nemzetségeit és országait 
elpusztították/  elnéptelenítették
és régióikat/ tartományaikat/határaikat megszállták/ elfoglalták.
Árpád fejedelem és a hadak elhagyták a megnyert csata színhelyét. Elfogadva saját 
krónikánk igazát, ez Tata-Bánhida (a pánok hídja) mellett esett meg, majd a menekülő 
ellenséges had vezére a Dunába fűlt. Legalább is látszatra, mert lehetséges, hogy lován 
átúsztatva mégis megmenekült és elrejtőzött. A magyarok útiránya ezután nyugat volt, 
ahol újabb magaslat emelkedett, Pannonhalma (a pánok hegye). A tábort Sabaria 
forrásánál, vagy forrása mellett ütötték fel, ahonnan a vezérek felmentek a hegyre, hogy 
körültekintsenek. Tehát a kettő egymás mellett volt,

Pais: Magyarázatok
Szent Márton hegye (iuxta montem sancti Martini) 50. -  a mai Pannonhalma.
Szabária forrása  (de fonté Sabarie) 50. -  Szent Márton hegye (a mai Pannonhalma) mellett 
a Pannosa: mai Pánzsa-ér felel meg neki. Ez a Szabária Szent Márton szülőhelye, nem pedig 
a mai Szombathely: Sabaria.
Gyórffy: [Szent Márton kora középkori életrajza szerint a tours-i püspök a pannóniai Sabaria 
„oppidum”-ban született, ami alatt elsősorban Szombathely értendő.]

Nézzük először a térséget. íróasztalon és papíron ugyan elképzelhető, hogy egy hadsereg 
még ellenséges területen tartózkodva, megkerül egy előtte álló hegyet, és a hadvezér a 
túlsó oldali völgyből, a Pánzsa ér mellől megy fel a magaslatra, hogy boldogan körbe 
szemlélje a tájat. A gyakorlatban ez valószínűtlen.
Másként, Árpád fejedelem keleti irányból jőve jutott el Szabária vizéhez/ forrásához, 
majd innen a pannonok halmára a legközelebbi úton ment fel, hogy körülnézzen, 
nincs-e ellenség a túloldalon.



A tábor a legnagyobb valószínűséggel Mezőőrs és Mindszent mezein volt, a Cuha- 
Bakonyér mentén, amire a Mező szó enged következtetni. Már Poroszló és Színhalom 
között is a Mező nevű helyneveket találjuk, ahol P.magister szerint, a tábor húzódott. 
S nincs kizárva, hogy minden Mező helynevünk, campus, azaz katonai tábor után 
keletkezett.
A patakot a forrás felé követve, a Bakonyon keresztül Zircre jutunk, ahol udvarház 
vagy erődítmény épült, aminek felügyeletét Árpád fejedelem Cursanra bízta, 
mint ezt korábbi fejezetben (46) tárgyalásra került. A patak ma is megyék 
választóvonala, s nagy valószínűséggel a régi időkben a szabárok országának 
volt a határa. A fejedelem ennek a Cuha pataknak mentén küldte Cursánt, a 
Veszprémig terjedő terület felkutatására és hódoltatására.

Mellette van Bakony6á«, BakonyszentA/rá/y, majd Csesznek vára és Zirc, légvonalban, déli 
irányban, hegyen át, völgyön át pedig Veszprém. A nevek nem véletlenül keletkeztek, 
Bán>Pán>Pan-ón-ia; Bak-on-ia, a 6a£kecske lábú Pán  isten ősi földje.

50.2.3.b. P.magister Szent Márton hegyének nevezi a magaslatot. A név a l l .  században a 
kolostor alapításakor keletkezhetett. Mellette Szabária forrása. Ebből az 
következik, hogy a név nem csak a mai Szombathely városát jelentette, hanem a 
Rába folyó mindkét partján elterülő, és a Bakonynál záruló országot is. Szent 
Márton a toursi püspök a 4. században ezen belül bármely helyen születhetett. 
De nem valószínű, hogy a Gesta írója ezt akarta hangsúlyozni, hanem az 
ellenkezőjét, hogy ezen a helyen volt az ősi forrás, Attila országa, ahová most az 
utódok visszatértek, s annak vízét isszák.
A mondatban azonban két nehézség adódik. Az első, hogy „... úgy maguk, mint 
állataik ittak“. Miért kell az állatokat hangsúlyozni, mi van ebben rendkívüli, s 
vajon a kézírás rövidítései véletlenek-e? És miért azoknak az állatai=animalia?
Szavak, szavak! bizonytalan értelemmel. Valóban állatokról van szó? És kiknek az 
állatairól? Vagy talán az ősi magyar nyelv kifejezése lenne a megoldás, s az „asszonyi 
állat“ rejlik a szóban? Az ősanyák? Nem lehetetlen, de mégis!
Megoldások nem jönnek megrendelésre. De nézzük meg jobban még egyszer a kézírást! 
Ami itt kiolvasható, annyi, hogy aialia, a három első betű felett egy vonás. A szó 
végén ez n vagy m szokott lenni, de biztos, hogy ezúttal is az, mindkettő egyszerre 
egybevonva?
A-n-i-m-alia, lehetséges, ha nem is megnyugtató, mert még egyszer előfordul az 1. 
Scythia fejezetben, de ott teljesen kiírva. Ez sem segít a megoldásban. Milyen más 
betű találna itt helyet? Egy akad, a v betű, s lesz eorum Qvia-lia. Az ük- déd- 
nagyanya Lehetne a megoldás, hogy az anyaországba érkeztek, aminek éltető vízét 
és levegőjét szívják most boldogan magukba? Lehetséges. De akad egy kavics, amiben 
megbotolhatunk. Árpád nem a Mikolt, hanem a Réka vonalon leszármazottja Attilának.
Majd Árpád és övéi felmennek a pannonok halmára, és a kézírás alapján nem tudjuk 
meghatározni, hogy örültek, vagy szomorúak voltak. Mint már említésre került, a 
középkorban, a nem latin anyanyelvű írástudók, elhanyagolhatták az a. e, ae betűs 
szavakban a kettőzött magánhangzót, mert úgy ők maguk, mint olvasóik ismerték az



esemény hátterét. Fentebb a letifacti sunt írásmód a szomorúság kifejezése, és nem 
vidámságé, ami laetif.s. lenne, amire okot adhatott Pannónia szépségének meglátása. 
De vajon erről van szó? Mit láttak fentről?
Mindazt, amit a német krónikákban olvashatunk a 88ö-as években. Az egykori 
szépséges Pannóniában a felégetett falvak, elnéptelenedett földek látványa tárult 
szemük elé. Innen továbbmennek és Rábáig és a Rábca vizéig, s további utjukon 
is ezt látták. A mondatszerkesztés kétértelmű, mert P.magister nem gondolt a 
későbbi nehézségekre. Sclaviniát, azaz a hun utódok lakhelyeit és Pannóniát 
nem a visszatérő magyarok pusztították el, hanem a német hatalmi harcokban 
„az a nagyhírű Svatopluk morva fejedelem“(Györffy), akiről saját történészeink 
oly nagy véleménnyel vannak, hogy neki ajándékozzák azt aNagy-Morvaországot 
is, ami akkor már kétszáz esztendeje nem létezett. A magyar olvasóban pedig 
szinte a szégyen érzetét keltik amiatt, hogy Árpád hadai meg merték dönteni 
ennek a nagy embernek a Birodalmát.

50.2.3.c. A hadak a pannonok hegyéről tovább vonulnak, átlépték a Rábát, és elérték a 
Rábcát. Nem hiába kerülnek említésre a nevek. Engedjünk meg magunknak egy 
egyszerű szójátékot. Mai magyar írásmóddal a Rába kicsinyítve Rábka lenne, de 
van egy társa is, a Répce/ Répke. A kettő egyesítve lehetne Rép-kae, s csak a 
kiejtésen múlik, hogy idegen nyelvű ne érzékelje a közbenlévő p-b betűt, és Ré
ka királyné áll előttünk, az Árpádok ősanyja, akinek fiait véres testvérharcok 
után keletre űzték Pannóniából, míg Mikolt fia Csaba, kezdetben az apai 
örökségben maradt. Most pedig visszajöttek az utódok az ősanyai örökségbe, a 
szabáriai forráshoz. Feltételezéssel élve, mikor Attila elfoglalta Pannónia nyugati 
részét, onnan elűzve a rómaiakat, és utána a hunok királlyá választották, uralma 
teljes legalizálására a föld leányai közül vette feleséget, Répkát, vagy mint Priscos 
értette a nevet, Rékát.

50.3.1. SicetCarinthinorum Moroanensium finescrebris incursibus irriguerunt, 
quorum múlta milia hominum in őre gladii occiderunt,
praesidia subuerterunt et regiones eorum possiderunt 
Et usque in hodiemum diem adiuuante domino 
potenter et pacifice posteritas eorum detinet.
Tunc Vsubuu et Eusee páter Vrcun cum omni exercitu eorum 
sani et incolumes cum magna uictoria reuersi sunt ad ducem Arpad.

50.3.2. De a murai karanténok határait ugyancsak sűrű betörésekkel rohanták meg. Közülük sok 
ezer embert karddal leöltek, őrhelyeiket felforgatták, tartományaikat birtokukba vették, és 
az Úr segedelmével azokat maradékuk is mindmáig hatalommal meg szépszerével a kezében 
tartja. Ezután Osbő meg Örkény apja Őse egész hadseregükkel együtt épségben és sértetlenül, 
nagy diadallal visszatértek Árpád vezérhez. (Pais)

50.3.3. Ezen a módon Carintinia murai őrgrófságának határait 
ismételt gyakori támadásokkal elárasztották,
hadaik az embereket kardélre hányva megölték,
erődítményeiket megsemmisítették, és tartományaikat tulajdonukba vették 

És egészen a mai napig megsegítve az Ur által, 
hatalommal és békével egy utód tartja a kezében.



Azután Usubu és Euse, Urkun apja egész seregükkel épen és hiánytalanul 
nagy győzelemmel visszatérlek Árpád fejedelemhez,

50.3.3.a. Merre és meddig ment Usubu és Euse? A Répce folyón, majd a Guncil hidján,azaza 
Gyöngyösön átkelve birtokba vették Vas területét, az Őrséget, és a Murai őrgrófság 
„határát”, azaz a zalai tájakat és a Muraközt, ami teljességében vagy részben a salzburgi 
érsekség birtoka volt. A Dráván túl már a behódolt népek éltek. Nyugati irányban 
nem mentek túl, azonban nem mentek túl Nagy-Magyarország határán,
A mondat azonban többféleképpen forgatható. Úgy is lehet, hogy mindezek után, a 
Sclaviniában és Pannóniában elkövetkezett gaztetteknek a megbosszulására 
következett Carintinia murai végeinek megtámadása, a német őrhelyek 
megsemmisítése a magyarok részéről. A közbevetett mondat, hogy ezeket a területeket 
ma egy utód tartja békésen a kezében, Zsófiára, I. Béla király leányára, a weimari 
Ulrich gróf, ezen terület őrgrófjának feleségére vonatkozik, aki a király jegyzőjének, 
P. magistemek személyes ismerőse volt.
A 9. századi támadás kivitelezői azonban nem a hetumogerok voltak, hanem Usubu és 
Euse, a helybeli hadak vezérei, nem nyíllal, hanem karddal harcolók, akik 
végigszenvedték és túlélték a német megszállást.

50.4.1. Deus? enim, cuius misericordia? praeuia erat, 
tradivit?duci Arpad et suis militibus inimicos eorum 
et per manus suas labores populorum possederunt.
Vbi cum radicati fuissent

50.4.2. Az Isten ugyanis, kinek irgalma járt előttük. Árpád vezérnek meg vitézeinek kiszolgáltatta 
ellenségeiket, s ők így kezükben tartották népek munkájának »\íiinöleseit. Mikor ott gvökeret 
vertek,... (Pais)

50.4.1-2.a. A diplomata tollával megírt mondat első nyolc szavában hat rövidítés van. s a 
fordítást értelmileg nagyon megnehezíti. A mondatkezdő ds. felette az m betű 
rövidítésével lehet, dominus is. avagy átvitt értelmű. A 4. szó: mia, az i felett 
szintén vízszintes vonással. A korábbi szövegvizsgálók a misericordia szót 
olvasták ki belőle. Lehetne miseria is.

deus =  isten, istenség, a/ védőisten. b/ a hatalom birtokosa a földön (főként a római 
császárokról mondva)
misericordia = szánakozás, könyörület, részvét, irgalom, isten könyörülete 
miseria = nyomor mint állapot, szerencsétlenség, szenvedés 
manus tradere =  saját kezűen, per manus tradere = kézröl-kézre

A két hadvezér tehát győzelmesen visszatért Árpád fejedelemhez. Folytatás:
50.4.3. la. ugyanis az isten könyörülete járl előttük

Jb. ugyanis a császár nyomorultul/ szerencsétlenül megelőzte őke!, 
f

2 a. átadta Árpád fejedelemnek és katonaságának az ellenfeleiket 
saját kéziratával (a szihalomi fóliákkal).

2b. átadta Árpád fejedelemnek és katonaságának az ellenfeleiket, 
és saját kezük munkájával a népeket megnyerték maguknak,

3a. és saját embereik/ seregeik által a népek munkáját birtokba vették.
3b. és a népek szerencsétlenségét magukévá tették, 

ahol hajdan a gyökerük volt.



50.4.3.a. A szöveg továbbra is forgatható, mert lehet, hogy isten kegyelméből foglalhatták el 
Pannóniát. De ahhoz a körülmények is hozzájárultak, olyan formában, hogy az Úr, 
azaz Amulf király viszálya a morva fejedelemmel készítette elő útjukat, akinek, mármint 
a királynak útját viszont, legyen az Morávia vagy Itália, a pusztítás, rablás, gyilkosság 
jellemezte, mint erről a német krónikák beszámolnak Ugyanez vonatkozik elődjeire 
is Nagy Károlytól kezdve.
Őkegyelme Amulf király és az Árpád fejedelem között kötött szerződés kétségtelenül 
közös érdekből történt, ami nélkül azonban, aligha lett volna lehetséges, mégpedig 
aránylag könnyen, a Pannóniába való visszatérés. Másrészt, a császár az ő harci 
munkájukkal megszabadult ellenfelétől, amiben a hiúság nagyobb szerepet játszott, 
mint a politikai okosság.
Az előző fordítás úgy értelmezte a mondatot, a valószínű oknál fogva, mivel a német 
krónikák szerint Pannónia egykor virágoskert és gyümölcsös volt, hogy Árpád vezér 
és vitézei „kezükben tartották népek munkájának gyümölcseit”. Ennek ellentmond az 
elpusztított, elnéptelenedett táj, és az ok elsősorban a hazatérés vágya, az ősi forráshoz 
való visszatérés volt, amit idegenek semmisítettek meg. A következő mondat első 
része ugyanis még ide tartozik:
Vbi cum radicati fuissent = ahol a gyökereik voltak.

50.4.3.b. A Fuldai Évkönyv szerint ezidőben, azaz 994 első felében, Arnulf király még 
Itáliában járt, ha nem is győztesen, de igyekezett hazafelé. Utána Wormsban 
birodalmi napot tartott, (majd apja nővérét, Hildigardist, királyi birtokainak elrablása 

után ko lostorb a  záratta, ahonnan később kiszabadult, s tulajdonának egy részét 

visszakapta). Egyidejűleg Itáliában Lambert (895-898), aki Arnulfnak másodfokú 
unokatestvére volt, apja halála után király és császár lett. Közös ősük volt Nagy 
Károly, Lambert leányágon, Amulf házasságon kívül.
A krónika azzal fejezi be az év történetét, hogy
1. „az ősz folyamán a bajorok és morvák békét kötöttek”.
2. „Leónak, a görögök császárának követe ajándékokkal jött Regensburgba, akit 

a király még aznap meghallgatott és elintézett.
Ezen események figyelembevételével, Svatopluk legyőzése a magyarok által, a
király számára lehetővé tette a békekötést a morvákkal, ami utóbbiak számára
függetlenségük elveszítését jelentette, adófizetéssel tetőzve. További következtetés,
hogy az Amulf királlyal kötött szerződés értelmében az Árpád fejedelem hadai által
elfoglalt területek, utóbbi birtokába mentek át. Az események ezen alakulása VI. Leó
császár számára is kedvező volt a bolgárok elleni harci küzdelem miatt, mivel megszűnt
a veszélyt jelentő bolgár-német közös határ. Sajnos, a császári követ és a király
megbeszélésének témája nem került nyilvánosságra.

Magyarország Történetében (A Magyar Honfoglalás Lefolyása 577-98 o.) az eseményeknek 
sajnálatos módon, teljesen más értelmezését találjuk.
„Anonymus megpróbált választ adni.. . „írott forrásokban nem talált elegendő anyagot,.. 
„Anonymus nagyon m elléfogott,...,” a morva fejedelem halálát lódítva úgy állítja be, 
hogy a győztes magyarok elől menekülve fúlt a Dunába”, .regényes történetének legtöbb 
szereplője, történeti környezete és epizódja írói fantázia szülötte.” stb. stb.



Magyarország Kronológiájában Pannónia elfoglalása, a Lombardiai kalandozásból 
való visszatérés után, 900 nyarán történt.
Ez az innen-onnan összeszedett, egyes kiemelt mondatokra épített, nagy maga- 
biztonsággal összetákolt történetírás csak arra törekszik, hogy miként lehet a 
magyarság létjogosultságát a Kárpát-medencében valószínűtlenné tenni, bárki 
másnak a javára. Ha valami az egyéni elképzelésbe nem illeszkedik bele, akkor 
azt olvashatjuk, hogy nemcsak Anonymus, de Regino, a fuldai krónikás, vagy Bölcs 
Leó császár az, aki téved, laikusokról és másokról nem is beszélve, „akik kirándulni 
merészelnek az „Anonymus rejtély” megoldására. (Györffy).

De menjünk tovább az események útján.

D) Visszatérés Csepelre

50.5.1. Vbi cum radicati fuissent et fere omnia uiciniora regna sibi subiugassent, 
reuersi sunt iuxta Danubium uersus siluam causa uenationis 
etdimissis militibus ad sua propria 
dux et sui nobiles manserunt in eadem silua per X dies 
et inde uenerunt in ciuitatem Atthile regis
et ad insulam Sepel descenderunt, ubi ducissa et alie mulieres nobilium fuerunt.
Eteodem anno dux Arpad genuit filium  nom ine Z ulta
et factum est gaudium magnum inter Hungaros
Et dux et sui nobiles per plurim os d ies faciebant conuiuia magna,
iuuenesque eorum ludebant ante faciem ducis et suorum nobilium,
sicut agni ouium ante arietes.

150.5.2. Mikor ott gyökeret vertek, s majdnem minden szomszédos országot meghódítottak, vadászat
kedvéért visszatértek a Duna mentén az erdő felé a vitézeket a maguk jószágaira szertebocsátva, 
a vezér meg nemesei abban az erdőben maradtak tíz napig. Onnan aztán Attila király városába 
jöttek, majd Csepel szigetére nyomultak, ahol a vezémé meg a többi nemesek feleségei voltak. 
Abban az esztendőben született Árpád vezérnek Zolta nevű fia, És lett nagy öröm a magyarok 
között. A  vezér és nemesei számos napon át nagy vendégséget tartottak, ifjaik pedig ott 
játszottak a vezérnek meg nemeseinek színe előtt, mint a juhok bárányai a kosok előtt. (Pais)

50.5.3, Ahol hajdan a gyökerek voltak,
és csaknem minden közeli környéket, szomszédságot/ rokonságot 
maguknak meghódítottak, visszatértek a Duna mellé, 
az erdő felé, vadászat végett/ okából(?), 
és elbocsátva a katonaságot (ki ki) a sajátjához/ övéikhez, 
a fejedelem és nemesei ebben az erdőben maradtak tíz napon át.

r

Es innen jöttek Attila király városába, és Csepel szigetére mentek le, 
ahol a fejedelemasszony és a többi nemesek feleségei voltak/ r

Es abban az évben Árpád fejedelemnek fia  született, Zolta nevű, 
és igen nagy öröm volt a magyarok között.
És a vezér és nemesei több napon át nagy vendégséget rendeztek



50.53a.

50.6.1.

50.6.2.

50.6.3.

50.6.3.a.

50 7.1.

és ifiaik (gyermekeik) játszottak a fejedelemnek és nemeseinek színe előtt, 
mint a juhok/birkák bárányai a kosok előtt.
A szerencsi (tömeg)esküvő után eltelt évek alatt, a már magyar földön született utódok 
kezdtek lábra állni. Árpád fia Zolta, a trónörökös, a 994. esztendőben született, de 
biztonsággal nem mondható, hogy ő volt-e az elsőszülött. Az utolsó mondat párhuzamos 
az Attila király városában történt eseményekkel, mikor a fejedelem színe előtt folytak 
a hadgyakorlatok, s a helybeli gyerekek utánozva a felnőtteket, íjjal, nyíllal játszottak.
Ezúttal a fejedelem és nemeseinek a gyermekei játszanak, de nem harci játékokat, 
hanem mint szeld báránykák még anyjuk mellé bújva, a hadból visszatért, és 
most először látott apáik előtt. Az elmúlt év októberében biztonsági okokból 
hagyták el az asszonyok Csepelt, majd a sikeres hadjáratok után visszatértek, és 
a következő esztendő őszén, a békekötés után itt várták vissza férjeiket.

E) Hadjárat Menumorout ellen

Transactis autem quibusdam diebus
dux Arpad et sui nobiles communi consilio miserunt exercitum
contra Menumorout ducem Byhoriensem,
cui exercitui principes et ductores facti sunt Vsubuu et Velec.
Qui egressi sunt de insula equitantes per sabulum 
et fluuium T hyscie in portu Beuldu transnauigauerunt

Néhány napra rá Árpád vezér és nemesei közös elhatározással sereget küldtek Mén-Marót 
bihari vezér ellen. Ennek a hadseregnek Ösbő meg Velek lettek a kapitányai és vezetői. Ezek 
a szigetről nekiindulva a homokon keresztüllovagoltak, majd a Bőd-révnél áthajóztak a 
Tisza folyón. (Pais)

Azoknak a napoknak eltelte után
Árpád fejedelem és nemesei közös megállapodással küldtek sereget 
Menumarout, Biharensia fejedelme ellen.
Ennek a seregnek a vezére és alvezére voltak Usubuu és Velec.
Akik elvonulva a szigetről, a homokon át lovagoltak 
és a Tiszán Beuldu révjénél áthajóztak.
A seregvezér ismételten Usubu, kísérője a scithikai Velek. Útjuk Csepel- 
Kecskemét, majd Beuldu révje. A név alapján a meghatározás bizonytalan, lehet 
Tiszakürt, vagy Alpár, de az is lehet, hogy P.magister szokása szerint, utólag 
közli a későbbi Csongrád korábbi nevét.
Et inde equitantes iuxta fluuium Couroug castra metati sunt
et om nes Siculi, qui primo erant populi Atthyle regis,
audite fama Vsubuu obuiam pacifici uenerunt
et sua sponte filios suos cum diuersis muneribus in obsides dederunt
Et ante exercitum Vsubuu in prima acie contra Menumorout pugnaturi ceperunt
Et statim filios Siculorum duci Arpad transmiserunt
et ipsi precedentibus S iclis una contra Menumorout equitare ceperunt,



o
ö
2
Oco
U
D-,

'W
z

o
No
03
Zo
_ )

o
u
rn

^6
O

§
u
co

^6tO
>

•O•’—>

:SS

>•

Oc/o
<N

Oc
o

c §

u

1 /3  c/3

D O111 '—'

3 -Q  ^
z  .g

o  -*
2  ©
3

D
t -UJ

í
>
O
CQ

D
Q

•13ÜJ

o -
ö ű  eöC/>00

3
'CS 

• C
S(Ö «v>u  03 
J

D  _ o
DD '<u
D
00
D

U
D
JüJ
>

o -

£
Oo
DD

c/j
No

3  ^

O i■J 3O oo
N  w

<

.2
e

uUJ
J
Dse

a .
J
D
U

>>cV(U
jQ.
Ő

D
GO
J

' 3
DD

D
a
<

■ D
N

<<73
D

• Q
<
O

Q

I
O
CQ

’OWed
>
s00



39
. 

áb
ra

: 
1. 

K
et

el
, 

2. 
Ta

rc
al

, 
3. 

Ed
, 

4. 
O

há
t, 

5. 
Bu

ng
er

 6
. 

O
us

ad
, 

7. 
Ed

um
, 

8. 
H

ub
a, 

9. 
O

un
d,

 1
0. 

To
su

, 
11

. 
Cu

lp
un

, 
12

. 
V

at
ha

, 
13

. 
Co

nd
u,

 1
4. 

Eu
du

, 
15

. 
V

at
ha

, 
17

. 
Et

u,
 1

8. 
U

su
bu

, 
19

. 
Eu

se
, 

20
. 

V
el

uc
.

A 
D

un
án

tú
l 

bi
rto

ko
sa

 
Ár

pá
d 

fej
ed

ele
m 

21
.



50.7.1.

50.7.2.

50.7.3.a.

Fluuium Cris in Ceruino monte trans- 
natauerunt
et inde equitantes iuxta fluuium 
Tekereu castra metati sunt.

Innen továbblovagolva a Kórógy vize 
mellett ütöttek tábort. Ott a székelyek, 
akik előbb Attila király népe voltak, 
Ösbőnek hírét hallva, békés szándékkal 
elébe jöttek, s önként kezesül adták 
fiaikat különféle ajándékokkal. Sőt 
Ösbő serege előtt első  hadrendként 
indultak Mén-Marót ellen harcba. \  
székelyek fiait azonnal elküldték Árpád 
vezérnek, s ők-maguk elöljáróban a 
szék e ly ek k e l M én -M a ró t e llen  
lovagoltak. A  Körös folyón a Szarvas
halom nál átúsztattak , s onnan  
továbblovagolva a Tekerő vize mellett 
ütöttek tábort. (Pais)

És innen lovagolva a Couroug 
(Körözs) vize mellett tábort vertek, 
és valamennyi siculi/  székely akik 
először Attila király népe voltak, 
hallva a hírt, Vsubu elébe békésen 
jöttek,
és fiaikat mindjárt önként 
különböző ajándékokkal 
védelmükbe adták 
Es Usubu serege előtt az első 
sorban Menumorout ellen harcba 
indultak

t  r

Es a székelyek fia it azonnal Árpád 
fejedelemnek átküldték, 
és maguk a székelyek kérésére 
(bosszúállás végett) együtt 
Menumorout ellen lovagolni 
kezdtek.
A Körös folyón a Szarvas hegy/  
halomnál átúsztatták, 
és innen lovagolva a Tekereu folyó  
mellett tábort ütöttek
Az események annyira egyértel
műek, hogy nem  kívánnak 
magyarázatot. 994 késő őszén 
történik az utolsó hadjárat.

40. ábra: Hadjárat Menumorout ellen
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51. MÉN MARÓT FEJEDELEM

DE DUCE MENUMAROUT

H oc cum  audiuisset M enum orout,
quod V subuu et V elec nob ilissim i m ilites ducis Arpad
cum  ualida manu precedentibus S ic lis  contra eum  uenirent.
Tim uit ultra, quam debuit et contra eo s ausus uenire non fűit eo, 
quod audiuerat ducem  Arpadium
et suos m ilites ualidiores e sse  in b e llo  et R om anos fugatos esse  de Pannónia 
per ipsos et Carinthinorum  M oroauensium  fin es deuastasse  
et múlta m ilia  hom inum  o cc id isse  in őre gladii eorum.
R egnum que Pannoniorum  occupasse  
et in im icos eorum  ante faciem  eorum  fugisse.

Mikor Mén-Marót meghallotta, hogy Árpád vezér legjelesebb vitézei: Ösbő meg Velek 
erős csapattal, elöljáróban a székelyekkel, ellene vonulnak, kelleténél jobban megrémült, és 
nem mert ellenük menni, mivel hallotta, hogy Árpád vezér és vitézei erősebbek a harcban, 
meg hogy a rómaiakat Pannóniából elkergették, a murai karanténok határait elpusztították, 
a kardjuk élétől sok ezer ember elhullott, a pannonok országát elfoglalták, és ellenségeik 
még a színük elől is megfutottak (Pais)

Ezt mikor Menumorout meghallotta,
hogy Usubuu és Velec, Árpád fejedelem legjelesebb katonái erős sereggel/ 
legénységgel,
élen a székelyekkel ellene jönnének,
fölöttébb félt, mert adós volt, és ellenük menni nem mert,
mert hallotta Árpád fejedelemről és hadáról,
hogy erősebbek lennének a harcban,
és 1 -  a rómaiak megfutamodtak Pannóniából általuk,
2. a rómaiak megfutamodtak,
akik által Pannónia és Karintiának murai végei elpusztultak, 
és sok ezer ember megöletett kardjuk élével -  
Es a pannonok országa megszállva 
és ellenfeleik a tekintetük/ szemük elől megfutamodva.
A két fordítás között a lényeges a különbség, mint ez már az előbbi fejezetben is 
kiviláglott, hogy Pannóniát és a murai végeket nem a magyarok pusztították el, 
hanem a „rómaiak”. Vonatkozik úgy az ókorra, mint a középkorra. Csupán a 
mondatszerkesztésre kell ügyelnünk, azon kívül némi logika tartozik hozzá, hogy 
a német krónikákból igazolt elpusztított és lakatlan helyeken az újonnan 
érkezettek aligha ölhettek meg kardjukkal sok ezer embert.
Tunc dux M enum orout dim issa m ultitudine m ilitum  in castro Byhor 
ip se cum  uxore et f ilia  sua fugiens a facie  eorum  
in nem oribus V gfon  habitare cepit.
V subuu et V eluc om nisque exercitus eorum  laeti
contra castrum  B yhor equitare ceperunt et castra metati sunt iuxta fluuium  Iouzos.
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51.4.2.

Hanem Marót vezér sok-sok  katonáját otthagyta Bihar várában, 6 maga meg feleségével és 
leányával elmenekülve előlük, az Igyfon sűrűibe tette át lakását, ö sb ő  meg Velek, valamint 
egész seregük most Bihar vára ellen kezdett lovagolni, és a Jószás vize mellett ötött tábort. 
(Pais)

Akkor Menumorout fejedelem visszahagyva nagyszámú katonaságát Bihar 
várában,
maga feleségével és leányával megfutamodva a színük elől,
Ygfon erdeibe költözött át
Vsubi és Veluc és valamennyi haduk vidáman/  szomorúan 
Bihar vára ellen lovagolva elindultak, 
és tábort ütöttek a louzos folyó mellett.
Ezúttal kétségtelen, hogy a leti szó nem szomorúságot jelentett, s ezért biztosan 
változtathatjuk /ae/z-re.Usubu és Veluc ismerősök a tájon, hiszen scythicaiak, és 
ők jártak követségben annak idején Menumoroutnál, aki őket megajándékozta 
ugyan, de udvariasan visszautasította Árpád fejedelem kérését.
Tercio autem die ordinatis exercitibus ad castrum Belland egressi sunt.
Ete conuerso milites congregati ex diuersis nationibus 
contra Vsubuu et suos milites pugnare ceperunt.
Sycli et Hungarii ictibus sagittarum multos hominum interfecerunt.
Vsubuu et Velec per balistas CXXV milites occiderunt.
Et pugnatum est inter eos XII dies
et de militibus Vsubuu XX Hungarii et XV Sicli interfecti sunt.

Harmadnap pedig elrendezték seregeiket, s aztán hadakozva a vár felé indultak. Viszont 
szintén harcolni kezdtek a különböző nemzetekből összegyülekezett katonák Ösbő meg 
vitézei ellen. A székelyek és magyarok sok embert lenyilaztak. Ösbő meg Velek haj tógépeikkel 
százhuszonöt katonát megöltek. Folyt a harc köztük tizenkét napig, és Ösbő vitézei közül 
húsz magyar és tizenöt székely esett el. (Pais)

Majd a harmadik napon elrendezett seregeikkel Belényes várához vonultak.
r

Es egy vegyes összetételű katonaság különböző nemzetekből 
Usubuu és hadai ellen harcolni kezdett.
A székelyek és magyarok a nyíllövőknek támadásával sok embert leterít ettek. 
Usubu és Velec kőhajít ók által 125 katonát megöltek.
És harc volt közöttük 12 napon át, és Usubuu katonaságából 20 magyar 
és 25 székely vesztette életét.
Terciodecimo autem die cum Hungarii et Sycli fossata castri impleuissent
et scalas ad murum ponere uel lent,
milites ducis Menumorout uidentes audatiam Hungarorum
ceperunt rogare hős duos principes exercitus
et aperto castro nudis pedibus supplicantes ante faciem Vsubuu et Velec uenerunt.
Quibus Vsubuu et Velec custodiam ponentes
ipsi in castrum Byhor intrauerunt
et múlta bona illorum militum inibi inuenerunt.

A tizenharmadik napon pedig, amikor a magyarok és székelyek a vár árkait behányták, s a 
hágcsókat oda akarták támasztani a falhoz, M én-M arót vezér katonái a magyarok 
merészségének láttára elkezdték kérlelni a seregnek szóban levő két kapitányát, majd a 
várat megnyitva, mezítláb, könyörögve Ösbő meg Velek színe eléjöttek. ösbő  meg Velek



51.4.3.

51.4.3.a,

51.5.1.

51.5.2.

51.5.3.

51.6.1.

őrizet alá vetették őket, maguk pedig bevonultak Bihar várába, és sok becses jószágot 
találtak ott, ami azoké a katonáké volt. (Pais)

A 13. napon pedig, mikor a magyarok és székelyek a vár árkait betemették, 
és létrákat/ hágcsókat a falhoz támasztani akarták,
Menumorout fejedelem katonái látva a magyarok elszántságát, 
kezdték kérdezni/ kérlelni két katonai vezetőjüket,
és megnyitva a várat mezítláb, alázatosan Usubu és Velec színe elé járultak 
akiknek Usubuu és Velek védelmet/őrizetet állítva, 
maguk Byhor várába bementek,
és a javát annak a katonaságnak ott mindjárt megnyerték
Kétértelmű mondat. A szedett-vedett katonaságnak sok java/jószága nem lehetett, 
amit tőlük elszedni lehetett volna. Ellenben voltak köztük jó katonák, akiket a 
két hadvezér mindjárt a saját seregébe fogadott.
H oc cum  M enum orout per nuntios fuga Iapsos audiuisset, 
irruit in m axim um  tim orem
Et m isit nuntios su os cum  diuersis m uneribus ad Vsubuu et V elec 
et rogauit eos,
ut ipsi paci fauentes ut ipsi legatos suos ad ducem  Arpad eundi dimitterent, 
qui nuntiarent e i, quod M enum orout, qui duci Arpad primo per legatos 
proprios B ulgarico corde superbe m andando
terram cum  p ugillo  se  daturum negabat, m odo per eosdem  nuntios uictus 
e t p ro s tra tu s  totum  regnum  et Zulte f ilio  Arpad filiam  suam dare non dubitaret.

Mikor ezt M én-M arót a szökve elmenekült hírmondóktól meghallotta, szörnyű nagy 
félelembe esett. Elküldte hát követeit különféle ajándékokkal Ösbőhöz meg Velekhez, s 
kérte őket, hogy maguk is békére hajolva engedjék követeit Árpád vezérhez, s ezek így 
hadd vigyék annak a hírt: Mén-Marót, aki előbb követei útján bolgár szívvel dölyfös üzenetben 
tagadott meg még egy marok földet is Árpád vezértől, most legyőzetve és eléje borulva 
ugyanazon követek útján vonakodás nélkül felajánlja egész országát, Árpád fiának, Zoltának 
pedig a leányát. (Pais)

Ezt mikor Menumorout a szökve menekült hírvivőktől meghallotta, 
a legnagyobb félelembe esett.
Es elküldte követét különféle ajándékokkal Usubuu és Velechez, 
és kérte/ kérdezte őket,
hogy a saját békét kérő követét Árpád fejedelemhez menni küldhetné-e, 
aki hírül adná/ elmondaná neki, hogy Menumorout, 
aki Árpád fejedelemnek először a követei által 
a maga bolgár gőgős szívével volt mondandó, 
hogy maroknyi földet neki adni megtagad,
most ugyanazon követ által legyőzve és megsemmisítve/ alázatosan 
egész országát és Árpád fiának Zoltának leányát adni nem habozik
Tunc V subuu et V elec con siliu m  eiu s Iaudauerunt
et cum  legatis su is nuntios m iserunt,
qui dom inum  suum  ducem  Arpadium  causa pacis rogarent.
Q ui cum  insulam  S ep el intrauissent et ducem  Arpad salutassent, 
secunda d ie  legati mandata M enum orout dixerunt.



51.6.3.

51.6.3.a.

51.7.1.

51.7.2.

51.7.3.

ösb ő  meg Velek helyeselték a szándékát, s követeivel együtt maguk is követeket küldtek, 
hogy ezek urukat, Árpád vezért szintén kérleljék a béke érdekében. Miután a követek Csepel 
szigetére jutottak és Árpád vezért üdvözölték, másnap elmondták Mén-Marót üzenetét. 
(Pais)

Akkor Usubu és Velec annak elhatározását dicsérték, 
és saját küldötteikkel a követeket elküldték,
akik urukat. vagy urát Árpád fejedelmet a béke érdekében kérlelhetnék 
Akik, mikor Csepel szigetére bemehettek, és Árpádfejedelmet köszönthették, 
a második napon a követek Menumorout megbízását előterjesztették.
A két fordítás között lényeges különbség, a legyőzött fejedelem részéről az 
alázatos kérés. Aki azonban nem a győztes hadvezéreknek adja meg magát, hanem 
az egyenrangú fejedelemnek, Árpádnak, akinek behódol. Ezért kéri a két 
hadvezért, Velecet és Usubut, hogy ne közvetítve, hanem saját követei által 
kérhesse urát, Árpád fejedelmet a béke érdekében.
Ebben a fejezetben már hiányzik Menumoroutnak fejedelem (dux) megnevezése, és 
aki mint legyőzött, biztosan nem „üzenetei’ küldött a győzőnek, mint az előző fordításban 
olvashatjuk, hanem a kor politikai játékszabályai szerint, alázatot gyakorolva Ennek 
megfelelőn másnap történt a követek fogadása.
Dux uero Arpad inito consilio suorum nobilium
mandata Menumorout dilexit et laudauit
etdum filiam Menumorout eiusdem aetatis,
ut filius suus Zultus, iám esse audiuisset,
peticionem Menumorout differre noluit
et filiam suam in uxorem Zulte accepit cum regno sibi promisso
Et missis legatis ad Vsubu et Veluc mandauit,
utcelebratis nuptiis filiam Menumorout filio suo Zulte in uxorem acciperent 
et filios incolarum in obsides positos secum ducerent 
et duci Menumorout daret Byhor castrum.

Árpád vezér pedig nemeseivel tanácsot tartva, Mén-Marót üzenetét szívesen fogadta és 
helyeselte; majd mikor hallotta, hogy Mén-Marót leánya már egykorú az ő fiával, M én- 
Marót kérelmének teljesítését nem akarta tovább halasztani, és leányát Zolta feleségéül 
elfogadta a neki ígért országgal egyetemben. Aztán Ösbőhöz meg Velekhez követeket küldve 
azt üzente, hogy menyegzőt tartva Mén-Marót leányát vegyék át feleségül fia, Zolta számára 
a lakosok kezességbe adott fiait hozzák magukkal, Mén-Marót vezérnek pedig adják oda 
Bihar várát. (Pais)

A fejedelem mármint Árpád, közös tanácskozással nemeseivel,
Menumorout előterjesztését/ mandátumát nagyra értékelte, és dicsérte, 
és hogy Menumoroutnak leányának életkora ugyanaz, mint az ö fiáé Zoltáné, 
most hallhatta meg,
Menumorout kérelmét halasztani nem akarja
és hogy leányát Zoltán feleségeként elfogadta/ beleegyezett,
mihelyt országába előre elküldi.

#

Es elküldve a követeket Usubu és Veluc-hoz meghagyta,
hogy esküvőt tartva, Menumorout leányát fiának Zoltánnak feleségeként



elfogadják/ átvegyék,
és az őslakosság fiait hűbéres pozicióban székeikbe tegyék, 
és Menumaroutnak adják Bihar várát.

51,7.3.a. Ismételten nehézséget okozott a mondatban a kétféleképen olvasható rövidítés.
„Promisso” helyett praemisso-t olvasva, az értelem helyrebillen. Menomorout leánya 
azonos korú Zoltánnal, vagyis még mindketten aligha hagyták el a bölcsőt. Apjáról 
már a Gesta első fejezetében úgy értesültünk, hogy sok szeretője volt, amiért a mén/ 
csődör előnevet kapta. Úgy látszik, hogy időközben megnősült, és még csak egyetlen 
leánya van, akiről Árpád fejedelem most hallott először. A jövendő magyar 
fejedelemasszony a béke zálogaként mentül előbb jöjjön Csepelre, akinek hozománya 
mindazon terület, amit Árpád hadai már úgyis elfoglaltak. Menumorout továbbra is 
megmaradhatott belényesi várában.
Árpád fejedelem útja Vereckétől az Alpokig öt esztendőt vett igénybe, és az Úr 894. 
esztendejének vége előtt a Kárpát-medence megszűnt úgy bolgár, mint német-római 
császári gyarmat lenni. A Herodotostól ismert egykori Nagy-Szkítia a Dontól az 
Alpokig újra egy egész lett, keleten Álmos/Oleg, nyugaton fia Árpád uralma alatt.



DE VSUBUU ET VELUC

52IX  Vsubuu et Veluc nec non omnis exercitus praeceptis domini sui 
fauentes filiam Menumorout celebratis nuptiis acceperunt 
et filios incolarum in obsides positos secum duxerunt 
et ipsum Menumorout in castrum Byhor dimiserunt.

52.1.2. Ösbö meg Velek, valamint egész seregük uruk parancsának engedelmeskedve, Mén-Marót 
leányát m enyegző után átvették, a lakosok kezesül adott fiait magukkal hozták, magát Mén* 
Marótot pedig Bihar várában hagyták. (Pais)

52.1.3. Usubu és Velec, valamint az egész /  valamennyi sereg 
urának rendelkezését (örömmel) teljesítve 
Menumorout leányát esküvőt tartva átvették,
és az őslakosok fia it a hűbéres pozícióban magukkal vitték/  hozták.* ¥
Es magát Menumoroutot Bihar várába küldték/  menni hagyták

52.1.3.a. Mint már Tuhutum és" Ogmand apa esetében, a kiadott utasítás a következő 
fejezetben, annak teljesítése után, itt is megismétlődik. A fogalmazás tudatosan 
kétértelmű. Az összes harci egység teljesíti „urának” a kívánságát és nyilvános 
hűségesküt tesznek Árpád fejedelemnek. Nemcsak Menumorout, hanem a 
Belényes várbeli legyőzött, és a saját hadseregbe felvett katonák is. Ez volt a 
megrendezett nagy esküvő, csak a magyar nyelvben lehetséges szójáték 
lehetőségével, aminek zálogaként Usubu és Velec magukkal vitték Maromarout 
gyermekleányát.

52.2.1. Tunc Vsubuu et Veluc cum magnó honore et gaudio ad ducem Arpad reuersi sunt.
Dux uero et sui yobagyones obuiam eis processerunt
et filiam Menumorout, sicut decet sponsam tanti ducis honorifice 
ad dúcaiéin domum duxerunt.
Dux uero Arpad et omnes sui primates celebrantes nuptias magna fecerunt conuiuia 
et fere cottidie comedebant nuptialiter cum diuersis militibus 
circumiacentium regnorum

52.2.2. Aztán Ösbő meg Velek nagy tisztességgel és örömmel visszatértek Árpád vezérhez. A vezé> 
és fojobbágyai eléjük vonultak, és Mén-Marót leányát, amint ilyen nagy vezérnek a jegyest 
megilleti, tisztességgel a vezéri házba vezették. Árpád vezér, valamint minden föembere 
menyegzőt ülve nagy lakomát csapott, és majdnem napról napra -  menyegzői szokás szerint 
-  együtt vendégeskedett a körös-körül elterülő országok vitézeivel. (Pais)

Azután Vsubuu et Veluc a nagy megtiszteltetéssel és örömmel 
Árpád fejedelemhez visszatértek A fejedelem és yobagyai eléjük vonultak, 
es Menumorout leányát, miként az illik, a jegyesét egy „ olyan nagy ” 
fejedelemnek,
tiszteletteljesen a fejedelmi házba vitték
Árpádfejedelem és valamennyi főembere nagy esküvőt megrendezve 
vendégséget csináltak /hívtak meg,



és csaknem naponta mindent feléltek/ eltékozoltak?? menyegzői módra 
a körbelévő?? királyságoknak a különféle katonái által.

52.2.3.a. A két hadvezér ünnepélyes fogadtatása a szokásos, egyedül a yobagi/jobbágy szó 
jogi értelme tisztázatlan a korra vonatkoztatva. P. magister humora pedig kétségtelen, 
mikor a vőlegényt „olyan nagy fejedelem”-nek titulálja, aki még nem valószínű, hogy 
saját lábán vonult ki menyasszonyának a fogadására, akit szintén be kellett vinni a 
fejedelmi házba, mivel még nem tudott járni.

[Innen származhat a szokás, hogy a fiatalasszony nem a saját lábán lép be új otthonába, 
hanem félje karjaiban. Zolta esetében kétségtelenül helyettesre volt szükség.]

Biharban eskütevés történt. Az ünnepélyes fejedelmi esküvőt, a házasságkötés
szertartását Csepelen rendezték. A befejező mondat értelme mindkét fordításban
sántít. A kézírás tisztán olvasható, de a „comedo” ige első fordítása nem felel meg a
szó értelmének, míg a másodikban a szótári értelem szerint nem felel meg az adott
helyzetnek, Valószínű, hogy tudatos elírás történt a tréfa kedvéért, és „commendo”
lenne a megfelelő szó.

cottidie = napról-napra, legtöbbször,
com-edo = felélni, tékozol, veszteget, valakinek a vagyonát elpazarolja, (aufessen, verzehren 
b/ etwas durchbringen)
com-mendo = rábíz, átad, ajánl, szeretté és kedveltté tesz, nagyrabecsülni, kitüntetni. (1 .an- 
vertrauen, übergeben, 2 . beliebt, angenehm machen, empfehlen, auszeichnen)
A „circumiacentium” is szótáron kívüli szó.

Mit keres ezen az esküvőn a különféle katonaság, akik 1. felélik a vagyont, vagy
2. épen nagyrabecsülik őket? Magyarázat lenne, hogy ezek Árpád fejedelem 
állandó katonaságát fogják képezni, ami rendszerint költséges dolog. Másrészt 
fejedelmi esküvőkhöz tartozott a népünnep a tömegesküvővel, mint történt 
Szerencsnél is, ami szintén költséges, de igen nagy és kedvelt társadalmi esemény 
lett az idők folyamán. „Circumiacentium” magyar kifejezéssel lehetne: hetedhét 
országra szóló lakodalom.
A csepeli esküvő ugyanis párhuzamba vonható a messze földön híres német 
lovagi tornák hasonló gyakorlatával, aminek első megrendezése, -  valószínű 
Árpád fejedelem példájára 938-ban történt. A költséges megrendezésnek 
lényege volt, hogy egy fejedelem, a főurak és kisebbrendű nemesek mellett, a 
nemesség fiatalságát, ifjakat és leányokat egyaránt meghívta a birodalom összes 
tartományából. Itt az ifjak is bemutathatták harci tudományukat, majd rendszerint 
a meghívó fejedelem katonai szolgálatába álltak, annak esküt téve, aminek fejében 
földet kaptak, és az összegyűlt leányokból feleséget szerezhettek.

A l l .  században összesen háromszor rendeztek a németek ilyen Torná-í (Thurnier). A Gesta 
írójának életében mindössze egyszer esett meg a 1042-ben, mikor Magyarország éppen 
válságos állapotot élt át.
Lehet véletlen, avagy nem az, hogy Szerencs közelében, ahonnan Árpád férfinépe felfelé, a 
hegyekbe nézegetett, majd szomszédasszonyokat hódítottak, és ahol Árpád esküvőjének 
tömegesküvővel egybekötött színhelye volt, van egy Torna megyénk. Annakidején még nem 
volt se Borsod, se Abaúj megye, feltételezhető, hogy az egész táj a Torna nevet viselte, ami 
átvitt értelemben lett a későbbi lovagi „tornák” nevét adta.



Majd a leányszerzés eseménye került bele a német szerzetes által írt krónikába, rosszindulatúan 
vagy irigykedve. A menyasszonyrablás, egybekötve a feleségül vétellel, ősi szokás, már a 
bibliából is ismert, Benjámin törzse is így maradt fenn. A rómaiak a szabin nőket rabolták ef, 
a magyarok a „szabártói”-akat, „az faluinkból, a környékről. (Pais)

52 3 ]. Et iuuenes eorum ludebant ante faciem ducis et suorum nobilium.
Dux Arpad accepto iuramento primatum et militum Hungarie 
filium suum Zultam ducem cum magnó honore eleuari fecit.
Tunc dux Vsubu nec patri Zoloucu pro suo fidelissimo seruicio 
dedit castrum Bezprem cum omnibus appendiciis suis 
et Veluquio dedit comitatum de Zarand 
et sic ceteris nobilibus honores et loca condonauit.
Menumorout post istam causam in secundo anno sine filio mortuus est 
et regnum eius totaliter Zulte generi suo dimisit in pace.

52 3 2. Ifjaik meg ott játszottak a vezér és nemesei színe előtt. Árpád vezér Magyarország föembereit
és vitézeit megesketve, fiát, Zoltát, nagy tisztességgel vezérré emeltette. Azután Szalók 
apjának, Ösbőnek hűséges szolgálatáért Veszprém várát adományozta minden tartozékával 
együtt, Veleknek pedig a zarándi ispánságot adta. Hasonlóképpen a többi nemeseknek szintén 
tisztséget meg helységeket adományozott. Mén-Marót ez eset után második évben fiú nélkül 
meghalt, s egész országát békességgé 1 a vejének, Zoltának hagyományozta. (Pais)

52.3.3. És ifjúságuk/ a gyermekeik
a fejedelem és nemeseinek szeme/ tekintete előtt játszottak.
Árpád fejedelem első embereinek és katonaságának esküjét véve, 
fiát, Zoltánt (mint társ)fejedelmet nagy tisztséggel magasba emelte.
Azután a fejedelem Usubu-nak, Zaloucu apjának hű szolgálatáért adta 
Veszprém várát, valamennyi a/ tartozékával, b/ katonaságával, 
és Veluquinak a zarándi ispánságot adta, 
és még más további nemes tisztségeket 
és helységet/ birtokot ajándékozott (neki).
Menumorout ezen (causa) határozat/ eset után 
a második évben fiú  utód nélkül halt meg,
és országát teljes egészében Zoltánnak, leánya férjének hagyta békében.

52.3.3.a. A szöveg alátámasztja, kétértelműen ugyan, az elmondottakat. Csepel szigetén 
egy meghívott ifjúság lovagi tornája folyik a fejedelem és nemesei előtt. Ezek 
megrendezése rendszerint májusban történt, tehát időponthoz jutunk, ami 
legkorábban 995 tavasza.
Az ifjúság helyett a gyermek szót is alkalmazhatjuk. Az értelem ezáltal úgy 
változik, hogy ezek már nem anyjukhoz húzódó, szopós báránykák, hanem még 
szemmel tartva, de már a bölcsőt elhagyva játszadoznak apáik előtt.
Az első értelemnél maradva, Árpád fejedelem itt fogadja nemeseinek és a 
katonaságnak esküjét. Majd fiát magasba emelve kinevezi utódjának, (görög 
mintára valószínű társuralkodónak is). Szó szerint véve, Zolta még olyannyira 
gyermek volt, hogy a magasba kellett emelni ahhoz, hogy a tömeg láthassa és 
megéljenezhesse.



52.3.3.b.

52.3.3.C.

Az itt összegyűlt, hüségesküt tevő katonaság összetételében áll:
1. a hozzájuk csatlakozott népekből, a szkitikai kiindulópont és Verecke között,
2. a csatlakozott székelyekből,
3. az őslakosok fiaiból az ország minden részéből,
4. csatlakozott más nemzetségek fiaiból, és
5. a várharcoknál átvett zsoldos katonákból.
Valamennyien földhöz és feleséghez jutnak. A honfoglalás nagy vérbeli veszteség nélkül 
befejeződött, de az elpusztítva itt talált országrészeket újra be kellett népesíteni.

18-19. Birtokadomány
Árpád fej edelem Usubut Zaloucu apj át hű szolgálatáért Veszprém várával j utalmazta, 
akinek elődei innen menekülhettek Erdélybe. Ott már Álmos fejedelemhez csatlakozott, 
de nem tartozott a hetumogerokhoz.
Veluc vagy Velec a Fejér-Körös menti Zaránd megye ispánja lett, akinek magán birtoka 
a Fehér-Körös sík partjain a Zaránd, és Zerind helynevekben, a Sebes Körösig lenne 
gyanítható. Ezek voltak az utolsó adományozások.
(luc-lux = fehér, fény, világosság; velox = gyors- sebes).

20. Birtokadomány
Megoldások nem megrendelésre jönnek. így a 41. fejezetnek volt egy mondata, 
aminek puszta olvasata nem adott részletesebb magyarázatot. Utólagosan 
észrevéve, a Duna-Tisza közén kimaradt egy elrejtett birtokadomány. A 
pusztaszeri tartózkodás alatt, a fejedelem a Körös-Maros torkolattal szembeni 
Tisza partot Oundura bízta, ami tiszta helyzet, majd vele jö tt nemeseknek 
különböző helységeket adományozott, birtokjoggal együtt. Ezt úgy értelmeztem, 
hogy ezek a névtelenek az egykor innen elmenekült népek fejei voltak, és nem 
tűnt fel a fejezetben megjelenő új személy, Bogát, Bulsu apja.
P. magister szójátékait ismerve, két magánhangzó cseréjével Bugát és Bolsu 
keletkezik. Nem kell sokat keresnünk a térképen, hogy rátaláljuk Bugátiá-ra, 
azaz a Bugaci pusztára., és a Bolsu>5ó ’csa helynévre (mint boldog>bó’dog). 
Apa és fia tehát Álmossal indultak és követték Árpádot, itt kaptak birtokot, és 
nem tartoztak se a hetumogerok, se a kumánok közé. De kik voltak?
A magyarázathoz vissza kell mennünk a 4. fejezethez, Álmos élettörténetéhez, 
aki mint maga is vitéz katona, bőkezű volt a szkítiai katonákhoz. Ez a mondat 
csak a kor politikai helyzetének ismeretében válik érthetővé. A hetumogerok 
beszorítva a scithicai szűk élettérbe a Maros és a Kárpátok vonulatai között, 
akkor Bizánc anyagi támogatásával, keleti határaikon kívül, Szkitiában 
toboroztak katonaságot. Míg Bizánc számára a bolgárok gyengítése, és a közös 
német-bolgár határ megszűnése volt a főcél, addig a hetumogerok előtt titokban 
Pannónia visszaszerzésének álomképe lebegett.
Bogát/Bugat neve a Búg folyó mellé vezet bennünket, ami Herodotos idején a 
\{\pan\s nevet viselte. Annak idején a lakosok tyriták voltak, akikben kora



törököket sejthetünk, majd jártak erre népcsoportokat visszahagyó perzsa hadak, 
később az osztrogótok uralma alá kerültek, akiket a hunok győztek le. Népi 
keveredésük valószínű. Ezidőben a kazárok fennhatósága alatt kellett, hogy 
legyenek.
Majd a felkészült katonasággal és esetleg kivándorló néppel együtt csatlakoztak 
Bogát vezérlete alatt Álmoshoz, ami arra enged következtetni, hogy egyike voltak 
a lázadó kabarok törzsének, akikből három volt.
Talán nem véletlen, hogy a Duna-Tisza-közének déli felét az a három törzsfó kapta 
birtokul, akiknek fiai a következő korszak híres hadvezérei lettek. Elkerülhetetlen 
a gyanú, hogy Culpun (gulpun>gall-pán) volt a második kabar törzs, míg Tas a 
hetumogerok közé tartozott. Majd a kabar>kavar>keve változtatási lehetőség 
oda vezet, hogy a harmadik, kazár fennhatóság ellen lázadó törzs a Maros-Tisza- 
Duna szögben élt, ahol Keve vára volt (Pan-soba). Ezt nemrégiben Glad vezér 
foglalta el, ahová a csatában legyőzve bemenekült ugyan, de utána harc nélkül 
kénytelen volt megadni magát. Ez nemzetségét illetően, korábbi nézetem 
változtatását vonja maga után. Glad nem bolgár, hanem kazár volt, ami azt a 
megoldást hozza magával, hogy ezidőben a Havasalföld is a kazárok fennhatósága 
alatt állott, akik Bizánc szövetségesei voltak. Mivel a tartomány közvetlen 
szomszédsága volt Menumorout országának, érthető, hogy utóbbi csak görög 
segítségre hivatkozott, ha háborúra kerülne sor. Bizáncban viszont művészien űzték 
ahazárd játékot, hogy kit, mikor ki ellen kell kijátszani, természetesen saját 
céljaiknak és érdekeiknek megfelelően.
A bolgárok bejárata a Duna-Tisza közére Szirmiumon és Zalánkeménen keresztül 
történt.

52.3.d, Menumorout két év múlva bekövetkezett halála talányos. Örököse Árpád fia, a 
trónörökös Zoltán lett.

52.4.1. Post hec anno dominice incamationis DCCCCVII. 
dux Arpad migrauit de hoc seculo,
qui honorifice sepultus est supra caput unius parui fluminis, 
qui descendit per alucum lapideum in ciuitatem Atthile regis. 
ubi etiam post conuersionem Hungarorum edificata est ecclesia, 
que uocatur Álba, sub honore beate Marié uirginis

52.4.2. Ezután az Úr megtestesülésének kilencszázhetedik esztendejében Árpád vezér is elköltözött 
ebből a világból. Tisztességgel temették őt el egy kis folyónak a forrása felett, amely 
kőmederben folyik alá Attila király városába. Egyszersmind ott a magyarok megtérése után 
a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére egyház épült, amelyet fejérnek hívnak. (Pais)

52.4.3. Ezek után az úr megtestesülésének 907. évében 
Árpád fejedelem elköltözött ebből a világból,
aki nagy tiszteletben eltemettetett egy kis folyónak a forrása felett, 
amelyik egy kavicsos folyómederben folyik le Attila király városába, 
ahol a magyaroknak a visszatérése/ kereszténnyé tétele után



létrejött egy eklézsia, ami Albának neveztetik tiszteletére a boldog szűz 
Máriának
Ezen mondattal korábbi tanulmányomban (Nem oda Buda! 4. Álba Regia) foglal
koztam részletesen.
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53. ZOLTÁN FEJEDELEM

DE SUCCESSIONE ZULTE DUCIS

Et successit ei filius s u l is  Zulta similis patri, moribus dissimilis natura.
Fűit enim dux Zulta parum blaesus et candidus, capillo molli et flauo, 
statura mediocri, dux bellicosus, animo fortis, 
séd sic in ciuibus clemens, uoco suaui, séd cupidus imperii, 
quem omnes primates et milites Hungarie miro modo diligebant.

Örökébe lépett a fia Zolta; apjához hasonló erkölcsére, azonban elütő természetére nézve. 
Zolta vezér ugyanis kicsit selyp és fehér bőrű volt, puha és szőke hajú, középtermetű, harcias 
vezér, bátor szívű, ám alattvalói iránt kegyes, nyájas beszédű, de hatalomra törő, akit 
Magyarország valamennyi főembere meg vitéze csodamód szeretett. (Pais)

És követte őt fia, Zoltán, apjának mása, egyéniségében más természetű.
Zolta fejedelem ugyanis kicsi/jelentéktelen volt,
1.selypítő és 2. ragyogó fehér vagy szépségtől sugárzó/ fehérbe öltöztetett/  
őszinte, vidám, boldog, 3. lágy, hosszú aranyhajú, 4. alakja a kicsi és nagy 
között, 5. harcias fejedelem,
6. nagy lelkű, 7. de alattvalóival kegyes, 8. hangja kedves/ szeretetreméltó, 
de 9. uralomra törő,
akit Magyarországnak minden főembere és katonasága csodálva 
nagyrabecsült/  szeretett.
Zolta fejedelem apja halálakor a 13. életévében volt. termete „a kicsi és nagy között”, 
akit külső-belső tulajdonságaiért mindenki szeretett.

mos, morus -  1. akarat, 2 . erkölcs, szokás, származás, a) természet, b) viselkedés, 
gondolkodásmód, karakter, egyéniség stb.

Hasonló korú volt a Gyermek IV. Ludwig királlyal (899-911). akit már korábban 
apja halála után (999-ben). 6 évesen, „a nagyok és előkelők", akik Amulf császár 
felségjoga alatt álltak, a koronával és a királyi ékszerekkel díszítve, a trónra emeltek. 
Ugyanekkor az első házasságból származó felnőtt fiakat. akiknek feleségei a Scheytr 
Krónika szerint az Árpád-házból valók voltak, mellőzték. Tisztázandó kérdés lenne, 
hogy a család krónikása tévedett-e, vagy későbbi érdekek fűződtek a tények 
elhallgattatásához.
Transactis quibusdam temporibus dux Zulta cum esset XMI-(cim) annorum,
omnes primates regni sui communr consilio
et pari uoluntate quosdam rectores regni sub duce prefecerunt,
qui moderamine iuris consuetudinis dissidentium lites contentionesque sopirent.

Bizonyos idő elteltével, mikor Zolta vezér tizenhárom esztendős volt, országának főemberei 
valamennyien egyértelemmel és közakarattal egyeseket országbírókul rendeltek a vezér alá, 
hogy ezek a szokásjogával mértéket tartva, csendesítsék a viszálykodók pereit és versengéseit. 
(Pais)

Bizonyos idő elteltével Zolta fejedelem mikor 13 esztendős lett, 
országának valamennyi főembere közös tanácskozással és egy akarattal 
egyeseket az ország kormányzóivá állítottak a fejedelem alatt/ mellé,
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akik kormányozzák/  irányítják a jogi helyzetet, 
a disszidensek vitaügyeit/ veszekedéseit nyugvópontra hozzák
A 13 éves gyermek mellé kormányzókat határozott meg az „országgyűlés”, akik annak 
korától függetlenül az uralkodó „alattvalói” voltak.

moderamen-inis = az állam irányítása, kormányzása, Lenkung, Regierung, des Staates. 
consuetudo-ínis Gewohnheit, Herkommen, Gebrauch, a/  szokott életmód, b/ uralkodó vagy 
általános nyelvhasználat, c/ társas életbeli szokások 
lis, litis Streitobjekt, bíróság előtti vitaügyek 
contentio, -onis = egyezkedés, küzdelem, veszekedés,

Egyik volt a legfelsőbb bíróság, mert az elmenekültek, és most visszatérők, 
valamint az új birtokosok között küzdelem, veszekedés folyt. A jogászok közé 
tartozhatott a Gesta írójának elődje is. Másik fontos feladata az uralkodónak, az 
ország biztonságának megőrzése, amihez a hadvezetés tudománya tartozik.
A lio s  autem  constituerunt ductores exercitus,
cum  quibus diuersa regna uastarent, quorum nom ina haec fuerunt:
Lelu filiu s  Tosu, Bulsuu uir sanguinis filiu s B ogát, Bonton filiu s Culpun.
Erant enim  isti uiri b e llicosi et fortes in anim o, quorum cura nulla fűit alia, 
nisi dom ino suo subiugare gen tes et deuastare regna aliorum.

Továbbá másokat -  mégpedig Tas fia Lélt, Bogát fia Bulcsút a vér emberét, valamint Kölpény 
fia Botondot a sereg vezetőivé tették avégre, hogy különböző országokat feldúljanak velük. 
Ezek ugyanis harcias és bátor lelkű férfiak voltak, kik semmi másra nem viseltek gondot, 
csak arra, hogy uruk számára népeket hódítsanak és más országokat pusztítsanak. (Pais-)

Másokat pedig seregvezetőkké intézményesítettek, 
hogy ezek által különböző országokat elpusztítanának, 
akiknek nevei ezek voltak:
Lelu Tosu fia, Bulsuu vérbeli úr, Bogát fia, Bonton/ Botond Culpun fia.
Ezek ugyanis harcos férfiak voltak
és erősek a lélekben/ önbizalomban/ elbizakodottságban/ önteltségben, 
akiknek gondja/ hivatala nem volt más,
mint uruknak népeket hódoltatni és elpusztítani mások országát.
A 907. esztendőben elhuny Árpád fejedelem, aki ezidőben még alig érte el a 40. 
életévét. Ugyanez év júliusában esett meg az ún. pozsonyi csata is, a németek súlyos 
vereségével. Összefüggés van a két eset között? Árpád fejedelem halálának oka 
valószínű talány marad, de esetleg ennek hírére indították meg a németek hadaikat. 
Gyermek Lajosnak rossz tanácsadói voltak. A magyar hadak győztes visszatérte után 
történt, mikor már Zoltán betöltötte ezévben a 13. életévét, a gyámok kinevezése, ami 
az uralkodó nagykorúságáig volt érvényes.
A fejezet folytatásának fordítását mellőzöm, egyrészt mert tartalmilag, látszólag nem 
hoz újabb változatot, másrészt nem volt szándékomban, hogy túlmenjek a Kárpát
medence visszafoglalásának elemzésén. Közben azonban újabb talány keletkezett, 
ami eddig nem tűnt fel. A lombardiai hadjárat ugyanis, ha nem is szóról-szóra, de 
Reginótól származik, és a 901 -es esztendőre vonatkozik. A Regino krónika 906- 
ban zárul. Mi lehetett az oka, hogy R magister ezt Zolta uralkodásának idejére tette, 
holott még apja idején történt? Meggyőződésem, hogy nincs szó tévedésről. Mintha
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a Gesta írója elítélné ezeket a hadjáratokat. Ellenben mindazt a rosszat és 
kegyetlenséget, amit a magyarokról olvashatunk, Amulf császár már háromszorosan 
vitte végbe Itáliában 894-99 között. A korszak alaposabb tanulmányt kíván, s 
maradjunk a kérdőjelnél
Qui accepta licentia a duce Zulta cum exercitu Caranthino decreuerunt 
Et per fórum Iulii in marchiam Lombardié uenerunt, 
ubi ciuitatem Paduam cedibus et incendiis et gladio et rapinis 
magnis crudeliter deuastauerunt.
Exhinc intrantes Lombardiam múlta mala facéré ceperunt.
Quorum violentie ac belluyno furori cum terre incole in unum augmen 
con glebate resistere conarentur, tunc in numerabilis multitudo 
Lombardorum per Hungaros ictibus sagittarum periit 
quam plurimis episcopis et comitibus trucidatis.
Tunc Lutuardus episcopus Vercelensis ecclesie
uir nominatissimus Caroli minoris quondam imperatoris familiarissimus amicus 
ac fidelissimus consiliarius a secreto hoc audito assumptis secum opibus 
atque incomperabilibus thesauris, quibus ultra, quam estimari potest, habundabat.
Cum omnibus uotis effugere laboraret eorum cruentam ferocitatem, 
tunc inscius super Hungaros incidit et mox ab eis captus interficitur 
etthesaurum existimationem humanam transcendentem, 
quem secum ferebat, rapuerunt.

Ok aztán, amint engedelmet kaptak Zolta vezértől, leszámoltak a karantán sereggel; majd 
Friaulon át Lombardia határtartományába értek, s ott Pádova városát öldökléssel, tűzzel- 
vassal, nagy fosztogatás közepette kegyetlenül elpusztították. Innen benyomultak 
Lombardiába, és ott is sok rosszat műveltek. Mikor pedig annak a földnek a lakosai 
egybegyülekezve megpróbáltak szembeszállani erőszakukkal és vad dühükkel, akkor 
számtalan sok lombard veszett el a magyarok nyilától, sőt igen sok püspök és gróf is halálát 
lelte. Ennek hallatára Lutvardus, a verceli egyház püspöke, a nagynevű férfiú, néhai Kis 
Károly császár legbizalmasabb barátja és leghívebb titkos tanácsosa, magával szállítvajavait 
és páratlan drágaságait, melyekben mérhetetlenül gazdag volt, mindenképpen menekülni 
igyekszik vérengző kegyetlenségük elöl. De ahol nem is gondolja, magyarokra bukkan, és 
ezek foglyul ejtve megölik, emberi mértékkel megbecsülhetetlen kincsét meg, melyet magával 
vitt, elrabolják. (Pais)

Eodemque tempore Stephanus, fráter Waldonis comitis, 
cum in secessu residens super murum castri 
in noctumis horis aluum purgare uellet, 
tunc a quodam Hungaro
per fenestram cubiculi sui sagitte ictu grauiter uulneratur, 
de quo uulnere eadem nocte extinguitur.

Ugyanekkor Waldo gróf testvére, István, mikor éjnek idején vára falán a félrehelyen ülve 
szükségét akarja végezni, a kamara nyílásán át egy magyarnak a nyilától súlyosan megsebesül, 
és sebébe még azon az éjjelen belehal. (Pais)

A feltűnő záró történetet egyedül Regino jegyezte fel, s megint úgy kerül a magyar 
gesztába, mint az ismert mondás szerint Pilátus a Credo-ba. Biztosra veszem, 
hogy Rmagister birtokában volt egy másolatnak. Nem lehetetlen, hogy már az 
előző század végén került a krónika Magyarországra, s ebből tanulhatta István 
király is német tanítója által a történelmet. De kerülhetett azzal a bizonyos Ulrich
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püspökkel is a királyi könyvtárba, aki a Scheyeri Krónika szerint Gizella királynét 
kísérte el új hazájába. Természetesen ezek részletkérdések, de mi volt közlés célja, 
vagy oka?

Regino Gesta Hungarorum
Eodem anno Stephanus comes. fráter Eodemque tempore Stephanus, fráter 
Walonis. Waldonis comitis,
cum in secessu residens nocturnis cum in secessu residens super 
horis alvum purgaret, murum castri

in nocturnis horis aluum purgare 
uellet,

quodam per fenestram cubiculi tunc a quodam Hungaro
per fenestram cubiculi sui 

sagittae toxicatae ictu grauiter sagitte ictu grauiter uulneratur,
vulneratur,
ex quo vulnere eadem nocte de quo uulnere eadem nocte
extinguitur. extinguitur.

Regino német fordítása:
lm selben Jahre wird Gráf Stephan, dér Brúder Walos, als er in nSchtlicher Stunde auf dem 
Abort sitzend seinem Leib entleerte, von irgend jemand durch das Fenster des Gemaches 
mit einem vergifteten Pfeile schwer getroffen und stirbt an dieser Wunde noch in dernamli- 
chen Nacht. (R.Rau)

A magyar fordítás a múlt századi német fordítással nagyjából megegyezik. A legfeltűnőbb 
különbség az eseményben, hogy Regino ismeretlen tettese a biztos halált okozó 
mérgezett nyíllal oltotta ki István gróf életét, míg a Gestában Istvánt, akinek testvére 
Valdon gróf, egy bizonyos magyar nyilával olyan biztosan találta el, hogy a halál‘ 
még azon éjszakán bekövetkezett. 901-ben, mikor az eset történt, a magyarok 
még nem jártak a rajnai tájakon. Száz év múlva, 1001-ben koronázták 
Magyarországon István királyt.
Lehetséges másik fordítása Regino megváltoztatott szövegének:
És abban az időben István, Valdonis gróf testvére, 
a politikai élettől visszavonulva, magányosan/, vagy távol a rezidenciától, 
a vár falai fölött éjszakai órában 
fogadott fiáért tisztázni akarta magát,
akkor egy (bizonyos) magyar hálószobájának ablakán keresztül 
nyíllal találva súlyosan megsebesítette, 
és sebébe még azon éjszaka belehalt.
A gyilkosság színhelye „in secessu residens”

secessus 1. secessio félremenés, polgári viszályok okozta politikai különválás, elköltözés,
2. magányosság, magány a) egyedül való lét, b) félreeső és magányos hely (falu), c) rejtek, 
d) ámyékszék.
secedo 1. félremegy, elmegy, 2. A) közéletből, közügyektől visszavonul, B) politikai viszály 
következtében elkülönül és elköltözik, C) távol van a helyiségtől, 
re-sido leül, leereszkedik, leszáll, visszasüllyed, megcsendesedik,



A magyar változatban István valamit cselekedni szándékozott. A fordító ezt német 
mintára, mint megtörtént cselekvést múlt időbe tette.

Gesta: aluum purgare uellet, Regino: alvum purgaret, 
purgare = 1. tisztává tesz, takarít;
átvitt ért: A .) vádtól megtisztít, felszabadít, feloldoz, mentségül felhoz, B) tisztába hoz. 
rendbe hoz, ’
purgare se  =  hashajtót vesz be,
alvus =  1. has, altest, purgaret alvum = meghajtani a gyomrot, innen Üríték. 
alumnus> acc. alumnum = ki másnak táplálója, (Szenei Molnár), nevelt, fogadott fiú, 
aelinos = panaszdal, jajkiáltás

Egy nyugateurópai István grófra gondolt Anonymus, akinek a magyar 
történelemhez semmi köze sem volt, vagy István király halálának körülményét 
rejtette el a Gesta Hungarorumban?
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54. LOTHARINGIA, ALEMANNÍA ÉS FRANKFÖLD
elpusztítása

DE DEUASTATIONE LOTORIGIE ALEMANNIE ET FRANCIÉ

D einde Lotorigiam  et A lem anniam  deuastauerunt,
Francos quoque orientales in con fin io  franconie
et bauarie m ultis m ilibus eorum cesis  ictibus sagittarum in turpem fugám conuerterunt 
et om nia bona eorum  accip ientes ad ducem  Zultam in Hungáriám reuersi sunt.

Azután Lotaringiát és Alemanniát pusztították el. A Frank- és Bajorföld határán lakó keleti 
frankok közül is sok ezeret leöltek, vagy nyilazásukkal csúfosan megfutamítottak. Majd 
minden javukat zsákmányul ejtve visszatértek Zolta vezérhez Magyarországra. (Pais)

Ettől kezdve Lotharingiát és Alemanniát pusztították, 
a franciák keleti határán lakó frankok és a bajorok hatalmas seregét 
íjászaik nyilai által csúnyán/ szégyenletesen megfutamították.
A nyugati hadjáratok elemzése a korabeli krónikák alapján Vajay Szabolcs: ... 
című könyvében már megtörtént.

(A magyarok bejövetelét a Kárpát-medencébe, egyetlen mondattal elintézve ugyan, de 
menekülésnek tartja, ami részemről ellentmondást vált ki. Mai álláspontját nem ismerem.)
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55. LÉL ÉS BULCSU HALÁLA

DE MORTE LELU ET BULSU

Postea uero anno V. regnante Cuonrado imperatore
Lelu Bulsu Botond incliti quondam et gloriosissimi milites
Zulte ducis Hungarie missi a domino suo partes Alemannie irrupuerunt
et múlta bona eorum acceperunt.
Séd tandem Bauarorum et Alemannorum nefandis fraudibus Lelu et Bulsuu capti sunt 
et iuxta fluuium Hin in patibulo suspensi occiduntur.

Öt évvel később, Konrád császár uralkodása alatt Zoltának, Magyarország vezérének néhai 
híres és dicsőséges vitézei: Lél, Bulcsú meg Botond uruktól küldetve Alemannia egyes részeire 
törtek, és ott sok becses zsákmányt ejtettek. De végül a bajorok és alemannok gyalázatos 
csalárdsága miatt Lél m eg Bulcsú fogságba estek, s az Inn folyó mellett akasztófán végezték 
életüket. (Pais)

Később, Konrád császár uralkodásának 5. évében
Lelu, Bulsu, Botond Zolta fejedelemnek egykor messze földön híres
és legdicsőbb katonái
uruktól küldve Allemaniának egy részére behatoltak/ beviharzottak,
és javaik sokaságát megkapták/ átvették
De a végén az istentelen/elvetemült bajorok és alemannok
csalárdan/ alattomosan Lelut és Bulsuut lefogták,
és az Inn folyó mellett a keresztfára felhúzva megölték.
Rmagister szövegébe az a hiba csúszott, hogy a frank Konrád (911-18) nem volt 
császár, csak a minden németek királya, mert rövid uralkodási ideje alatt nem 
jutott el Rómába, hogy a pápa fejére tegye a császári koronát. Nem volt 
dinasztiaalapító sem, kiváló államférfim tulajdonságokkal sem volt megáldva, s 
a legdicstelenebb tettei közé tartozik Lelu és Bulsuu orvtámadással történő 
foglyulejtése, majd gyalázatos kivégzése.
Ennek időpontja a 915-16-os esztendő egyike. A szöveg világos. Nem 
zsákmányszerző hadjáratról van szó, hanem saját, átvett javakról, ami egyértelmű, 
hogy Zoltán fejedelem az esedékes hadiadóért küldte el híres vezéreit, amire I. 
Gyermek Henrik az un. pozsonyi csatát elveszítve, kötelezte magát.

acceptio=  elfogadás, saját kézhez való átvétel,

A szavak megválasztása tudatos. Rmagister nem tartozik a római kereszténység 
hívei közé, ismeri a régi magyar erkölcsökkel ellentétben, annak sötét oldalait,. 

patibulum  =  a/  kereszt, a keresztrefeszítés fája, b/ akasztófa

Botondu et alii Hungarorum milites, qui ex eis residui fuerant, 
uidentes se malo dolo inimicorum coarctatos audaueter et uiriliter steterunt.
Etab inuicem non sunt alienati,
séd altér alteram partém mansuram in periculum praecipue sumpserunt adiuuare 
et uulneratorum more leonum in média arma fremebundi ruentes 
in hostes suos grauissima cede prostrauerunt.
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Botond meg a többi megmaradt magyar vitéz, mikor látták, hogy az ellenség gonosz csele 
miatt szorultságba jutottak, bátran és emberül helytállottak. Egymást nem hagyták el, hanem 
mindenképpen rajta voltak, hogy a veszedelemben maradó résznek segítségére legyenek. 
Mint sebzett oroszlánok, úgy rohantak ordítva a fegyverek közé, és az ellenséget szörnyű 
nagy öldökléssel terítették le. (Pais)

Botond és a magyarok többi katonái,
1. akik belőlük visszamaradtak, 2. közülük ülvemaradtak,
látva ellenségeiknek a csalárdságát, vakmerően és hősiesen ellentálltak.
És hogy ellenségeiktől ne legyenek foglyul ejtve,
egyik a másik részt veszélyes vállalkozással fejveszett sietséggel igyekezett 
segíteni,
És mint sebzett oroszlánok fé l fegyverzettel a dühtől rájuk rohanva 
ellenségeiket keményen/ kegyetlenül
1. cede = halljátok! 2. caede = ütötték.
A három hadvezért a hadi adó átadása után meghívták vacsorára, ahová a szokások 
szerint fegyvertelenül mentek. Itt a németek Lelut és Bulsut orvul foglyul ejtették.

dolus malus = jogilag: rosszindulatú becsapás, csel.

Ismételten kettős fordítási lehetőség áll fenn. Egyik, hogy Botond még az asztalnál 
ült, mikor észrevette a cselt. De nem biztos, hogy mindhárom hadvezér ment el 
fegyvertelenül az ellenfélhez. Mikor a megadott időre Lelu és Bulsu nem tértek 
vissza, vagy mert Lehel megfujta kürtjét, jelezve a veszélyt, akkor a közelben 
lévő katonai kíséret, tehát nem hadsereg, sietett társaik segítségére.
A Képes Krónikában színesen leírt történetnek itt van a magja, és ekkor történt 
Konrád királynak fej beütése is, amibe ha nem is rögtön, de két éven belül belehalt. 
A szövegben eddig használt „inamicus“ = ellenfél szó, most „hostes“ = ellenség 
lesz.
Et quamquis erant uicti, tamen uictores suos forcius et uictoriosius uicerunt 
et grauissima caede prostrauerunt.
Félix igitur hungarorum embola múlta periculorum experientia 
iám securior et exercitatior de ipsa continua exercitatione proeliorum uiribus 
et potestate prestantior totam Bauariam et Alemanniam ac Saxoniam 
et regnum Lathariense igne et gladio consumpserunt.
Et Erchangerum atque Bertoldum duces eorum decollauerunt.
Hinc uero egressi Franciam et Galliam expugnauerunt 
et, dum inde uictores reuerterentur, 
ex insidiis Saxonum magna strage perierunt.
Qui autem ex ipsis euaserunt, ad propria redierunt.

És noha le voltak győzve, mégis legyőzőiket erősebben, diadalmasabban győzték le, sőt 
szörnyű nagy öldökléssel terítették le. Szerencsés hát a magyarok így nyert poggyásza: a 
veszedelmekben szerzett tapasztalat; már biztosabb, gyakorlottabb is ez a szakadatlan 
hadakozás következtében, meg erőben, hatalomban is kitünöbb. így aztán egész Bajorországot 
és Alemanniát, továbbá Szászfáidét és Lotár országát tüzzel-vassal elpusztították, sőt ezek 
vezéreit' Ercangert meg Bertoldot is lenyakazták. Majd továbbindulva Frank- és Gallfóldet 
szintén ke/ükre kerítették. De midőn innen győzelmesen visszatértek, a szászok csele 
következtében nagy vereség érte őket; akik pedig megmenekültek közülük, hazatértek. (Pais)
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A fordítás nagyjából megegyezik, eltekintve a „poggyásztól”*
Séd de morte Lelu et Bulsuu aliorumque suorum militum 
dux Zulta et sui primates non mód icum sunt conturbati 
et inimici Theotonicorum sunt facti.
Tunc dux Zulta et sui milites propter illatam iniuriam inimicorum 
contra eos inspirare ceperunt et, quolibet modo possent, 
eis uicem reddere non tacerent.

Azonban Zolta vezér meg föemberei Lél, Bulcsú és többi vitézeik halála miatt szerfölött 
fölháborodtak, s ellenségeivé lettek a németeknek. Zolta vezér meg vitézei az ellenség 
elkövette sérelem miatt bosszút lihegtek, és nem hallgatták el, hogy akárhogyan, de visszaadják 
neki a kölcsönt. (Pais)

De Lelu és Bulsu, valamint katonaságuk halála miatt 
Zolta fejedelem és főemberei m m  kissé voltak megdöbbenve, 
és a theutonoknak az ellenfelei/ ellenségei lettek 
Azután Zolta fejedelem és katonasága, 
az ellenségnek az elkövetett jogsértése/ jogtalansága miatt,
(igazságtalanul elfoglalt vagyon, károsítás)
ellenük kezdtek feltüzelődni, és ami módon csak lehetséges,
nekik a visszafizetésre visszatérni nem hallgatónak el.
Valamivel több, mint 900 évvel korábban Rómában sóhajtozott és siránkozott Augu- 
stus császár: „Varus, Varus, add vissza a légióimat!” Az a vereség is a theutoburgj 
erdőben történt. A szóhasználat aligha véletlen.
A visszafizetés szavának két értelme adódik. Egyik az óriási erkölcsi kár a hadvezérek 
halálával, másik a meg nem fizetett hadiadó, amk'csalárdsággal, esküszegéssel, alattomos 
gyilkossággal tartottak vissza. Magától értetődik, hogy mindezt nem lehet büntetlenül 
hagyni.
Lehel és Bulcsu! Árpád fejedelem első csatájának társai Alpár mezején. 
Mindhárman fiatalok voltak. Akkor Lél fújta meg a harci kürtöt, amit úgy látszik, 
mindig magával vitt, és Bulcsu emelte magasra a piros harci zászlót, az indulás 
jeleként. Árpád fejedelem már nem él, és a 915. vagy a következő esztendőben, 
Lehel, harcikürtjét utolján fújta meg, mikor Bulcsu fehér békezászlaját az alattomos 
vendéglátók kitépték a kezéből. A két vezér életük delén, mint a magyarság első 
két mártírja, a nyugati keresztfán lehelték ki, az élettől búcsúzva, lelkűket. Lehet, 
hogy más nevük volt, s csak a Gesta szerzője nevezte így őket, mikor mindenki 
tudta, hogy kikről van szó.
Séd sic diuina gratia aduuante
dux Zulta anno dominice incarnationis DCCCCXXX1. genuit filium, 
quem nominauit Tocsun, pulchris oculis et magnis capilli nigri 
et tnolles comam habebat, ut leo, ut in sequentibus audietis

Isten kegyelméből Zolta vezérnek az Úr megtestesülésének kilencszázharmincegyedik 
esztendejében fia született, akit Taksonynak nevezett; szép nagy szeme volt és fekete, puha 
haja, üstöké meg hasonló az oroszlánéhoz, ahogy majd alább meghalljátok. (Pais)



55.5.3. Majd az isten(asszony) kegyelméből
Zoltán fejedelem az Úr megtestesülésének 931. évében nemzette fiát, 
akit Toksun-nak neveztek el.
Szép szeme, és nagy fekete szakálla? és puha haja volt, mint az oroszlánnak 
mint sorban meghalljátok

55.5.3.a. Zolta fejedelem 35-36. életévében van, mikor fia születik. Felesége vele egyidős, 
így biztonsággal nem tudni, hogy a fiú Menumorout leányától, vagy második 
feleségtől származott. Vagy testvérek között, mint a legfiatalabb lesz a trón 
örököse, mint valószínű apja esetében is hasonló lehetett a helyzet. A külső 
megjelenés leírása nem öncélú. Zoltán szép szőke volt, ami arra enged 
következtetni, hogy apja-anyja genetikailag a keleteurópai fehérbőrű, szőke hajú 
fajtához tartoztak. Menumorout leánya Európa déli részéről származott, egykori 
macedon-trák-görög tájakról, ahol más árnyalatú bőr, és a fekete haj jellegzetes, 
és Toksun ezt a domináns elemet örökölte. S ha oroszlánhoz hasonlított, aligha a 
puha haja miatt történt, hanem az a harci bátorság tüzelte, ami, mint fentebb, az 
orvul megtámadott hadvezérek és harcostársaik jellemzése volt.
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56. OTTÓ KIRÁLY ELLENFELEI

DE INIMICIS ATHONIS REGIS

Eodem anno inimicí Athonis regis Theotonicorum 
in necem eius detestabili facinore machinabantur.
Oui cum per se nichil mali ei facéré potuissent, 
auxilium Hungarorum rogare ceperunt, quia sciebant, 
quod Hungarii essent insuperabiles in assuetis bellorum laboribus 
et plurimis regnis deus per eos furoris sui flagella propinasset.
Tunc illi inimici Athonis regis Teothonicorum 
miserunt nuncios suos ad Zultam ducem uirum bellicosum 
et rogauit eum dato auro multo,
ut adiutorio Hungaro predictum regem Athonem inuaderent.
Dux uero Zulta iracundia ductus tam pro eorum pace
et precio quam etiam pro morte Lelu et Bulsuu gemebundo pectore
misit exercitum magnum contra Athonem regem Teothonicorum.
Quibus principes et ductores fecit
Botundium filium Culpun et Zobolsum filium Eleud
nec non Ircundium filium Eusee.

Ugyanebben az évben Ottó nemet király ellenségei átkos gonoszsággal az ő vesztén 
mesterkedtek. De minthogy magukban semmit nem tudtak neki ártani, a magyaroktól akartak 
seg ítséget kérni. Tudták ugyanis, hogy a magyarok a hadakozásnak megszokott 
viszontagságaiban legyőzhetetlenek, s igen sok országot az Isten általuk sújt haragjának 
ostorával. Ekkor Ottó német királynak ezek az ellenségei elküldték követeiket a harckedvelő 
Zolta vezérhez, és sok arany fejében arra kérték, hogy magyar segítséggel támadhassák meg 
az említett Ottó királyt. Zolta vezér pedig haragtól tüzelve, egyrészt ezek kedvéért és díjáért, 
másrészt meg azért, mivel fájt a szíve Lél és Bulcsú halála miatt, nagy hadat küldött Ottó 
német király ellen. Ennek kapitányaivá és vezetőivé Kölpény fia Botondot, Előd fia Szabolcsot 
meg Őse fia Örkényt tette. (Pais)

Ugyanez évben a theutonok királyának Ottónak az ellenfelei 
az ő elvesztésére átkos merényleten mesterkedtek 
Akik, mikor maguk semmiképpen nem tudtak neki ártani, 
a magyarok segítségét (katonai segédcsapatát) felkérni szemelték ki/ 
egnyerték,
mivel tudták, hogy a magyarok legyőzhetetlenek lennének a megszokott 
aditettekben,
és számos országot isten általuk az ő  haragjának ostorával sújtott.
Azután a theutonok királyának Ottónak az ellenfelei elküldték követeiket 
Zoltán fejedelemhez, a harckedvelő férfihez, 
és felkérték őt sok aranyat adva, hogy a magyarok segítségével 
nevezett Ottó királyt megtámadnák 

Zolta fejedelem haragtól/ elkeseredéstől vezetve/ vezérelve, 
egyrészt ezekkel való béke,
másrészt, mert Lelu és Bulsuu halála miatt sóhajtozott a szíve,



56.2.1.
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nagy sereget küldött a theutonok királya, Ottó ellen.
Aminek fővezérévé és vezéreivé tette Botondot, Culpun fiát, és Zobolsut Eleud 
fiát, valamint Ircundiumot, Eusee fiát.
Qui cum  egressi essen t a duce zulta,
rursum bauariam alem anniam  et saxoniam  atque turingiam in gladio percusserunt 
et ex inde egressi in quadragesim a transierunt Renum fluuium  
et regnum Latariense in arcú et sagittis exterminauerunt.
V niuersam  quoque G alliam  attrociter affligentes  
ecc lesia s dei crudeliter intrantes spoliauerunt.
Inde per abrupta Senonensium  per populos A lim inos ferro sibi uiam 
et g lad io  apperuerunt.
Superatis ergo illis  b ellico sissm is  gentibus et naturali situ locorum tutissim is 
m ontes senonum  transcenderunt et segusam  ceperunt ciuitatem .
D einde egressi taurinam ciuitatem  opulentissim am  expugnauerunt 
Et postquam  planam  regionem  lambardie aspexerunt, 
totam pene Italiam bonis om nibus affluentem  et exuberantem  
conscitatis cursibus spoliauerunt.
D einde uero B otond filiu s Culpun et Vrcun filiu s Eusee 
superatis om nibus gentibus prem em oratis, fc lic i uictoria fruentes 
ad propria regna reuertuntur.
Tunc H oto rex Teothonicorum  posuit insidias iuxta Renum fluuium  
et cum om ni robore regni sui eo s  inuadens m ultos ex  e is  interfecit.
Botond et Vrcun ac reliqui exercitum  m agis uolentes móri in bello  
quam apropriatam sibi uictoriam  amitterent.
Tunc hostibus pertinaciter insistunt
et in eodem  bello  quendam  m agnum  ducem  uirum nom inatissim um  interficiunt 
Et a lio s grauiter uulneratos in fugám  conuertunt,
quorum sp olia  diripiunt et ex inde ad propria redeunt regna cum magna uictoria.
Et cum  Bothond et Vrcun in terram Pannonié leti reuerterentur,
Tunc Bothond longo laboré belli fatigatus m iro m odo infirmari cepit, 
e x  luce m igrauit et sepultus est prope fluuium  Vereucea.
Séd S ic  istud notum sit om nibus scire uolentibus, 
quod m ilites Hungarorum hec et alia  huiusm odi bella  
usque ad tem póra Tucsun ducis gesserunt.

Mikor ezek elvonultak Zolta vezértől, Bajorországot, Alemanniát, Szászföldet és Türingiát 
megint kardra hányták. Majd innen továbbmenve, nagyböjt idején átkeltek a Rajna folyón, 
és ott Lotár országát íjjal-nyíllal kiirtották.
Egész Galliát szintén rettenetesen megnyomorgatták, sőt vadul berontva az Isten egyházaiba, 
még azokat is kifosztották. Innen a senonok meredek bércein át az aliminus népeken keresztül 
fegyverrel, karddal törtek utat. Miután pedig azokat a felette harcias és vidékük természeti 
helyzetében bátorságos népeket legyőzték, átkeltek a senonok hegyein, bevették Susa városát. 
Azután továbbvonulva Torinót, ezt a dúsgazdag várost vívták meg. Midőn Lombardia sík 
vidékét meglátták, sebes nyargalvást végigfosztogatták majdnem egész Itáliát, amely minden 
jóban fftlösen bővelkedett.
Végül pedig Kölpény fia Botond meg Őse fia Örkény, miután az említett nemzeteket mind 
legyőzték szerencsés diadallal visszafordultak saját országaikba. Ekkor Ottó német király a 
Rajna folyó mellett cselt vet nekik, és országa egész haderejével rajtuk ütve sokat megöl 
közülük Botond Örkény, valamint seregeikből a többiek készek inkább meghalni a harcban,



mint a nyert diadalt elveszíteni; ezért makacsul szembeszállnak az ellenséggel A csatában 
egy igen nevezetes fővezért megölnek, másokat súlyos sebbel megfutamítanak, sőt még 
zsákmányt is ejtenek tőlük. Ezután nagy diadallal visszatérnek országaikba, Mikor Botond 
meg Örkény vígan visszatérnek Pannónia földjére, akkor Botond a hosszas hadi fáradalomtól 
megviselve csodamód elkezdett erőtlenedni, meg is halt, és a Verőce folyó közelében temették 
el.
Jegyezze meg azonban mindenki, aki tudni akarja, hogy a magyar vitézek ezeket meg az 
egyéb ilyen háborúkat egészen Taksony vezér idejéig viselték. (Pais)

56.2.3.a. A szövegben található politikai háttér további részletes vizsgálata, ismételten 
időigényes, és túl megy jelenlegi szándékaimon. Rövid kivonatként annyit, hogy 
Botond, aki fiatalon részese volt a Dráván-Száván túli terület meghódításának, s 
ő volt, aki ott nősült, a 955. esztendő vereségét már nem élte meg, hiszen 80. 
életéve felett lett volna. Vereucea folyóját ne Nógrádban keressük, hanem tegyük 
a Dráva melletti Verőce megyébe, ahol élt, és ahol az örök fénybe költözött.
Az utolsó mondat szerint az ismertetett hadjáratok Taksun fejedelem idejéig 
történtek, aki valószínűleg 20 évesen, 951-ben vette át az uralmat. A 955-ös 
vereség már az ő nevéhez fűződött.
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57. AZ ORSZÁG HATÁRAI

DE CON STITU CIONE REGNI

Dux uero Zulta post reuersionem militum suorum fixit metas regni Hungarie 
ex parte Grecorum usque ad portám Wacil et usque ad terram Racy.
Ab occidente usque ad maré, ubi est Spaletina ciuítas,
et ex parte Theotonicorum usque ad pontem Guncil
Et in eisdem partibus dedit castrum construere Ruthenis,
qui cum Almo duce auo suo in Pannoniam uenerant,
et in eodem confinio ultra lutum Musun collocauit
etiam Bissenos non paucos habitare pro defensione regni sui,
ut ne aliquando in posterum furibundi Theotonici
propter iniuriam sibi illatam fines Hungarorum deuastare possent.

Zolta vezér pedig vitézei visszatérte után kitűzte Magyarország határait: a görögök felé 
egészen Vaszil kapujáig és Rácföldig, nyugat felé egészen a tengerig, ahol Spalato városa 
van; a németek felé pedig egészen Göncöl hídjáig. Hogy a legutóbbi vidéken várat emeljenek, 
az oroszok feladatául szabta, akik a nagyapjával, Álmos vezérrel Pannóniába jöttek. 
Ugyanezen a határon, Mosony nevű fertőn túl nem kevés besenyőt is letelepített országának 
védelmére hogy valamikor jövőben a rajtuk esett sérelem miatt dühösködő németek a 
magyarok határait el ne pusztíthassák. (Pais)

A fejedelem, mármint Zolta, seregének visszatérte után 
megerősítette országának határait,
a görögök részétől a Wazul révig vagy kapuig, és a rácok földjéig 
Nyugatról a tengerig, ahol Spoleto városa van, és a Theutonok részéről a 
Guncil hidjáig.
Idevonatkozó tanulmány Berenik: Guncil hídja (Nem oda Buda! tanulmánykötet).

Ex parte uero Boemorum fixit metas usque a d fluuium Moroa sub tali condicione, 
ut dux eorum annuatim tributa persolueret duci Hungarie, 
et eodem modo ex parte Polonorum usque ad montem Turtur, 
sicut primo fecerat regni metam Borsu filius Bunger.
Et dum dux Zulta et sui milites ita radicati essent undique in Hungaria, 
tunc dux Zulta duxit filio Tocsun uxorem de terra Cumanorum 
et ipso uiuente accepit iuramenta suorum nobilium 
et filium suum Tocsun fecit ducem 
ac dominatorem super totum regnum Hungarie.
Et ipse dux Zulta III-o anno regni filii sui 
deergastulo corporis uiam uniuerse carnis egressus est.

A csehek felé pedig egészen a Morva folyóig tűzte ki a határokat, mégpedig azzal a kikötéssel, 
hogy vezérük évi adót fizet Magyarország vezérének. Ugyanilyen módon a lengyelek felé 
amint előbb Bönger fia Bors a Tátra hegyéhez tette az ország határát. Midőn Zolta vezér 
meg vitézei így mindenfelé gyökeret vertek Magyarországon, akkor Zolta vezér fiának, 
Taksonynak feleséget hozott a kunok földjéről. Majd még életében megeskette nemeseit, és 
a fiát, 'laksonyt még életében vezérré meg uralkodóvá tette egész Magyarország felett. 
Maga Zolta ve/ér pedig fia uralkodásának harmadik esztendejében a test börtönéből minden 
húsnak útjára költözött. (Pais)
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A bohemek részéről megerősítette a határt a Morva folyóig, azzal a kikötéssel, 
hogy fejedelmük évi adót fizetne Magyarország fejedelmének, 
és ugyanezen módon a lengyel részről a Turtur hegyéig, 
ahol először tette meg az ország határát Bunger fia, Borsu.
És miután Zulta fejedelem és hadai
így gyökeret vertek mindén tekintetben Magyarországon,
akkor Zolta fejedelem fiának Tocsunnak a cumánok földjéről vett feleséget,
és még életében nemeseinek esküjét vette, és fiá t Tocsunt megtette
fejedelemnek,
valamint uralkodónak egész Magyarország fölé.
Maga Zoltán fejedelem fia  uralkodásának harmadik évében
a test/ (összeség, gyülekezet, testület) börtönéből (fegyenc-/ kényszermunka
házából)
a mindennemű elenyésző testek útjára vonult el.
Thocsun uoro dux cum omnibus primatibus Hungarie potenter et pacifice 
per omnes dies uite sue obtinuit omnia iura regni sui 
et audita pietate ipsius multi hospites confluebant ad eum 
ex diuersis nationibus.
Nam de terra Bular uenerunt
quidam nobilissimi domini cum magna multitudine Hismahelitarum,
quorum nomina fuerunt Billa et Bocsu,
quibus dux per diuersa loca Hungarorum condonauit terras
et insuper castrum, quod dicitur Pest in perpetuum concessit.
Bylla uero et fráter eius Bocsu, a quorum progenie Ethey descendit,
inito consilio de populo secum ducto
duas partes ad seruicium predicti castri concesserunt,
terciam uero partém suis posteris dimiserunt.
Et eodem tempore de eadem régióné uenit quidam nobilissimus miles nomine Heten, 
cui etiam dux terras et alias possessiones non modicas condonauit.
Dux uero Thocsun gen'uit filium nomine Geysam quintum ducem Hungarie.

Taksony vezér Magyarország fóembereivel együtt élete valamennyi napján át hatalommal és 
szépszerével megtartotta országának mindenjussát. Kegyességének hallatára pedig sok vendég 
özönlött hozzá különféle nemzetekből. Ugyanis Bulárföldről nagyon sok izmaelitával jöttek 
némely fölötte nemes urak: Billa meg Baks. A  vezér Magyarország különböző vidékein 
földet adományozott nekik, s m ég azonfelül a várat is, melyet Pestnek hívnak, örökre nekik 
engedte. Billa pedig és a testvére, Baks, kiknek saijadékából származik Etej, tanácsot tartván, 
a magukkal hozott népből kétharmadot a nevezett vár szolgálatára átengedtek, egybarmadot 
meg utódaiknak hagytak. Ugyanebben az időben, ugyanarról a tájékról jött egy Hetény nevű 
igen nemes vitéz, és neki a vezér szintén nem kevés földet meg egyéb jószágot adott. Taksony 
vezérnek Gyejcsa nevű fia született, Magyarországnak ötödik vezére. (Pais)

Tocsun fejedelem, mikor Magyarország valamennyi főemberénél nagyobb 
hatalommal
és békésen élete minden napján birtokában volt/ oltalmazva megtartotta 
minden joggal országát, és hallva magának az igazságosságát/ jóságát/ 
kegyességét,
különböző nemzeteknek sok idegen vendége özönlött hozzá.
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Ugyanis Bular földjéről jöttek ezért a legnemesebb urak
nagy sokaságú izmahelitával, akiknek nevei Billa és Boksu voltak,
akiknek a fejedelem Magyarország különböző helyein adott földet,
és ezenfelül várat, ami Pestnek neveztetik, örökös átengedéssel/ tulajdonba.
Billa pedig és testvére Boksu/Paksu akiknek sarjadékából Ethey származik,
közös megegyezéssel a velük hozott nép két részét a nevezett vár
szolgálatára adhatták át örökjogon,
harmadrészét pedig saját utódaikra hagyták
És abban az időben, ugyanarról a tájról jött,
a legnemesebb katona, Heten nevű,
akinek a fejedelem szintén földet és más,
nem kis birtokosi jogokat adományozott.
A fejedelem, mármint Thoksun nemzette fiát, Géza nevűt,
Magyarország ötödik fejedelmét.
Et in eodem  tem pore de terra B yssenorum  uenit quidam m iles de ducali progenie, 
cu ius nom en fűit T honuzoba páter Urcund, a quo descendit genus Thomoy, 
cui dux T hocsun dedit terram habitandi in partibus K em ey usque ad Thysciam , 
ubi nunc est portus Obad.
Séd iste T honuzoba u ixit usque ad tem póra sancti regis Stephani nepotis ducis Tocsun.
Et dum beatus rex Stephanus uerba uite predicaret et Hungaros baptizaret,
tunc T honuzoba in fid e  uanus noluit e sse  Christianus,
séd cum  uxore uiuus ad portum Obad est sepultus, ut ne baptjzando ipse
et uxor sua uiuerent cum  Christo in etem um ,
séd Vrcun filiu s  suus christianus factus uiuit cum Christo in perpetuum.

Ugyanekkor a besenyők földjéről jött egy vezéri nemzetségből való vitéz. Neve Tanuzaba 
volt: Örkénd apja, kitől a Tomaj nemzetség származik. Neki Taksony vezér lakóföldet a 
kemeji részeken adott a Tiszáig van.Ez a Tánuzaba egészen Taksony vezér unokájának, 
Szent István királynak az idejéig élt. S midőn Boldog István király az élet igéit hirdette és a 
magyarokat keresztelte, akkor Tanuzaba, ki hitben hiú volt, keresztény lenni átallott; így hát 
temetkezett élve feleségével az Abádrévbe, hogy a keresztségben ő meg a felesége ne éljen 
a Krisztussal örökre. Ám a fia, Örkénd, mint keresztény, Krisztussal együtt él mindörökké. 
(Pais)

És ugyanebben az időben a bysszenek földjéről jött egy bizonyos katona, 
fejedelmi származású, akinek neve Thonu-zoba volt, Urcund apja, 
akitől a Thomoy nemzetség származik,
akinek Toksun fejedelem birtoklásként adott földet a Kemei részeken a Tiszáig, 
ahol most Obad kikötője van.
Ez a Thonu-Soba Toksun fejedelem unokájának, 
szent István királynak idejéig élt.
És mikor a boldog István király az élet igéit hirdette és a magyarokat 
keresztelte volna,
akkor Thonu-Zoba a hitben bizalmatlanul m m  akart keresztény lenni, 
amiért feleségével élete végéig betemetkezett/ bezárkózott az Obád-i révbe, 
hogy maga és felesége ne megkeresztelve éljenek a Krisztusban örökké,



de fiuk Ur-Kun keresztényként csinálja az életet, 
Krisztussal állhatatosan/szakadatlanul 
Ámen.

HETEDIK LEVÉL

A ba n e m b e l i  Pé t e r n e k

a magiszternek,
l.Béla király egykori jegyzőjének 
egynehány gondolat felvetésével 
és búcsúszóval

Nagyúr!
Észrevétlenül telt el 20 esztendő, azóta, hogy művedet, a Gesta Hungarorumot, kézbevéve 
először olvashattam, majd nem tudtam szabadulni tőle. Utólag elgondolkodva, nem 
mondhatnám biztonsággal, hogy kettőnk közül, ki követte a másikat. Bár úgy tűnik, 
hogy tanulmányozásod szabad akaratomból történt, de mikor ismereteim nyilvánosságra 
hozatalával többször is felhagyni szándékoztam, mindig adódott valami, ami a munka 
további folytatására szinte kényszerített. Láthatatlanul álltái mögöttem? S félredobott 
ludtollamat újra meg újra Te adtad a kezembe, hogy folytassam ősi neved fényének 
visszaállítását, és magisteri rangod, korismereted és irodalmár voltod újból való 
elismerését, (rehabilitásodat), nemzeted érdekében? Nem tudom.
Ha most saját koromban, valaki azt kérdezné tőlem, hogy ez minden, amit a Gesta 
részletes elemzésével elérni akartam, nemmel kellene válaszolnom, mert valami hiányzik 
művedből. Még pedig a besenyők általi támadás, aminek, korunk hivatalos nézetei 
szerint, következménye volt az eszeveszett menekülés a Kárpátokon át, amit az 
államalapítás követett. Mondhatnánk, fából vaskarika.
Kétségtelen, hogy úgy a bizánci, mint a nyugati krónikák megemlékeznek a magyar 
hadak bolgárok feletti győzelméről, háromszorosan is, majd egy vereségéről, ami 
távollétükben a besenyők hátbatámadása miatt történt. Úgy a pontos időpont, mint a 
pontos színhely ismeretlen, csak annyi biztos, hogy Symeon cár (893-927) uralkodást 
idején és még VI. Leó császár (886-912) életében következett be, de semmi esetre sem 
896 előtt. Miként történt az esemény?
Az újonnan létre jö tt magyar szövetségi állam határai körben a Kárpátok és az Alpok 
voltak, délen pedig a Dráván túl, a  szintén szövetséges vagy fennhatóság alatt lévő 
országok, házassági kötelékkel megerősítve, Macedóniáig terjedtek Az Aldunát saját 
zászló alatt, a bizánciakkal szövetségben Cadusa és Zuardu lépték át hadseregükke, 
behódoltatva az itteni országokat. Utóbbiról a Gestából tudjuk, hogy egyik itteni tájon 
nősült, de halála után népe nem tért vissza a „pátriába", De mi történt Cadusával?



Magiszter Uram! Bizonyára csodálkozol, hogy számunkra rejtve maradt világos 
elbeszélésed, mert m ikor mondod, hogy Zuardu és népe helybenmaradt, 
következtethetnénk, hogy Cadusa nem maradt ott, hanem visszajött. Csak éppen nem 
győztesen, amiért a sokféleképpen forgatható mondatodban benne van a helytelenítésed, 
hogy minek kellett nekik még több föld? Miért nem elégedtek meg az addig megszerzettel?
Az első lehetséges időpontot a váratlan hátbatámadáshoz, nézetem szerint a lombardiai 
magyar hadjárat adte, s ebben Cadusa is résztvett (899 vagy 900). A besenyők keletről 
vagy délről jőve, megszállták a Verbász és Drina folyók közötti területet, a lakosságot 
uralmuk alá hajtva, a nőkkel utódokat létrehozva. Az újonnan alakult ország a ma is 
létező Bosznia, magyar névvel „ bosnyák “ lakossággal.
Symeon, a bolgár cár, a következő évtizedben uralma alá hajtotta a Balkán nagy részét, 
nemcsak a bosnyákokat, hanem Szerbiát is, aminek nevezete ekkor szintén újkeletű, de 
926-ban átlépve a Szávát, Horvátország megtámadásával élete legnagyobb vereségét 
érte meg, egy évvel váratlan halála előtt. Nagy-Bolgária tehát nem volt hosszú életű. 
Utódja Péter (927-69) békét kötött Bizánccal, és a fia ta l IX. Konstantinos 
Phorphyrogenetos (913-59) helyett uralkodó I. Romanos császár (920-44) unokáját 
kapta feleségül. Ezidőben Magyarországon Zoltán volt a fejedelem, aki kitűzte az ország 
határait a dalmáciai Spalato városáig. Az adat nem téves, mert a bolgár megszállás 
nem lépte túl a Verbász folyót. Marad a kérdés, mivel népek nem keletkeznek a semmiből, 
kik voltak a besenyők, a hátba támadók?
A balkánon etnikai változások ismerten a 4. század második felében történtek, a 
vezegótok betelepedésével a későbbi bolgár földre. Attila király halála után pedig az 5. 
század utolsó negyedében, az osztrogótok távoztak Pannóniából Thesszaloniki 
környékére. Majd a Nagynak nevezett I. Theodosius (493-526) szétszórt népét Itáliába 
vezette, és Ravennában gót királyságot alapított. Jordanes elbeszélése szerint a távozás 
nem volt kötelező, így kisebbségek kétségtelenül mindenütt maradtak, úgy a Balkánon, 
mint Pannóniában, vagy a Dnjester folyó tájain
Ha a görög írású bese- helyett a latin vese írásmódot alkalmazzuk, “veze “ kiejtéssel, 
máris megkaptuk a hunok elől elmenekült, és a aBalkánon letelepített veze-gótok nevének 
első részét. Ez a nép a hunoknak kétségtelenül ellensége volt, s nem volt nehéz rábeszélni 
őket az alattomos támadásra.
A bizánci állam területét annakidején elhagyó férfiak magukkal vitték a gót nevet, míg 
visszamaradtak a veze-nők, kiskorú gyermekekkel, a 9. századvégéig mindenütt számban 
gyarapodva. A besenyő támadást Regino is említi a 889. esztendőnél, mikoris beleveszi 
a később történt eseményeket is, mivel írását csak a 900-as esztendő után kezdte meg. 
Ha alaposan megnézzük ezt a szöveget, elsősorban a mondat kezdetén azt kell 
észrevennünk, s amire eddigi magyarázók nem ügyeltek, hogy a támadás „ a fentnevezett 
helyen “ történt. Ez pedig nem más mint Illiricum, azaz a Balkán északnyugati része. 
Ezt a mondatot Regino a longobárd Paulus Diaconustól (8.század) másolta, aki annak 
idején a germánokra vonatkoztatta (a fordító magyarázata szerint). Tehát a menekülés 
nem valahol Kelet-Európában történt, amihez sok lehetséges és lehetetlen elképzelés 
fűződik, hanem a megnyeri területekből hamarosan elveszett a Száván túli rész. Symeon



elsősorban a mondat kezdetén azt kell észrevennünk, s amire eddigi 
magyarázók nem ügyeltek, hogy a támadás „ a fentnevezett helyen " 
történt. Ez pedig nem más mint llliricum, azaz a Balkán északnyugati 
része. Ezt a mondatot Regino a longobárd Paulus Diaconmtól (8. 
század) másolta, aki annak idején a germánokra vonatkoztatta (a 
fordító magyarázata szerint). Tehát a menekülés nem valahol Kelet- 
Európában történt, amihez sok lehetséges és lehetetlen elképzelés 
fűződik, hanem a megnyert területekből hamarosan elveszett a Száván 
túli rész. Simeon azonban ettől északra nem tudta megvetni a lábát. A 
Dráva-Száva közti tájnak Botond volt a védelmezője.
Regino szövegének Illiricumra vonatkozó adata azt bizonyítja, hogy
1. Árpád hadai a Kárpát-medencébe nem vert hadakként 

menekülve érkeztek, hanem úgy, ahogy a Gesta Hungarorumban 
találjuk,

2. az őslakosságot felszabadítva a két idegen uralom alól, és őket 
védelmükbe véve.

3. A balkáni veszteség csupán egy meghódított terület elvesztését 
jelentette és

4. nem befolyásolta a hetumogerok és kumánok újonnan létrejött 
szövetségének jövőjét a Kárpát-medencében. Összegezve:

Árpádfejedelem Pannónia visszafoglalásával harmadszor
állította helyre

az ősi Schythia nyugati határait,
aminek időpontja a korabeli krónikák elbeszélése alapján

időszámításunk 894. esztendejére tehető.

Nagyúr! Az általam végzett munka még mindig nem teljes, de a lényeg, 
úgy gondolom, nagy vonalakban már kialakult. Most búcsút veszek 
Tőled, hogy új famulusaidnak adjam át helyemet.
Még talán elmondanám, hogy feszült munkanapok után, álmaimban 
gyakran jártam ismeretlen tájaidon, várromok között, keresve valamit, 
néha csodálkozva találva is, hogy íme, itt a megoldás, amiből reggelre 
csak halvány derengés maradt. Ellenben Veled sohasem találkoztam. 
Nem hívtál meg a Hímesudvarba, nem tudom, hol volt a zászdi 
monostor, aminek okmányán N. barátod nevét a Niklaus püspök 
aláírásban gyanítom. Szellemed nem öltött alakot, megmaradtál a 
vajdahunyadi havas este titokzatos jelenségének.
Hívedként maradva köszönök el Tőled

A. BE



Kányádi Sándor

TÖRTÉNELEMÓRA
a történelmet próbáltam 
magyarázni a köveknek 
hallgattak
próbáltam a fáknak 
bólogattak
próbáltam a kertnek 
szelíden rám mosolygott
a történelem négy 
évszakból áll mondta 
tavaszból nyárból 
őszből és télből
most éppen tél jön 

1985

Másfél évtizedes korú költemény.
Időközben sok minden történt a történelemben. 
Rossz is, jó is, tökéletes sohasem lesz, 
de beléptünk egy új évezred tavaszába.

Ady Endre

A MI GYERMEKÜNK

Ha jönnek az új istenek,
Ha jönnek a nem sejtett órák, 
Valamikor, valamikor 
Kipattannak a tubarózsák

2001, március 21.



FORRÁSMUNKÁK

A. Magyar krónikák (11-12. sz.)
Gesta Hungarorum Anonymus, Magyar Helikon, 1975. Pais Dezső.- Györffy Gy. 
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