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1. ERDÉLY HONFOGLALÁS KORI ŐSLAKÓI 
 
 

ANONYMUS AZ ERDÉLYI MAGYAR HONFOGLALÁSRÓL 
 
A legrégibb hazai elbeszélő forrás, a 11–14. század folyamán sokszorosan bővített, 
átdolgozott és krónikaváltozatokra szétkülönült ún. „ősgeszta” szűkszavúan tudósít arról, 
hogy a honfoglaló magyarok először Erdélyt szállták meg, ahol vezérüket, Álmost 
(valószínűleg rituális áldozatként) megölték, majd onnan mentek ki „Pannóniába”, még azt 
sem mondja meg világosan, hogy a vadászat közben egy „fehér várra”, azaz Apulum romjaira 
bukkanó Gyula honnan jött, még kevésbé azt, hogy kiket talált itt. Az erdélyi magyar 
honfoglalás időpontját is csak sejteti azzal, hogy Szent István a harmadik Gyulától, tehát az 
unokától foglalta el Erdélyt. Ezekre a nyitott kérdésekre kereste a választ már a 13. század 
elején III. Béla jegyzője, aki magát szerényen P. mesternek nevezte, s akit általában 
Anonymusként szoktunk emlegetni. 
Művének 23–27. fejezeteiben Anonymus a következőképpen írja meg az erdélyi magyar 
honfoglalást: „Midőn Tas, Szabolcs és Tétény (Thosu, Zobolsu, Tuhutum)… olyan helyre 
értek, ahol már senki emberfiával nem találkoztak, több napig ott maradtak, s azalatt az ország 
határszéleit hatalmas gátakkal megerősítették (23. f.). Már huzamosabb ideje tartózkodtak ott. 
Ekkor Tétény, Horka apja (Tuhutum pater Horca) tudomást szerzett az ott lakóktól az erdőn 
túli föld (terre ultra silvane) jóságáról, ahol valami Gyalu nevű blak (Gelou quidam blacus) 
uralkodott (24. f.). Tétény… kiküldött egy furfangos embert, Apafarkas Agmánd apát (patrem 
Opaforcos Ogmand) … Tétény kéme, róka módon körözve, a föld jóságát és termékenységét, 
továbbá annak lakosait… kifürkészte… urának sokat beszélt… arról, hogy azt a földet igen-
igen jó folyók öntözik… hogy fövenyükben aranyat gyűjtenek… meg, hogy ott sót ásnak… 



hogy annak a földnek a lakosai az egész világon a leghitványabb emberek. Mégpedig azért, 
mert blaszok és szlávok (blasii et sclavi), aztán fegyverük sincs más, csak íj és nyíl… a kunok 
és besenyők sokat bántják őket (25. f.). Tétény… hátrahagyva társait, nekiindult az erdőkön 
túlra kelet felé Gyalu blak vezér ellen… Gyalu… elébe nyargalt, hogy a meszesi kapuknál 
(per portas Mezesinas) feltartóztassa. Azonban Tétény egy {236.} nap alatt áthaladva az erdőn, 
az Almás (Almas) vízéhez ért… (26. f.)… Heves küzdelem keletkezett, azonban Gyalu vezér 
katonái maradtak alul, s közülük sokan elestek, sokan pedig fogságba jutottak… Gyalu… 
kevesedmagával… a Szamos (Zomus) folyó mellett fekvő vára felé sietve menekült, Tétény 
vitézei… a Kapus (Copus) patak mellett megölték. Mikor a föld lakosai látták uruk halálát, 
önként békejobbot nyújtottak, és urukká választották Tétényt, Horka apját. A helyen, melyet 
Esküllőnek (Esculeu) mondanak, esküvel erősítették meg hűségüket… ” (27. f.).* Anonymus,  

Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Bp. 1977. 101–103. A továbbiakban  

Anonymust e kiadás után, de a szövegben a fejezetszámok megadásával idézzük. Az erdélyi honfoglalás elbeszélését a  

fenti kiadásban közölt magyar fordításban adjuk, zárójelben az eredeti latin szöveg személy- és helyneveivel.   
Anonymusnak az erdélyi magyar honfoglalásról szóló elbeszélését csak az egész Kárpát-
medencére vonatkozó mondanivalójának összefüggésében értelmezhetjük. Azt, hogy kiket 
találtak a honfoglaló magyarok a Kárpát-medencében, műve 9. és 11. fejezeteiben a kijevi, 
illetve halicsi orosz fejedelmek szájába adja, mint az átvonuló Álmos vezérnek szóló 
tájékoztatást. A kijeviek szerint „azt a földet szlávok, bulgárok, blachok és a rómaiak 
pásztorai lakják”. A halicsiak bővebben szólnak, s elmondják, hogy kik lakták és lakják a 
Kárpát-medencét Attila halála óta. Pannóniát a Dunáig római fejedelmek foglalták el, és 
pásztoraikat telepítették oda. A Duna–Tisza közét egészen az orosz és lengyel határokig a 
nagy kán (Keanus Magnus), Bulgária vezére vetette uralma alá, és telepítette meg szlávokkal 
és bulgárokkal. Ott most leszármazója, Salán (Salanus) uralkodik. (Mint később kiderül, egyik 
alvezérét Laborcnak hívják.) A Tisza–Maros–Szamos közén Erdélyig Marót (Morout) vezér 
szállt meg „kozár” népével, s most unokájáé, Ménmaróté (Menumorout) ott a hatalom. A 
Marostól délre a Tisza–Duna közét pedig a Vidinből jött Galád (Glad) vette birtokába a kunok 
segítségével (11. fejezet). A kijevieknek tulajdonított tájékoztatásból a kozárok, a 
halicsiakéból a blachok hiányoznak. A felsorolt vidékek nem fedik az egész Kárpát-medencét, 
mert kimaradt a Garamtól nyugatra eső Felvidék, valamint Erdély, amelyeknek sorsára 
azonban Anonymus később kitér. A 33–37. fejezetben a „nyitrai szlávokat” a cseh herceg alá 
rendeli, aki föléjük Zobor nevű kormányzót helyezett, míg a 24–27. fejezetben Erdély urának 
a blak Gyalut (Gelou), népeinek a blaszokat és szlávokat mondja. Az 50. fejezetben kiderül, 
hogy Pannóniában a rómaiak” uralma alatt „szlávok és pannóniaiak népei” is élnek, a 44. 
fejezetben pedig Glad tartományának kun katonasága egészül ki a magyarok ellen segítségül 
jövő bulgárokkal és blakokkal. Végül a 9. fejezet után feledésbe merülő kozárok helyén az 
50–51. fejezetben Ménmarót tartományában székelyekkel (Siculi, Sicli) találkozunk. 
Első pillantásra kiderül a fentiekből, hogy Anonymus saját kora, a 13. század elejének 
Magyarországával szomszédos politikai alakulatok hatalmát {237.} vélte kiterjeszthetőnek a 
honfoglalás kori Kárpát-medencére. Pannónia a honfoglalás korában a keleti frank 
királysághoz tartozott, és csak a német-római császárság részeként, 962 után mondható 
rómainak. A nyitrai szlávok fölött 895-ig a magyarok által „marót”-nak nevezett morvák 
uralkodtak, azoktól hódították el őket a magyarok, s nem a cseh hercegtől, aki csak 955 után 
kebelezte be a magyar határon túli morva területeket. Még tanulságosabb a bulgárok esete, 
akikről Anonymus nem tudta, hogy a honfoglalás idején független államot alkottak, s akkor a 
magyarok még „nándor”-nak nevezték őket. Csak 1000 után kerültek bizánci uralom alá, s 
ettől kezdve lett magyar nevük a bolgár vagy bulgár. Ezért tekinti Anonymus Salanust, 
Menumoroutot s valószínűleg Gladot is bizánci alattvalónak, bár a két utóbbit nem mondja 



bulgárnak. Azt viszont mint kortárs élte meg Anonymus, hogy a bulgárok 1185-ben 
románokkal és kunokkal szövetkezve lerázták a bizánci uralmat, ezért szerepelteti együtt e 
három népet (a románokat blak néven) Glad tartományában. A Magyarországgal szomszédos 
államalakulatok közül egyedül a lengyeleket és oroszokat határozza meg helyesen, ezeknek 
viszont nem tulajdonít a Kárpát-medencére is kiterjedő hatalmat. 
Ha mindehhez még tekintetbe vesszük, hogy Anonymus a Dunántúlon, Nyitra vidékén, a 
Duna–Tisza közén és Erdélyben saját politikai szervezetet nélkülöző „szláv” (sclavus) 
népességet tételez fel, mely szerinte római, cseh, bulgár, illetve blak vezetés alatt élt, s e 
vezetői elűzetése után magyar uralom alá került, akkor világossá lesz előttünk a 
honfoglalásról alkotott koncepciója: a Kárpát-medence Attila birodalma volt, s mint ilyen az 
Attilától származó Álmos jogos öröksége. Attila birodalmának felbomlása után itt azok a 
politikai alakulatok gyakorolták a hatalmat, amelyek azután a magyarok által kiszorítva, 
Magyarország szomszédai lettek, szláv köznépük pedig helyben maradva magyar alattvaló 
lett. A magyar honfoglalás után ezek szerint csak szláv és nem római, cseh, bulgár vagy 
román (blak) népi kontinuitást enged meg Anonymus a Kárpát-medencében. 
Ehhez a koncepcióhoz nem kellett történeti adat, egyszerűen ki lehetett következtetni a 
honfoglalás idejére feltételezett, valójában az Anonymus korában létezett szomszédos 
országok nevéből. Honfoglalás kori vezetőik nevét pedig, mint egy korábbi fejezetben már 
láttuk, helynevekből konstruálta meg Anonymus, mint azt Salán, Laborc, Ménmarót, Galád, 
Zobor és Gyalu esetében tette. Ez utóbbiak közül egy sem fordul elő személynévként a 
honfoglalás korára Anonymus által feltehetően használt írott forrásokban, mind őáltala kitalált 
fantázianevek. Ezzel szemben tudatosan mellőzte az „ősgeszta” valamelyik, ma már hiteles 
szövegében ismeretlen változatából, melyet biztosan olvasott, Marót és fia, Szvatopluk, 
valamint talán Keanus Magnus nevét. Marót az „ősgesztában” a már feledésbe merült 
„marót”, azaz morva népnévből elvont személynévként mint Szvatopluk apja szerepelt, s így 
elfedte Anonymus elől azt a tényt, hogy a honfoglalás kori Kárpát-medencében {238.} morva 
uralom is létezett. Emiatt Szvatoplukkal nem tudott mit kezdeni, említés nélkül hagyta, 
Marótot és a nagy kánt pedig a messzi múltba száműzve, csak kitalált nevű leszármazóikat, 
Ménmarótot és Salánt találkoztatta a honfoglaló magyarokkal. Az „ősgeszta” általa ismert 
szövegváltozatát egészében megbízhatatlannak tartotta, főleg abban, hogy a honfoglalókat 
először Erdélybe vezette. Szerinte a magyarok a vereckei szoroson jöttek be, s a külföldiek 
által használt Ungari, Hungari nevüket az elsőként elfoglalt Ungvár vagy Hungvár nevéből 
nyerték. Fő ellenségüket nem a morvákban, hanem a bulgárokban látta. Történetírásunk 
feltételezte, hogy Anonymus a „rómaiak pásztorairól” az „ősgesztában olvasott, ez azonban 
nem bizonyos, mert erre vonatkozólag az első hiteles adat 1147-ből való, mikor a 
Magyarországon átutazó Odo de Deuil ide helyezi Iulius Caesar (azaz a rómaiak) legelőit. Az 
értesülés eredhet tehát francia forrásból, esetleg éppen a Párizsban tanult Anonymus 
közvetítésével. 
Anonymus művének 11. fejezetében említi először Erdélyt „Erdeuelu” magyar néven mint 
Menumorout bihari vezér tartományának keleti határát, de azután mintha megfeledkeznék 
róla. Sőt, Erdély urának és népének említés nélkül hagyása arra enged következtetni, hogy 
Anonymus eredetileg nem is akart az erdélyi honfoglalásról írni. Talán azért nem, mivel nem 
akart nyílt ellentétbe kerülni az „ősgesztával”, mely – mint láttuk – a honfoglalás első 
állomásának Erdélyt nevezte meg. Művének írása közben azonban olyan értesüléseket 
szerzett, melyek lehetetlenné tették, hogy Erdély honfoglalás kori történetét mellőzze. Nem 
akarván saját koncepciójának ellentmondani, az Erdélyből nyugatra kijövő honfoglalók 
hagyományát az Erdélybe nyugatról bejövő magyarok elméletével helyettesítette. 
A 20–23. fejezetben megírja, hogy a Szerencsen táborozó Árpád a hét vezér közül hármat, 
név szerint Tast, Szabolcsot és Tétényt, Menumorout ellen küldött. A kétfelé oszlott sereg 
Menumorout országának északi részét hódoltatta, Tas és Szabolcs Szatmár váráig hatolt, 



Tétény és fia, Horka pedig a Nyírséget hódította meg az Ér partjáig. A Meszesi-hágónál 
találkoztak, s „elhatározták, hogy ott lesz Árpád országának határa…, ahol már senki 
emberfiával nem találkoztak”. Ezért kőkaput és ledöntött fákból gyepűt építettek. A 
történetnek logikus folytatása a 28. fejezet lenne, amely azzal kezdődik, hogy Tas és Szabolcs 
a győzelem után visszatérnek Árpád fejedelemhez. Anonymus azonban elfelejti, hogy már 
kitűzte a meghódított ország keleti határát, s beiktat Tétény erdélyi hadjáratát elbeszélő négy 
(24–27.) fejezetet. Fentebb idéztük Tétény erdélyi hadjáratának elbeszélését, melyet 
Anonymus így fejez be: „Tétény pedig onnantól fogva békével és szerencsével birtokolta ezt a 
földet, ivadéka még egészen Szent István királyig tartotta meg. Tétény fia lett Horka, Horkáé 
meg Gyula (Geula) és Zombor (Zumbor). Gyula nemzett két leányt, egyiket Karoldnak 
(Caroldu), a másikat Saroltnak (Saroltu) hívták, és Sarolt Szent István királynak az anyja volt. 
{239.} Zombornak pedig a fia a kisebbik (minor) Gyula, Buja és Bonyha apja (pater Bue et 
Bucne), kinek idejében Szent István uralma alá vetette az erdőn túli földet. Magát Gyulát 
ekkor megkötözve Magyarországra hozta, s egész életén át börtönben tartotta, minthogy a 
hitben hiú volt s kereszténnyé lenni átallott, aztán még sok mindent cselekedett Szent István 
király ellenére, noha az anyja rokonságához tartozott.” 
Tétény erdélyi hadjáratának betoldása nemcsak kitérőt jelentett Anonymus elbeszélésében, 
hanem ellentmondásokra is vezetett. Míg Tas és Szabolcs, illetve családtagjaik továbbra is 
szerepelnek, Téténynek az erdélyi vállalkozással nyoma vész. Amikor Anonymus a 
Menumorout ellen indított s a 22. fejezettel abbahagyott hadjáratot az 50. fejezetben, már más 
vezérek alatt, akik előbb a Dunántúlt hódoltatták, újrakezdi, elfelejti, hogy közben Téténnyel 
elfoglaltatta Erdélyt, s így Menumorout, mikor az Erdély felé eső erdőkbe menekül, 
egyenesen az erdélyi magyarok karjaiba rohant volna. De azt is elfelejti, hogy a 6. fejezetben 
megígérte, később elmeséli, hogyan származott le Téténytől a Maglód nemzetség. Ehelyett a 
27. fejezetben az erdélyi Gyulákat eredezteti tőle. Tétény fia Horka fia Gyulát az erdélyi 
Gyulával azonosítva, Téténnyel foglaltatja el Erdélyt, s a Maglód nemzetségről több szót nem 
ejt. Ilyen nevű nemzetségről oklevelekből nem tudunk, de a váci egyházmegyében élt a 
középkorban a Gyula-Zombor kettős nevű nemzetség, ennek viszont az erdélyi Zsomborokkal 
való kapcsolatáról nincs okleveles értesülésünk. Ami Tétény fia Horkát és ennek Gyula fiát 
illeti, Anonymus már nem tudta, hogy a gyula és a harka, akárcsak a nála szintén 
személynévként szereplő kende a honfoglaláskor méltóságnevek voltak, s csak a királyság 
korában váltak személynevekké. Tétényt ezek szerint valamelyik harka apjának, esetleg őt 
magát is harkának kellene tekinteni, de nem tudunk róla, hogy a személynevükről is ismert 
későbbi, 10. század közepi harkákkal, Kállal és Bulcsúval rokonságban lett volna. 
Míg Horka és Gyula nevét méltóságnevekből vette Anonymus, addig Tétényét talán 
valamelyik magyar család hagyományából, esetleg a Duna melletti Tétény helynévből. Gelout 
szintén helynévről, ez esetben azonban szokásától eltérően azonos hely- és személynévvel a 
(szövegében is említett) Szamos és Kapus összefolyásánál fekvő Gyalu váráról nevezte el. Ez 
az ótörök eredetű magyar személynévből képzett helynév egyébként a történeti Magyarország 
Erdélyen kívüli vidékein is előfordul. Az is különös, hogy Anonymus nem egy erdélyi királyi 
várat választott az erdélyi blak vezér székhelyéül, pl. az elbeszélés színteréhez közel eső 
Kolozsvárt vagy Dobokát, hanem az erdélyi püspök várát, talán azért, mert ez volt a Meszesi-
kapuhoz és az Almás folyóhoz legközelebbi jelentős vár. Ráadásul neve egybecsengett a 
Gyula névvel is. 
Valamivel biztosabb talajon mozgunk a blachok vonatkozásában. Ezekről Anonymus minden 
valószínűség szerint a Nyesztor-féle 12. század eleji orosz {240.} krónikából szerzett tudomást, 
éspedig vagy személyesen, vagy közvetve az András herceggel mint Halics fejedelmével 
1188 és 1190 közt orosz földön tartózkodó magyaroktól. Nyesztor szerint a honfoglaló 
magyarok a Kárpát-medencében volohokat (volohi) és szlávokat találtak. „A szlávok éltek ott 
korábban, de azután a szláv földet elfoglalták a volohok. A magyarok (ugri) viszont kiűzték a 



volohokat (volhi), örökölték azt a földet, letelepedtek a szlávokkal, alávetvén őket maguknak, 
és attól kezdve azt a földet magyarnak (ugorszka) nevezték.”* cirill szöveg D. SZ. LIHACSOVA. cirill  

szöveg 1950. 21.  Azt, hogy a magyarok által elűzött „volohok”-on Nyesztor kiket értett, kiderül 
abból, hogy megelőzőleg, Európa népeit ismertetve, a volohokat Anglia mellé helyezi, tehát a 
franciákat, szélesebb értelemben minden újlatin nyelvet beszélő vagy a Római Birodalomhoz 
tartozó népet. Anonymus azonban nem tudhatta, hogy Nyesztor volohjai tulajdonképpen 
ugyanazok a „rómaiak”, akiket ő a Dunántúlról a honfoglalókkal kiűzetett, és ezért máshol 
kellett számukra helyet keresnie a honfoglalás kori Kárpát-medencében. Nem azonosította a 
két népet, különben nem beszélt volna a 9. fejezetben külön blachokról és külön a rómaiak 
pásztorairól. Ez utóbbiakat nyilvánvalóan a Német-Római Birodalom népeivel azonosította, 
megállapítva, hogy azok az ő korában is „legelnek Magyarország javaiból”, tehát nem 
egyszerű pásztorokra, hanem előkelő idegenekre gondolt. Nyesztor volohjai esetében viszont 
a népnév a bulgár–román birodalom vlach–román vezető rétegének nevére emlékeztette 
Anonymust, s kapóra jött neki, hogy az Erdélyben feltételezett szláv őslakosság fölé egy 
uralkodó elemet helyezzen, amelyet Nyesztor mint a szlávokat leigázó, de a magyarok által 
hatalmától megfosztott és elűzött népet említ. 
Blakokat mint katonákat szerepeltet Anonymus Gladnak a Tisza–Duna–Maros közti 
tartományában, tehát a blakokat nem alávetett köznépnek tekintette, hanem a vezető réteghez, 
vagy legalábbis a fegyverviselő „szabadokhoz” számította. Az sem lehet kétséges, hogy kiket 
értett e néven. Kísérlet történt Anonymus blakjainak egy, középkori forrásokban a 
Kárpátoktól keletre emlegetett, türk eredetűnek tartott „blak” néppel való azonosítására, ami 
azonban nem állja ki a tudományos kritika próbáját. Glad esetéből következtetve Anonymus 
csak a kunok által is támogatott bulgár–román birodalom vlach–román katonaelemére 
gondolhatott, ami megfelelt annak az elképzelésének, hogy a honfoglaló magyarok 
kiszorították a Kárpát-medencéből a szláv köznép felett uralkodókat, ez esetben a bolgárokat 
és a blakokat, s az ő korában csak Magyarország határain kívül, legfeljebb határvidékein kell 
őket keresni. Ez egybe is vágott a korabeli valósággal, amennyiben az 1185-ben keletkezett 
bulgár–román cárság az Al-Duna felső {241.} szakaszán határos volt Magyarországgal, a Déli-
Kárpátokban pedig ez időben hiteles források szerint éltek vlach–románok. 
Gelou és népének etnikuma: szlávok és blakok (blasii, blaci) – mint láttuk – Nyesztor alapján 
kikövetkeztetett együttes. Szlávok a Kárpát-medence úgyszólván minden részében 
előfordulnak Anonymus szövegében, de jellegzetes módon sohasem magukban, hanem 
mindig valamely más néppel együtt, amelyik uralkodik felettük. Így a bulgár Salán szlávokat 
telepít a Duna–Tisza közére, a cseh herceg terjeszti ki uralmát a nyitrai szlávokra, a 
„rómaiak”, azaz a német-római császárság tartja uralma alatt a dunántúli szlávokat és 
pannonokat, így hát blak vezér parancsol az erdélyi szlávoknak. Az uralkodó népeket a 
magyarok elűzik, a szláv köznép marad. Nyesztor szövege valósággal sugallta Anonymusnak, 
hogy egyébként is használt sablonját alkalmazza arra az Erdélyre, amelynek népességéről és 
annak vezetőjéről a 11. fejezet írásakor még semmit sem tudott, vagy nem akart írni. A 
románokról kétféle tudomása volt, egyik valós, a bulgár–román cárság vlach–román 
népeleméről, a másik téves, Nyesztor volohjainak (azaz a dunántúli frankoknak) az 
előbbiekkel való azonosítása. 
Ez a kettősség a népnév következetlen írásmódjából is kiderül. A 9. fejezetben a balkáni 
románokra alkalmazott görög hangalakú „blach” szerepel, melyet a bizánci írásbeliség és a 
pápai kancellária (pl. rex Bulgarorum et Blachorum) is használt. Az Erdélyre vonatkozó 24–
26. fejezetekben azonban két újabb írásmód jelentkezik. Az egyik Geloura (biacus, dux 
blacorum), a másik népeire (blasii et sclavi) vonatkozik. A blacus írásmód franciás. A francia 
keresztesek a Balkánon románokkal találkoztak, s ezek blachnak írt és vlachnak ejtett görög 
és szláv nevét blak formában ejtették és írták. Ezt a franciás alakot vette át a magyar 



kancellária „blacus, blacci, blacorum” latinosan ragozott alakokban. Tudtunkkal először 
1223-ban a „terra… exempta de Blaccis” összetételben szerepel ez a népnév magyar királyi 
oklevélben. 1224-ben kelt, de csak 1317. évi átírásból ismert királyi oklevél (a még említendő 
Andreanum) szól a blakok és besenyők erdejéről (silva Blacorum et Bissenorum), a magyar 
király nevére 1222-es dátummal 1231 körül a német lovagok által a pápai udvarban hamisított 
oklevélben szerepel a „terra Blacorum”, ennek pápai megerősítésében bizáncias írásmóddal 
„terra Blachorum”. Magyarországi oklevélben 1247-ig csak a franciás „blak” népnévvel 
találkozunk, ekkor tűnik fel először a görög és szláv „vlach”-ból feltehetően „volah” átmeneti 
alakon keresztül átvett magyar népnyelvi „oláh”. Ugyanezt a szót többes számú alakjában 
(vlasi > olasz) a magyar népnyelv már korábban átvette, és az újlatin népekre alkalmazta, 
románokra azonban sohasem. 1247 után viszont a magyar kancellária kizárólag az „olacus” 
vagy „olachus” elnevezést használta, mely a magyar népnyelvi „oláh” latinosított formája. 
{242.} Anonymus tehát az általa Erdélybe helyezett blak népről a magyar kancellária révén is 
tudhatott, mert a 24. fejezettől kezdve annak franciás írásmódját használva nevezi meg. A 9. 
és a 25. fejezetben viszont a „blachi” és a „blasii” írásmódok arra vallanak, hogy Anonymus 
ismerte a szó görög és szláv „vlach”, valamint szláv többes számú „vlaszi” ejtését, tehát 
Nyesztor alapján helyezte Erdélybe a vlach-románokat. Szövege így nem azt bizonyítja, hogy 
az ő korában Erdély északi részében vlach-románok éltek, hanem éppen az ellenkezőjét, hogy 
ti. onnan kiűzték őket, helyesebben: nem élnek ott. 

TOPONÍMIA ÉS ETNIKUM 
Anonymus műve ezek szerint semmiféle megbízható tudósítást nem nyújt arról, hogy a 
régészetileg kétségtelenül az első honfoglaló nemzedékhez tartozó magyarok Erdélyben 
milyen népet vagy népeket találtak. A modern régészet szlávok jelenlétét igazolja. Azoktól 
világosan elválasztható 10. századi román leletanyag Erdélyben nem került elő. Az erdélyi 
bulgárokról mint az itteni sóbányák birtoklóiról a már említett 892. évi adat mellett régészeti 
leletek is tanúskodnak, amelyekről fentebb bőven történt megemlékezés. Ennél többet 
Erdélynek a magyar honfoglalás előtti etnikai viszonyairól már azért sem tudunk, mert a korai 
okleveles anyag rendkívül szegény. 
A hazai oklevelek közül konkrét erdélyi adatokat 1200-ig mindössze 27 közöl, kettő a 11. 
századból, a többi a 12. századból, de mindezek közül is 16-nak egyedüli erdélyi vonatkozása 
valamely erdélyi egyházi vagy világi tisztségviselő, püspök, esperes, vajda, ispán nevének 
említése. Hogy a későbbiekkel összehasonlítva ez mit jelent, mutatja a 13. századi, különösen 
pedig az 1250 utáni erdélyi tárgyú oklevelek számának ugrásszerű megnövekedése, 1300-ig 
több mint négyszázra. Magyarország többi területéhez mérten azonban még ez is igen kevés, 
ami csak részben származik abból, hogy az 1241–42. évi tatárjárás pusztításai – mint később 
látni fogjuk – Erdélyt különösen érzékenyen sújtották. Inkább annak tulajdonítható, hogy a 
birtokviszonyok írásba foglalását igénylő feudális magánbirtoklás későbben és 
töredékesebben alakult ki a Magyar Királyságnak ezen a közszabadok autonómiáiban 
bővelkedő határőrvidékén, mint a belsőbb területeken. 
Bármi is lett légyen az oka, a forrásszegénység fennáll, s a mai történész sem tehet egyebet, 
mint hogy kiegészíti az írott és régészeti források hiányos és ellentmondó adatait a toponímia 
tanulságaival, a víz- és helynevek ugyanis összefüggő és gazdag tudósítást adnak a 
honfoglalás koráról. 
A történeti toponímia, bár nem minden országban egyformán fejlett, ma már külön 
tudományág, s a földrajzi nevek nyelvi eredeztetése (etimológiája) mellett a különböző 
népeknél különböző helynévadási sajátosságokra és ezek időbeli előfordulására szintén 
figyelmet fordít. Kniezsa István és Bárczi Géza etimológia, tipológia és kronológia együttes 
rendszerét dolgozták ki a magyar helységnevekre, s ez a rendszer mindmáig állja a bírálatot. 
Érvényességét {243.} nemcsak a két tudós kivételes szakmai hozzáértésének, hanem a magyar 



helynévadás olyan sajátosságainak is köszönheti, melyek azt minden más együtt élő nép 
helynévadásától jól megkülönböztethetővé teszik. A korai magyar települések nevének 
túlnyomó része személy-, törzs-, nép- vagy foglalkozásnévből ered, és minden képző vagy 
esetrag nélküli, egyes szám nominativusban áll (pl. Árpád, Megyer, Cseh, Ács). Ez a 
helynévtípus már a legkorábbi oklevelekben, 1000 körül megjelenik, s képződése 
megállapíthatólag a 13. századig, éspedig Magyarország nyugati részein kb. 1220-ig, keleti 
részein – s így Erdélyben is – kb. 1270-ig mutatható ki, ezután átadja helyét az összetett 
helynévtípusoknak, főleg a személynév + -falva (pl. Péterfalva) típusnak. Összetett helynevek 
legkorábban a -laka, -soka, -népe, -telke utótagokkal a 12. század folyamán jelentkeznek, 
1200 után tűnik fel a -háza s a -falva utótag. Ez utóbbi azután minden mást háttérbe szorít, az 
egyes nominatívusos alakok mellett a két másik régies típust is, az -i és a -d képzőst (pl. Petri 
és Peterd), amelyek viszonylag rövid ideig, a 11. század végétől a 13. század közepéig voltak 
elevenek. Területenként eltérő időben, de 1270 után már Magyarország egész területén a 
természeti adottságokat (pl. Nádas) tükröző helységnevek mellett csak összetett alakok 
keletkeztek. Különleges szerepet játszott az utóbbiak sorában a -telke utótag, mely eredetileg 
állattartó szállást jelentett, s ezt a jelentését Erdélyben még sokáig őrizte, de a 14. századtól 
kezdve egyre inkább az elhagyott, puszta faluhelyek jelzőjévé vált, és néha akkor is 
használatban maradt, ha a helység újranépesedett. 
A magyarokkal együtt élő népek közül a besenyők és a kunok azonos helynévadási 
szokásokkal éltek, alapvetően másként képezték viszont helységneveiket a németek, szlávok 
és románok. E népek közül egyik sem alkalmazta helységnévnek egy személynév egyszerű 
egyes nominativusát, településfajtát jelző utótagot pedig (az egyedüli szláv -grad kivételével) 
csak német helyneveknél találunk (pl. Kronstadt, Grabendorf, Leschkirch). Tipológiában 
egymáshoz közel áll, mégis általában jól elkülöníthető a szláv és a román helységnévadás. 
Mindkettőnél nagy szerepet játszanak a származásra vagy származási helyre utaló képzők (a 
szlávban pl. -inci, -jane, a románban -eşti, -eni), a kicsinyítő képzők (a szlávban pl. -ica, -ka, a 
románban pl. -ut, -el, -şor), továbbá valaminek helyét vagy tömeges előfordulását jelző ragok 
(pl. szláv -ište, -vec, román -et, -iş). A fő különbség az, hogy a szláv helynévadásban oly 
gyakori birtokos képzők (pl. -ov, -ovci, -in, -ici) a románban nem honosultak meg (az -ăuţi, -
ov, -inţi végződésű román helynevek mindenestől szlávból vannak átvéve), viszont a szláv 
kicsinyítő -iţa vagy a helyet jelölő -işte román szavakhoz is csatlakozik. 
Eredeti sajátossága a román helységnévadásnak, hogy ismeri a képző nélküli nominatívust, de 
eredetileg csak hím- vagy nőnemű egyes vagy (főleg) többes számú határozott névelővel (-ul, 
-ii, ill. -a, -ele, vagy -oaia, -oaiele változatokban), személy-, nép- és foglalkozásnevekből 
csakúgy, mint növény-, {244.} állat-, víz-, kőzetnevekből képezve, mégpedig a névelővel 
kapcsolt szó nyelvtani nemétől függetlenül bármely nemű képzővel (pl. Fărcaşul–Fărcaşa–
Fărcăşele, Ursul–Ursa–Ursoaia, Grecul–Greaca–Greci, Armasul–Armăşoaia, Alunul–Aluna–
Alunele, Bourul–Boura, Stînca–Stîncul; úgyszólván minden lehető formát képvisel Găvanul, 
Găvani, Găvana, Găvănele, Găvăneşti). Igaz, egészen kivételesen, éspedig Moldvában és 
Olteniában előfordulnak egyes szám nominatívusban álló személynevek mint helynevek 
névelő nélkül is, ill. azzal és anélkül párhuzamosan (pl. Ghidion–Ghidionul), de ezzel 
kapcsolatban a román tiponímia klasszikus kézikönyvében Iorgu Iordan megállapította, hogy 
a „személynevekből általam eredeti módon alakultnak tekintett helyneveknek… nem lehetett 
más, mint többes számú formája, vagy tisztán (i képzővel), vagy sokkal gyakrabban -eşti 
(később -eni) képzővel az alapító neve mellett”.* IORGU IORDAN, Toponimia romînească. Bucureşti  

1963. 176.  A többes ragot vagy valamely képzőt nélkülöző nominatívusban álló alakokat 
késői, többnyire idegen hatás alatt létrejött helynévadásra vezeti vissza. 
Sajnos senki sem dolgozta még ki a román helységnév-tipológia kronológiáját, ami főként 
annak tulajdonítható, hogy a Dunától északra élő románok által lakott helységek neveit a 14. 



század előtt oklevelek csak szórványosan rögzítették. De ha tekintetbe vesszük a szerb 
királyok okleveleiben 1198 és 1450 közt sűrűn említett román településeket és a Balkánon 
mai szerb és bulgár területeken nagyjából ugyanebben az időben vagy valamivel előbb 
keletkezett s – román lakosság nemlétében is – máig fennmaradt román helyneveket, bizonyos 
kronológiai következtetésekre juthatunk. Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a szóban 
forgó szerbiai és bulgáriai románok nemcsak ugyanazt a dialektust beszélték, mint ma a 
Dunától északra élők, hanem ugyanazokat a helységnévtípusokat is alkalmazták. Mind 
Szerbiában, mind Bulgáriában előfordul a határozott névelős személy- és természeti név 
(Piscul, Ursul, Cîrnul, Creţul, Corbul, Surdul), a -şor és -el kicsinyítő képzővel való 
névalkotás (Cernişor, Negrişor, Banişor, Stănişor, Nişor, Văcărel, Păsărel, Cercel, az ilyenek a 
Dunától északra általában az -ul helynévképzőt is megkapták), továbbá az -et rag használata is 
(Rugulet, Cornet). Feltűnő viszont, hogy az északon már a 14. század közepétől fogva 
leggyakoribb -eşti, -eni képzőknek a középkori balkáni román helynévi hagyatékban nincs 
nyoma. Ezzel szemben a Balkánon még nagy súllyal szereplő névelős formák közül az egyes 
számú hímnemű típus (-ul) Havasalföldre és Moldvára korlátozódik, míg Erdélyben a 14. 
század óta forrásszerűen mindmáig nyomon kísérhető román helynevek közt az egyes számú 
névelős típusnak eleinte csak a nőnemű változata fordul elő tömegesen (a legkorábbi 
okleveles említések: Tuştea és Peşteana Hátszeg vidékén 1360-ból), míg a hímnemű változat 
egyre inkább az -u alakra kopott vagy eltűnt, -u formában azonban a {245.} magyarból átvett 
helynevekhez kapcsolták (pl. Törpény > Tărpiu), akárcsak a nőnemű formát (pl. Tóti > 
Toltia). Általános viszont mind a balkáni, mind az északi román nyelvterület egészén a -şor, -
el és -et képzők használata, ezek Erdélyben is az oklevelesen fennmaradt legkorábbi román 
helynevek közé tartoznak (Nucşoara mint helységnév 1359-ből, Rîuşor mint folyónév 1377-
ből, Hátszeg vidékéről, Săscior 1464-ből Alsó-Fehér megyéből, Rîuşor 1473-ból és Ludişor 
1476-ból Fogarasföldéről, Ostrovel 1439-ből Hátszeg vidékéről, Copăcel 1473-ból 
Fogarasföldéről, Frăsinet 1482-ből Hátszeg vidékéről stb.). A helységnévképzésre használt 
sok kicsinyítő képző közt ritka -şa fordul elő Erdélyben legkorábban: Lupşa 1366. 
A balkáni és kárpáti román nyelvterület fő vonásokban egységes helységnévadási tipológiáján 
belül tehát három zóna különül el, a balkáni, amelyben uralkodik az egyes számú hím- és 
nőnemű nominatívus határozott névelővel, de hiányzik az -eşti, -eni képző, a havaselvi és 
moldvai, amelyben a kétféle képzés egyaránt megvan, s végül az erdélyi, amelyben túlnyomó 
az -eşti, -eni képző használata (legkorábbi okleveles előfordulások Toteşti 1438, Luteşti 1439, 
Gureni 1415, Petreni 1425 Hátszeg vidékén, Mărgineni 1437 Fogarasföldén, Chiuleşti 1467 
Belső-Szolnok megyében), de elsorvadóban van a hímnemű, és egyre inkább a nőnemű alakra 
korlátozódik a névelős nominatívus típusa. Mivel a szerbiai és bulgáriai románok a 15. század 
folyamán eltűntek, helységneveik keletkezését ez idő elé kell tennünk, nem tételezhetjük fel 
viszont, hogy a havaselvi és moldvai románság a maga kétféle helységnévképzéséből dél felé 
csak az egyes számú névelős típust, észak felé pedig csak az -eşti, -eni képzős típust 
közvetítette. A három zóna kialakulása inkább úgy történhetett, hogy az eredeti román 
helységnévadás a névelős nominatívus volt, s az -eşti, -eni típus csak később keletkezett, 
mialatt a korábbi fokozatosan elsorvadt, illetőleg észak felé haladva mindinkább a nőnemű 
változatra szorítkozott. Emellett szól a magyar helységnévadásban észlelhető párhuzamos 
jelenség: a képző nélküli nominatívus korai, egyes kutatók szerint „nomádos” jelenség, mert 
nem a helyet, hanem a személyt jelöli, akárcsak a román névelős nominatívus, míg a később 
kialakuló összetett nevek (-falva stb. utótaggal) a települési rendszer megszilárdulását 
mutatják, ami a román -eşti (Bucureşti, azaz magyar fordításban: Bukurék), de még inkább az 
-eni képző (pl. Văleni = a völgyiek) esetében is fennáll. Mindenesetre a román -eşti, -eni 
helységnévadási típus akkor keletkezett, mikor a balkáni és a kárpáti nyelvterületek 
kapcsolata megszűnőben volt, tehát viszonylag új jelenség a román helynévadás történetében. 
Erre vall egyébként az is, hogy a szláv nyelvekben a román előneves nominatívusos 



helységneveknek nincs párhuzama, az -eşti, -eni típusúaknak viszont – mint láttuk – igen, sőt 
az sem lehetetlen, hogy ez utóbbiak egyenesen szláv hatásra mennek vissza, hiszen a román 
helynévadás közvetlenül is átvett szláv (pl. az említett -iţa, -işte) képzőket. 

{246.} TOPONÍMIA ÉS IDŐREND 
A fenti megállapítások alapján a földrajzi nevek etimológiájának, tipológiájának és 
kronológiájának gondos egybevetésével meg lehet kísérelni az Erdélyben élt különböző népek 
helyneveinek időbeli egymásra rétegződését kielemezni. 
A földrajzi nevek elemzésének azonban vannak bizonyos szabályai, amelyek szigorúan 
betartandók, különben tudománytalan fantazmagóriákba lehet tévedni. A helynév nyelvi 
eredete, etimológiája csak a természeti viszonyokat jellemző közszavak esetében lehet döntő 
jelentőségű, akkor is csak a nyelvtörténeti összefüggések biztos ismeretében. Így pl. igaz, 
hogy a magyar „bükk” fanév a szláv „bik”-ből származik, de „bükk” formában vagy éppen 
„bükkös” származékában magyar helynévnek tekintendő, mindenesetre olyan magyar 
helynévnek, amelyet már egy szláv nyelvi hatáson átment magyar népesség adott. Különösen 
óvatosan kell bánni a helységnevek alapelemét képező személynevekkel, hiszen minden nép a 
legkülönbözőbb korokból és nyelvekből kölcsönöz személyneveket, s a bibliai eredetű Izsák 
személynévből éppúgy nem bibliai korban nem bibliai nép alkotta a középkor óta ismeretes 
magyar Izsák falunevet, mint ahogyan nem német helynévadási szokás szerint keletkezett a 
német Albrecht névből a magyar Alparét falunév, vagy nem szlávok adták a szláv 
személynévből származó, de magyar módra egyes szám nominatívusban álló Drág 
helységnevet. Ahol egyes népek helynévadása tipológiailag jól elkülöníthető, ott az 
elemzésben a tipológiai szempontnak mindig meg kell előznie az etimológiait. Végül mind az 
etimológiai, mind a tipológiai szempont fölé helyezendő a kronológiai. A magyar Csesztve 
helységnév (Alsó-Fehér megyében) a szláv Čestivoj személynévből származik, de magyar 
helységnévadás szerint; a helység román neve Cisteiu, tehát a magyar helynévre megy vissza, 
mert a szláv Čestivoj megfelelője a románban Cestivoiu lenne, illetőleg helynévként 
Cestivoiul vagy Cestivoii, mint ahogyan a fogarasföldi Berivoii hasonlóan szláv 
személynévből román helységnévadási szabály szerint keletkezett. Csesztve esetében az 
etimológiai és a tipológiai ismérvekhez azt a kronológiai következtetést lehet kapcsolni, hogy 
a magyarok átvettek és saját helységnévadásukban alkalmaztak egy szláv személynevet, előbb 
volt tehát egy szláv–magyar nyelvi érintkezés, amely azonban csak előzménye, de nem 
egyidejű kísérője a magyar helységnévadásnak. A helységnévnek magyar formában való 
átvétele a románoknak a helynév kialakulása utáni odaérkezését bizonyítja. 
Külön problémát és különleges tanulságot rejtenek a kettős helynevek, azok ti., amelyek két 
vagy több különböző nép nyelvében azonos, esetleg eltérő jelentéssel keletkeznek, mint pl. a 
Szeben megyei Veresmart–Roşia–Rotberg vagy Fenyőfalva–Brad–Gieresau párhuzamos 
magyar, román és német neve. Azt lehetne gondolni, és sokan gondolták is, hogy ilyen 
esetekben {247.} valamelyik nép a másiknak a nyelvéből a magáéba fordította le a helységnevet. 
Valójában az szokott történni, hogy később érkező népek nem fordítják le, hanem egyszerűen 
átveszik, legfeljebb hangtanilag saját nyelvükhöz alakítják a korábban ott élő népek által adott 
helyneveket, míg a fent idézettekhez hasonló, több nyelvű párhuzamos, ill. kettős helynévadás 
akkor keletkezik, ha a település kialakulásakor a közvetlen környéken ugyanabban az időben 
több nép él együtt, s mindegyik a maga nyelvén ad nevet a szóban forgó helységnek, néha 
párhuzamosan ugyanazon mozzanat, így az első példában a vörös talaj alapján, néha kettős 
névadással más és más vonatkozást emelve ki, mint a második példában a magyarok és a 
románok a jellegzetes növényzetet, a németek pedig a tulajdonost (a német név jelentése: 
Gellért berke). Az ilyen párhuzamos vagy kettős helynévadás esetén a névadó etnikumok 
egyidejű jelenlétét kell feltételezni. 



A fenti toponímiai elvek alkalmazásával már korábban megtörtént Erdély földrajzi neveinek 
elemzése. Ennek alapján a nagyobb folyók történeti és mai neveit, továbbá az 1400-ig kiadott 
oklevelekben előforduló helységek egykorú és mai neveit (a 13. század végéig 285, a 14. 
század első feléből további 602, a 14. század második feléből újabb 1120, összesen 2007 
helységnevet) felhasználhatjuk arra, hogy a neveket adó etnikumok földrajzi és történeti 
kapcsolatait, főként időbeli egymásra rétegződésüket a régészeti adatokkal egybevetve 
megállapítsuk. Éppen mert az írott források hiányát, ill. ellentmondásait kell így áthidalni, 
azokból csak a teljesen vitathatatlan kronológiai tájékozódási pontokat kölcsönözzük. 
Az egyik ilyen általánosan elfogadott tény, hogy 892-ben a bolgároknak lehetőségük volt sót 
szállítani a morvákhoz, s ez a só csak Erdélyből származhatott, tehát Erdélynek legalább egy 
része egyes sóbányákkal bolgár kézen volt. Nyilván ezzel kapcsolhatók össze a fentebb 
elemzett maroskarnai és csombordi temetők, valamint a dél-erdélyi bolgár szórványemlékek, 
úgyhogy e tájon joggal várhatjuk bulgár–szláv helynevek előfordulását. 
A másik kronológiai támpont a 895. évi Kárpát-medencei magyar honfoglalás. Az Erdélyi-
medence belsejében a folyóvölgyekben sokfelé feltárt pogány rítusú magyar temetkezési 
forma legfeljebb egy-két évtizeddel nyúlhat be a 11. századba, mert ekkor már mindenütt 
felváltja a keresztény rítus. A 10. századi magyar temetkezések körül magyar 
személynevekből minden jelző és rag nélkül képzett helyneveket kereshetünk. Bár 
szórványosan már korábban is települhettek németek Erdélybe, s ez esetben Németi 
helynevek jelölik őket, tömeges beköltözésüket Erdély déli részébe a 12. század közepére 
teszi egy 1224. évi oklevél. Ezen a területen ez időben kezdődhetett német helynévadás. 
1222-ben szerepelnek először oklevélben erdélyi románok, éspedig a Fogaras vidéki 
„Oláhföldön” (terra Blacorum). Legalább ez időben román helynevek is keletkezhettek, de 
hogy mely időtől kezdve, az kérdéses. A Déli-Kárpátokból az Al-Dunához akár 
évszázadokkal előbb is hajthatták telelésre {248.} nyájaikat román pásztorok. Mivel a bulgár–
szláv és a magyar helynevek lehetőségét a hiteles kronológiai adatok és a régészeti leletek 
egyaránt valószínűsítik már a 9., ill. a 10. századra, a német helynevek tömeges megjelenését 
viszont a 12. század közepénél korábbra nem tehetjük, a román helynevek keletkezésének 
idejét a szláv, magyar és német helynevekkel való egybevetésük révén kell tudakolni. 
Egy nagyobb terület ősi lakosságának nyelvét leginkább a jelentősebb folyók neveiből lehet 
megismerni. Erdély folyónevei közül jelenlegi tudomásunk szerint a három legnagyobbnak, a 
Szamosnak, a Marosnak és az Oltnak a neve nyúlik vissza az ókorra. A Szamosra az egyetlen 
római kori adat Samu[s] alakot mutat, legrégebbi magyar változata Zomus (1231). A Marost 
már Hérodotosznál megtaláljuk Μαρις alakban, később Morisos, Marisus, Marisia alakok is 
előfordulnak, magyar forrásban (Szent Gellért Deliberatióiban, 1044k.) Moris vagy 
(Anonymusnál, a 13. század elején) Morus az első ismert alakja. Az Olt Ptolemaiosznál 
Αλουτας, a Peutinger-táblákon Alutus, Jordanesnél Aluta, 1211-ben Alt, 1233-ban Olt. 
Valamelyes valószínűséggel még két folyónevet ide lehet vonni. Az egyik az Abrud, melyet 
először 1271-ben említenek, nem is mint folyót, hanem mint „terra Obruth”-ot. Ez egyes 
nyelvészek szerint egy kikövetkeztetett dák *obrud =’arany’ szóra menne vissza. A másik az 
Ompoly, melynek neve összefüggésben állhat egy római feliratban említett Ampei[um] 
városéval; a középkorban 1299-ben tűnik fel Ompey és Ompay néven. Mind az öt folyónév 
ókori és középkori változatai közt a fő különbség az időközben végbement a > o, ill. (az 
Abrud esetében) o > a hangváltozásban áll. Ha az erdélyi románság nyelvében közvetlenül az 
ókori forma élt volna tovább, akkor a román hangfejlődés törvényei szerint *Sameş, *Mareş, 
*Alut, *Aurud és *Împei alakokat kellene elvárnunk, ezzel szemben a mai román nevek 
Someş, Mureş, Olt, Abrud és Ompoi vagy Ampoi. Ez utóbbi formák nem származhatnak 
közvetlenül az ókori nevekből, hanem csak később, a románokkal együtt élt erdélyi népek 
közvetítésével keletkezhettek, éspedig az első három vagy közvetlenül a feltételezhető 
*Somuš, *Moriš, *Olt szláv formákból (a szláv nyelvekben ugyanis az a > o hangváltozás 



általános), vagy közvetve a szlávból átvett ugyanezen magyar formákból. Egészen bizonyosan 
magyar közvetítésre mutat Abrud, mely Obruthból a jellegzetes magyar o > a (a Szamos és a 
Maros esetében is bekövetkezett) hangváltozással a 14. században jött létre, s így került a 
románba. Ugyanez történt az Ompoly esetében is (itt meg az ej > oj, vö. olej > olaj 
hangváltozás a jellegzetesen magyar). Ez utóbbinak viszont másik román formája, az Ampoi a 
magyar Ompolyból a törvényszerű erdélyi német o > a hangváltozás (vö. Omlás > Hamlesch) 
során kialakult német Ampojra megy vissza. 
Ahogyan az ókori eredetű nevek a mai román névalakokban szláv, magyar vagy német 
közvetítést mutatnak, ugyanez állapítható meg a többi olyan erdélyi folyó nevéről is, amelyek 
nemcsak egy-két, hanem több községet {249.} érintenek, tehát nevük feltételezhetően 
folyamatosan fennmaradt a szélesebb környék lakóinak emlékezetében. Az alábbiakban a 
három nagy erdélyi folyó vízrendszerét nyomon kísérve soroljuk fel a középkortól mindmáig 
a helyi a) magyar, b) román és – ha van – c) német lakosság által használt vízneveket, álló 
kisbetűkkel a magyar vagy b) és c) által magyarból átvett, kurzív kisbetűkkel a szláv a), b) és 
c) által közvetlenül a szlávból átvett, végül nagybetűvel a német vagy közvetlenül a németből 
átvett alakokat. Két kérdőjel közé foglaltuk a jelenleg megfejthetetlen eredetű neveket. 
A Szamos vízrendszerében a Kis-Szamos jobb oldali mellékfolyói a forrásvidéktől a Nagy-
Szamosba ömlésig Fenes–Feneşul, Füzes–Fizeş, bal oldali mellékvizei Kapus–Căpuş, Nádas–
Nădaş, Fejérd–Feurd, Borsa–Borşa, Lóna–Luna, Lozsád–Lojardul, Ménes–Valea Chicedului. 
A 9 mellékvíz közül 7 magyar eredetű, 2 származék valamely szláv nyelvből (*Lovina, ill. 
*Luŀa), de még e kettő is a magyarból került a román nyelvbe, a Ménes középkori nevét pedig 
a román nyelvhasználat nem őrizte meg, hanem az újabb kori magyar „Kecsedi patak” 
változatot vette át. A Nagy-Szamos vízrendszerének mellékvizei a jobb oldalon Rebra–Rebra, 
Szalva–Salva, Széples–Ţibleş, Ilosva–Ilişua, a bal oldalon Leses–Leşeş, Ilva-Ilva, Sajó–Şieu–
Schogen, –?Budak–Budac–Budak?, Beszterce–Bistriţa–Bistritz, Tiha–Tiha, Lekence–
Lechinţa–Lechnitz, Mélyes–Patac. Ezen a hegyvidéken már gyakoribb a szláv víznév, sőt az 
olyan is, amelyet a románok egyenesen a velük együtt élő szlávoktól kölcsönöztek vagy (a 
helynév nyelvi alakjából ítélve) kölcsönözhettek, bár itt is éltek magyar vagy magyar 
közvetítésű víznevekkel. Az egyesült Kis- és Nagy-Szamos jobb oldali mellékvizei (Erdély 
nyugati határáig) Berekszó–Bîrsău, Lápos–Lăpuş, Szőcs–Suciul, Debrek–Dobric, bal oldali 
mellékvizei Deberke–Deberche, Hagymás–Hăşmaş, Almás–Almaş. A táj víznevei tehát két 
szláv név kivételével magyarok, egyik szláv név a románba magyar közvetítéssel került, s 
csak a másik esetleg közvetlenül. Mindennél fontosabb azonban, hogy az egész Szamos 
mentén egyetlen jelentősebb folyóvíznek a neve sem román eredetű; nagy többségben a 
magyarból, egyetlen esetben a németből van minden román víznév átvéve, s a szláv 
eredetűeknél is egyenlő eséllyel áll fenn a közvetlen vagy a magyarok által közvetített átvétel 
lehetősége. 
A Maros jobb oldali mellékvizei a folyó délnek kanyarodásáig a Szamosvölgyiekkel egy 
típusba tartoznak, mint ahogyan az általuk öntözött táj is ugyanúgy az erdélyi Mezőség része. 
A Lucs–Luci, Komlód–Comlod, Ludas–Ludoş és Aranyos–Arieş a hegység szláv, a síkság 
magyar lakosaira utal. Más világ kezdődik az Aranyos völgyében, melynek mellékvizei 
?Abrud–Abrud? (l. fentebb), Torockó–Trăscău, Jára–Iara, Hesdát–Heşdate, Tur–Tur 
nevükkel szláv–magyar együttesbe utóbb bekapcsolódó román lakosságra vallanak, s 
ugyanezt mutatják a Marosnak lejjebb következő jobb oldali mellékvizei: Gyógy–Geoagiu 
(1), Ompoly–Ompoi és {250.} AMPOI (l. előbb), Gyógy–Geoagiu (2), valamint a bal oldaliak 
is: ?Görgény–Gurghiu? (azonos nevű patakot említenek 1211-ben a magyar lakta 
Dunántúlon), Nyárád–Niraju, két Székás–Secaş, Sebes–Sebeş, Bisztra–Bistra, Dobra–Dobra, 
Sztrigy–Streiu–Strehl, Farkad–Farcadin, Cserna–Cerna, Dobra–Dobra, kivéve a 
legjelentősebbet, a kettős (Nagy- és Kis-) Küküllőt, amelynek magyar neve valamely török 
nyelvből van átvéve, s ugyanazt jelenti, mint a románok által megőrzött szláv neve: Tîrnava 



=’tüskés, kökényes’. Ezen a területen (s mint látni fogjuk, ettől délre) a magyarok együtt élő 
török és szláv nyelvű népességet találtak. A Maros középső folyása mentén tehát egyes 
esetekben bizonyosan, több esetben valószínűleg, a románok egy ideig szlávokkal érintkeztek, 
tőlük, valamint magyaroktól és (egyetlen esetben) németektől vettek át vízneveket. Hogy a 
románok a szlávok, magyarok és németek után érkeztek ide, azt világosan mutatja a román 
eredetű víznevek teljes hiánya. A kettős Szamos vidékétől a Maros völgyét az különbözteti 
meg, hogy amott esetleg, itt viszont egészen biztosan magyar közvetítés nélkül is került át a 
román nyelvbe szláv víznév, tehát minden jel szerint korábban kezdődött és huzamosabb ideig 
tartott szlávok és románok együttélése délen, mint északon. 
Mind a Szamos, mind a Maros vízvidékétől erősen különböző etnikai viszonyokra vallanak az 
Olt mellékvizeinek nevei. Feltűnően sok köztük az ismeretlen (bizonyosan nem szláv, 
magyar, német vagy román) eredetű, amelyeknek egyikét-másikát több-kevesebb 
valószínűséggel valamely török nyelvből eredeztetik (Barót, Tömös, Barca, Tatrang, Brassó, 
Zajzon), emellett sűrűn váltakoznak szláv, magyar, német eredetű, valamint mindhárom 
nyelvből párhuzamosan képzett víznevek. A jobb oldalon Árapatak–Arpatac, ?Barót–
Baraolt?, Kormos–Cormoş, Vargyas–Varghiş, Homoród–Homorod–Hamruden, Kozd (< 
Kövesd 1206)–COSDU–Kosbach, Hortobágy–HÎRTIBAV és Hîrtibaciu–Harbach, CIBIN–
ŢIBIU–Zibin, Feketevíz–Cernavoda–SCHWARZWASSER, Sebes–Sebeş–Schewis, Cód–
Sad–Zoodt, a bal oldalon Feketeügy–Fechetig, Kászon–Caşin, Kovászna–Covasna, ?Tatrang–
Tîrlung?, ?Zajzon–Zizin?, ?Tömös–Timiş?, ?Brassó–Braşov?, VIDOMBÁK–GHIMBAV–
WEIDENBACH, ?Barca–Bîrsa–Burze?, Hamaród–Hamarud–SCHELLENBACH, Sebes–
Sebeş, Árpás–Arpaş, BESCHENBACH–BESINBÁK–BEŞINBAV, ?Porumbák–Porumbac? 
Az Olt vidékének ezek szerint legrégibb víznévadó lakossága szláv és azzal együtt valamely 
ismeretlen, talán török nyelvű nép volt, ugyanúgy, mint az észak felé szomszédos Küküllő-
vidéken, s az utánuk érkező magyarok, németek és románok még közvetlenül is érintkeztek 
velük. Legkésőbbi jövevényeknek a románok tekinthetők, mivel saját nyelvükön egyetlen 
jelentős folyóvizet sem neveztek el, viszont magyaroktól és németektől egyaránt kölcsönöztek 
vízneveket. 
{251.} A víznevek elemzése tehát megerősíti a régészeti leleteknek azt a tanúságát, hogy a 10. 
század folyamán Erdélyben megtelepült magyarok mindenütt szlávokat, délkeleten, a 
Küküllők és az Olt vidékén pedig még egy török nyelvet beszélő néptöredéket is találtak. 

AZ ERDÉLYI „TÓTOK” 
A régészeti leletekből és a víznevekből ítélve a Kárpát-medencei magyar honfoglalás idején 
Erdélynek úgyszólván minden táján, főleg azonban a hegyvidék és a mezőség találkozási 
vonalán szláv anyagi kultúrájú és nyelvű népesség élt. Erre az időre már kialakult a három 
nagy szláv nyelvcsalád, a keleti (orosz), a nyugati (lengyel, cseh–morva, vend–szorb) és a déli 
(bulgár–szláv, szerb-horvát, szlovén). Az elbai szlávok s az akkor még a magyaroktól 
elszigetelt szerbek kivételével a honfoglaló magyarok a nyelvükben elkülönülő szláv népek 
mindegyikével közvetlenül érintkeztek, és saját nevükön nevezték őket, mégpedig akkori 
politikai hovatartozásuk szerint orosznak, lengyelnek, csehnek, marótnak (a morvákat), 
nándornak vagy lándornak (az onogundur türk népnév alkalmazásával a bulgár–szlávokat) és 
horvátnak. Mindezek a népnevek 10–13. századi típusú helynevekben (Orosz, Oroszi stb.) 
Magyarország különböző vidékein előfordulnak, értelemszerűen mint magyar népesség közé 
ékelt szórványtelepülések nevei. 
Ilyen, már a magyarok után, de viszonylag korán betelepült szláv néptöredékre valló 
helynevek Erdélyben ritkábbak, mint máshol Magyarországon: a Szamos vízvidékén az 
egyedüli (Páncél)cseh, a Maros vízvidékén pedig a két Nándor és a két Oroszi. Ez az öt szláv 
telep olyan korai, hogy a környékükön élő románok akkor érkeztek oda, amikorra az eredeti 
szláv lakosság már elmagyarosodott. A két Oroszi román neve ugyanis Urisiu és Orăsîia, 



Páncélcsehé pedig Panticeu, azaz úgy van átvéve a magyarból, hogy románul nincs értelme. A 
román jövevények itt már nem találtak oroszokra vagy csehekre, akikről román névadási 
szokás szerint népnévvel (pl. Rusul vagy Ruşii) nevezhették volna el a falvakat. Még 
tanulságosabb a két Nándor esete. A korai magyar nyelvben „bulgár” jelentésű „nándor” szó 
valószínűleg hamarosan 1000 után, a bulgár birodalomnak bizánci uralom alá kerülése folytán 
kihalt a magyar nyelvhasználatból, s csak helynevekben élt tovább. A két erdélyi Nándor arra 
a területre esik, amely régészeti és történeti adatok szerint 900 körül bulgár uralom alatt állott, 
a falunevek tehát őrizhetik a magyarok által alávetett bulgár maradványok emlékét, de 
származhatnak a bizánci hódítás elől menekülő bulgár jövevényektől is. A románok Nandru 
és Nandra alakban vették át a két nevet, következőleg már nem bulgár–szláv nyelven beszélő 
népességgel találkoztak, hiszen a román nyelvben „nándor” közszó nincs, a „bulgár” 
megfelelője pedig a „szláv” jelentésű és a balkáni latin „sclavus”-ra visszamenő „şchiau” 
lenne. 
{252.} A „şchiau” eredetileg minden délszláv közös neve lehetett a románban, ma azonban a 
nagyszámú Şchei havasalföldi és moldvai falunév egyértelműleg csak bulgárokra utal. A 
Dunától északra élő románok számára a balkáni szlávok összefoglaló neve a „sîrb = szerb” 
lett, minden valószínűség szerint a 13. század közepe óta, amikor a bulgár hatalom 
lehanyatlott, és a balkáni románok túlnyomórészt szerb politikai fennhatóság alá kerültek. 
Erdélyben a Şchei helységnév csak kétszer fordul elő. Az egyik Bolgárszeg brassói előváros 
román neve, s nyilván bulgár vagy általában balkáni kereskedőkre utal. A másik a Hunyad 
megyei Şteiu (Stejvaspatak), melynek eredeti jelentését csak a középkori okleveles Zkey 
forma árulja el, mert a szónak mint népnévnek feledésbe merülésével a helynév is tartalmilag 
értelmetlen új formát öltött. A 13. század közepétől kezdve az erdélyi románok is a „sîrb” 
szóval jelölték általában a szlávokat, mint azt a Hunyad megyei Tótfalu (első előfordulása 
1484) magyar nevének Sîrbi román megfelelője mutatja. 
A fentiekkel kapcsolatban joggal merül fel a kérdés, hogy a régészeti és toponímiai adatok 
alapján feltételezhető szlávok hol éltek, s egyáltalában éltek-e tömegesen a honfoglalás kori 
Erdélyben? A tucatnyi régészeti lelőhely négy évszázadra oszlik el, tehát a terület 
nagyságához képest elenyésző még akkor is, ha egyrészt rámutat a magyarok előtti erdélyi 
szlávok települési gócpontjaira, a Nagy-Szamos völgyére, a Maros középső és az Olt felső 
folyására, beleértve a Küküllők vidékét is; másrészt segít három különböző kultúrájú 
csoportot megkülönböztetni, északon egy keleti szláv jellegűnek sejthető népességet, 
délnyugaton egy bizonytalan hovatartozású és kezdetleges gazdálkodású, avarokkal erősen 
keveredett lakosságot, a központban pedig néhány viszonylag kései, nem nagy létszámú, de 
jól szervezett bulgár kolóniát. A víznevek fő tanulsága, hogy az erdélyi szlávok a 
gazdaságilag legfontosabb aranybányavidék kivételével (l. feljebb Abrud és Ompoly 
vízneveket) csak a három fő folyó, a Szamos, a Maros és az Olt ókori nevét vették át és 
közvetítették az utánuk jövőknek, egyébként ők maguk is úgyszólván lakatlan területre 
érkeztek, s csak a hegyvidéken neveztek el saját nyelvükön folyóvizeket. Egyéb értesüléseket 
ezeken a nagyon is általános benyomásokon túl, sajnos, a 13. századig keletkezett írott 
források sem nyújtanak az erdélyi szlávokról. Egyedül a toponímia segíthet tovább, mégpedig 
a vízneveknél pontosabb helymegjelölést nyújtó helységnevek elemzésével. 
A korai szláv lakosságra mutató, fentebb elemzett öt szláv helységnév mellett még csak egy 
van, melyből ugyancsak a 13. század előtti szlávokra lehet következtetni, éspedig a Hunyad 
megyei Nagytóti. Nemcsak a helységnévtípus korai volta vall erre, hanem az is, hogy a 13. 
század óta e vidéken élő románok már nem hallhattak itt szláv szót, különben nem a magyar 
név egyszerű átvételével Toltiának, hanem – akárcsak a közeli, s fentebb más összefüggésben 
már említett Tótfalut–Şchei-nek vagy Sîrbi-nek nevezték volna el. Tóti nevében kell 
egyébként keresni azt a szót, amellyel a magyarok Erdélyben a {253.} szláv etnikumot általában 
jelölték. Igaz, a középkor folyamán Szlavónia viselte a Tótország nevet, de a „tót” fogalom 



kiterjedt már a honfoglaláskor a magyar politikai határok közt élő szlávokra. A szó eredete 
valószínűleg a germán teut=’nép’-re megy vissza, s a gepidák saját magukra használt neve 
lehetett, melyet elszlávosodásuk után is megőriztek. Ez azért is valószínű, mivel a gepidákat 
legutoljára a 9. században a Dráva és a Száva közén, a későbbi Tótországban említik a 
források. Erdélyben a gepida temetők folytonossága csak a 7. század végéig mutatható ugyan 
ki, de a gepidák elszlávosodva itt is megérték a magyar honfoglalást, esetleg „tót” nevüket is 
fenntartották. 
Az erdélyi magyarok minden jel szerint „tót”-nak nevezték az itt talált nem bulgár–szlávokat. 
Erre mutat egyrészt az, hogy egész Erdély területén egyetlen Tóti helynév van, az is a 
periférikus Hunyad megyében, tehát a honfoglalást követő három évszázad folyamán „tót” 
szórványnépesség nem települt be Erdély belsejébe. Minthogy a közvetlenül szomszédos 
szláv népek neve helységnevekben (Nándor, Oroszi) előfordul, a szláv bennszülötteket 
másként, mint „tót”-nak Erdélyben sem hívhatták. Emellett szól az is, hogy a 13. és 14. 
században még Tótfalu, Tótháza és Tóttelek helységnevek keletkeztek, melyeket a románok, 
ha nem változatlanul vettek át Totfalău, Tothaza és Totelec formában, akkor vagy (mint 
Hunyad megyében fentebb láttuk, s Erdély határain kívül Bihar, Szatmár és Szilágy 
megyében is előfordul) az általában „szláv”-ot jelentő Sîrbi, vagy a román köznyelvben 
magyar kölcsönszóként meghonosodott, s mind Erdélyben, mind Moldvában személynévként 
is használatos „tăut”-ból szabályos román helységnévképzéssel alakult Tăuţi (Alsó-Fehér 
megyében Tótfaludot, Kolozs megyében Tótfalut) párhuzamos névvel illettek. 
A „szlávot” jelentő „tót” fogalom tehát a 13., esetleg a 14–15. századi Erdélyben is eredeti 
értelmében élt, s nem szűkült még le a későbbi „szlovák” jelentésre. Ennek nem mondanak 
ellent az említett „tót” helységnevek, mert magyar környezetben hazai szlávok is kerülhettek 
szórványhelyzetbe, s ilyenkor kézenfekvő volt településüket népnevükkel jelölni. Inkább az 
lehet meglepő, hogy a régészeti, toponímiai és történeti források egyhangú vallomása alapján 
feltételezhető erdélyi szláv népesség nem bocsátott ki magából nagyobb számú belső 
széttelepülőt, ami több Tóti, Tótfalu stb. nevű helységnévben mutatkozna meg. Ennek viszont 
az a magyarázata, hogy a magyar honfoglaláskor Erdély szláv népessége viszonylag gyér 
vagy periferikus volt, esetleg gyorsan elmagyarosodott. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
hogy az 1400-ig keletkezett oklevelekben említett 2056 erdélyi helység közül csak mintegy 
5%, szám szerint 102 visel szláv eredetű, s még mintegy másfél tucatnyi szláv lakosságra 
valló nevet. Erről a kevés szláv helységnévről, melyeknek földrajzi elhelyezkedését 21. számú 
térképünk mutatja, nem mind lehet megállapítani, hogy vajon már a honfoglalás idején 
fennállt-e, vagy {255.} később, az első okleveles előfordulást esetleg csak néhány évtizeddel 
megelőzően keletkezett településeket jelöl. 

 
{254.} 21. térkép. Erdély 1400 előtti ismertebb szláv és román nevű helységei 

Mindenesetre van néhány nyelvi sajátosság és történeti adat, amelyek valamelyes tájékozódást 
lehetővé tesznek. Öt helységnév, Gerend és Dombró az Aranyos és a Maros között, Gambuc, 
Csongva és Dombó a Maros és Kis-Küküllő között máig őrzik azt a szláv nazálist, amely a 
Kárpát-medencei szlávok nyelvéből a 10. század folyamán eltűnt. Az Aranyos és a Kis-
Küküllő között tehát már a honfoglalás korában laktak szlávok, viszont éppen ezek 
magyarosodtak el legkorábban, mert a 14. században ide települő románok az Aranyos alsó 



folyása mentén, valamint a Maros és a Nagy-Küküllő közé eső egész területen minden szláv 
helységnevet (a fent említett ötön kívül Torockó, Polyán, Mohács, Lóna, Lekence, Herepe, 
Pacalka, 2 Akna, Zsitve, Bázna) félreismerhetetlen magyar nyelvi közvetítéssel vettek át. Az 
itteni, legalábbis részben korai szláv lakosságot azokkal az avar, ill. bulgár vezetés alatt élő 
szlávokkal kapcsolhatjuk össze, akiknek ezen a vidéken régészeti nyomai is maradtak. 
Hogy a bulgár hódítás, azaz 800 előtt már ide települt szlávok és azok honfoglalás kori utódai 
melyik szláv nyelvet beszélték, arról nincs megbízható értesülésünk. Egyetlen támpontot az 
Aranyostól északra fekvő s már a Mezőséghez tartozó Szelicse neve nyújt, amely bizonyosan 
nem lehet bulgár (ha az lenne, Szelistyének hívnák). Az Aranyos és Szelicse között széles 
sávban hiányzik minden szláv nyom, feljogosítva érezhetjük tehát magunkat, hogy ebben a 
sávban a honfoglalást megelőző erdélyi bulgár uralom északi határát lássuk, amelyet 
egyébként a 10. századi szláv nazálist őrző öt, előbb tárgyalt falunév is kísér, Szelicsétől 
északra viszont az ettől a szlávságtól eredetében, nyelvében és társadalmi szervezetében 
különböző szláv népességet keressünk. 
A két Szamos erdélyi vízvidékének még gyérebb szláv lakossága lehetett a középkorban, mint 
Erdélynek általában, mert ezen a jelentős területen 1400-ig mindössze 38 szláv eredetű 
helységnevet említenek az oklevelek, s ezeknek túlnyomó többsége is az északi hegyvidékre 
esik, ahol – mint láttuk – szláv víznevek is előfordulnak. Semmiféle bizonyíték nem áll 
rendelkezésünkre, hogy ezek a 13. századtól kezdve oklevelekben előforduló szláv 
helységnevek mikor keletkeztek. Csak annyit mondhatunk, hogy a Beszterce és Radna vidéki 
németeknek a 12. század második felére tehető bevándorlása előtt már éltek itt szlávok, mert 
Besztercének és Radnának, valamint a Lekence folyónak német neve (Bistritz, Rodna, 
Lechnitz) közvetlenül szlávból van átvéve. Ebből a szempontból nem sok segítséget nyújt a 
szláv helységnevek mai román formája, mert ezeknek óriási többsége (a már említett Sălicea 
mellett két Gîrbău, Dorna, Ielciu, Cernuc, Zalha, Şimişna, Lona, Jeica, Lechinţa, Jelna, Luşca, 
Tărpiu, Năsăud, Vălcău, Băbiu, Lona, Călian, Pălatca, Sumurduc, Năoiu – s talán Prislop, 
Rebra, Iurca, Lozna, Calna, Bistriţa, Rodna) magyar közvetítéssel (a két utóbbi esetleg 
németből) került a {256.} románba. Mindössze két szláv eredetű helységnév (Stoiana és Rogna) 
hangalakja vall kétségtelenül arra, hogy a románok közvetlenül a szlávból vették át. 
Egyedülálló esetként viszont három olyan magyar helységnév (Erdőfalva, Nyárszó és 
Oláhfenes) van, amelyeknek mai román formája (Ardeova, Nearşova és Vlaha) nyilvánvalóan 
szláv közvetítésre vall. Mindhárom falu Kolozsvár mindig is magyar lakosságú vidékén 
fekszik, s a közelben ezeken kívül további öt, a románba a magyarból átvett szláv eredetű 
helységnév található. Egészen különlegessé teszi a szóban forgó három helységnevet az, hogy 
az első kettőt a magyaroknál később érkező szlávok vették át a magyarból, és közvetítették a 
náluk is később érkező románokhoz. A harmadik helynév románok által máig használt 
változata nyilvánvalóan szláv eredetű, s a románok úgy vették át, hogy nem vonatkoztatták 
önmagukra, noha jelentése „oláh”. Mivel a falu Oláhfenes néven 1332-ben mint római 
katolikus templomos hely tűnik fel, s neve ellenére mindmáig magyar lakosságú, az is 
lehetséges, hogy a szláv „vlach” elnevezés eredetileg nem is románokra, hanem valamely 
újlatin népességre vonatkozott, s magyarul Olaszfenes (vö. Olaszliszka, Olasztelek stb.) 
lehetett később átalakult neve. 
Mindez messzemenő óvatosságra int a két Szamos erdélyi vízvidékén élt szlávok régiségét 
illetően, hiszen csak a besztercei és radnai német települési területen van esetleg a 12. század 
közepéig visszanyúló jelenlétükre helynévi bizonyíték. Arra kell gondolnunk, hogy a magyar 
honfoglalás korában még annál is kevesebb szláv nyelvű népesség élhetett, illetve hagyott 
hátra helynévi nyomokat Erdélynek a Marostól és az Aranyostól északra eső harmadrészében, 
mint amennyiről az 1400 előtti oklevelek hírt adnak, s hogy ez utóbbiak túlnyomó többsége az 
erdélyi népesedési viszonyokat – mint látni fogjuk – teljesen felforgató 1241–42. évi tatárjárás 
emberveszteségeinek pótlására vándorolt ide be az ugyancsak akkor megjelenő románokkal 



együtt. A tatárjárás után erre a tájra beköltöző szlávokról viszont biztosan tudjuk, hogy 
oroszok voltak, s magyar, német és román környezetbe érkeztek, mert telepeiknek magyar 
vagy magyar–román s egy esetben magyar–román–német párhuzamos neve van: Kolozs 
megyében 1297: Oroszfája–Orosfaia, Beszterce–Naszód megyében 1296: Szeretfalva–
Sărăţel–Reussen, 1305: Oroszfalu–Rusu, 1315: Oroszmező–Rusu, Marostorda megyében 
1319: Oroszfalu–Ruşii. Orosz bevándorlók hulláma érinthette Kolozsvár környékét is, és 
adhatta a fent említett három falunevet, sőt Erdély déli határáig is elhatolt: Nagyküküllő 
megyében 1332: Kund–Cund–Reussdorf, Szeben megyében 1290: Szerdahely–Mercurea–
Reussmarkt, 1380: Rosszcsűr–Ruşciori–Reussdörflein, 1424: Rusz–Ruşi–Reussen, Hunyad 
megyében 1367: Oroszfalu–Ruseşti, 1453: Oroszfalu–Ruşi. 
Az Aranyos és a Maros közti hegyvidéken, valamint a Nagy-Küküllőtől délre egészen más 
etnikai viszonyokat mutat a toponímia. Erdély területének e {257.} mintegy harmadrészére esik 
az 1400 előtti oklevelekből ismert szláv eredetű helyneveknek pontosan fele, azaz 51. A 
szláv–magyar kapcsolatok szempontjából élesen elhatárolódik a Székelyföld, ahol a románok 
mind a 18 szláv eredetű helységnevet a magyarból vették át. Ettől nyugatra viszont a szláv 
eredetű helységnevek közül mindössze 3 (Bábolna, Doborka, Pród) a magyar közvetítésű, a 
többi 30 közvetlenül a szlávból került a románba. Az Aranyos menti Szolcsva, a Maros-
jobbparti Orbó és Gyulafehérvár (Bălgrad), a Marostól és a Nagy-Küküllőtől délre pedig 
Sztrázsa, Drassó, Zalatna, Lemnek és Ugra vonalán halad, majd élesen délnek kanyarodik és 
Törcsvárnál (Bran) végződik annak a területnek északi határa, amelyen románok és szlávok, 
valamint – a többi helységnév tanúsága szerint – németek és magyarok tömegesen együtt 
éltek. Hogy mióta és meddig, arról a helységnevek keveset mondanak, legfeljebb annyit, hogy 
a 12. század közepén bevándorló németek közvetlenül érintkeztek szlávokkal, s pl. a 
szervezeti központjukká fejlődött Szebennek is nevet adó Zibin patak nevét tőlük tanulták el. 
A románok és a szlávok viszonylag szoros kapcsolataira mutat, hogy párhuzamos magyar–
szláv helynévadás esetén a románok általában a szláv alakot vették át, pl. (Gyula)fehérvár–
Bălgrad és Őregyház–Straja. Gyulafehérvárnak szlávból vett román neve ugyanakkor arra 
enged következtetni, hogy Erdély fővárosának valamikor a 10. században római romokon 
történt megalapításakor szlávok igen, de románok még nem voltak jelen a környéken, 
ellenkező esetben ugyanis Gyulafehérvár román neve Cetatea Albă lenne. 
Eltekintve néhány orosz szórványtól, Erdély déli részének szláv lakosságát nyelvileg nem 
tudjuk biztonsággal egyik vagy másik szláv néphez kapcsolni. A magyar eredetű 
helynevekhez valamikor a késői középkorban kapcsolt -inci képzőről (Hunyad megyében 
Bokaj–Băcăinţi, Lozsád–Jeledinţi, Piski–Pischinţi stb., hasonló képzésű helységnevek a 
Bánságban és Olteniában is előfordulnak) egyesek délszláv lakosságra gondoltak, de kiderült, 
hogy ugyanez a szláv képző Moldva északi részén is gyakori, ahol pedig csak oroszokkal 
hozható kapcsolatba. A 14–15. században még élő magyar „tót” és román „sîrb”, ill. „tăut” 
népnevek – mint láttuk – általában szlávot jelentenek, közelebbi népi hovatartozásra tehát 
nem lehet belőlük következtetni. Meg kell tehát ez idő szerint elégednünk egy részben 
bulgár–szláv, később pedig szórványosan orosz, egészében azonban közelebbről meg nem 
határozható népiségű szláv lakosság dél-erdélyi tömeges középkori jelenlétének 
tudomásulvételével, feltételezve, hogy ez a szláv népesség legalábbis a 13. század közepéig 
folyamatosan fennmaradt, és saját nyelvét beszélte, sőt talán a tatárjárás során szenvedett 
vérveszteséget részben pótolva, csak a középkor végére szívódott fel a magyar, főleg azonban 
román környezetben. 

{258.} ERDÉLY KORAI SZLÁV TÁRSADALMA 
Amilyen keveset tudunk az erdélyi szlávok etnikumáról, ugyanolyan hiányosak ismereteink 
gazdasági-társadalmi szervezetükről. A bulgár telepesekről joggal, sőt a régészeti leletek 
alapján nagy valószínűséggel feltételezhetjük, hogy részben katonák, részben sóvágók és 



aranymosók voltak. Nyilván az ő szervezeti kereteiket töltötték fel később magyarokkal, s 
lettek így az erdélyi sóvágók és bányászok vegyes szláv–magyar, a 12. század végétől még 
németekkel is kiegészülő foglalkozási csoporttá. A 12. századi magyarországi társadalomban 
szokásos apáról fiúra öröklődő szolgálati rendben az erdélyi sóvágók a király népei voltak, de 
egy-egy falut belőlük egyházi szolgálatra szakítottak ki. A dömösi kolostor 1138 előtt valahol 
„az erdőelvi részekben” (in ultrasilvanis partibus) 30 háznép (mansio) sóvágót kapott a királyi 
családtól adományban, ezek évente 24 000 darab só kitermelésére voltak kötelezve. Mivel ezt 
a sót a Maroson szállították lefelé, nyilván a Torda környéki vagy a Maros menti aknákban 
dolgozó sóvágókról van szó. Valamivel előbb, 1075-ben a Torda várához tartozó s az Aranyos 
partján (a berakodáskor) szedett királyi sóvám felét kapta meg a garamszentbenedeki apátság. 
Az 1138-ban név szerint felsorolt 30 családfő közt sok a jellegzetesen magyar nevű (pl. 
Wosas, Besedi, Fuglidi, Boch, Himudi, Satadi, Uza, Eulegen, Ellu), de szláv eredetre valló 
nevek is előfordulnak (Kinis, Senin, Sokol, Lesin, Wasil) az etnikailag semleges keresztény 
(Martin, Simeon, Isaac) és az ismeretlen eredetűek mellett. Ezek az első közrendű erdélyiek, 
akiket a középkorból név szerint ismerünk, s akikről az országrész akkori lakosságának 
túlnyomóan magyar és szláv etnikumára következtethetünk. 
Ugyanez az oklevél sorolja fel azt a Sahtu faluban lakó 25 sószállítót, akik a fentebb említett 
hatalmas sómennyiséget Erdélyből hat alkalommal két hajóval az Arad környéki 
Szombathelyig levitték a Maroson. Onnan nyilván a dömösi apát szekeresei vitték tovább. 
Szombathely alatt, Csanád megyében létezett a középkorban egy Sajtény nevű falu, Sahtut 
ezzel szokták azonosítani, de valószínűbb, hogy az 1291-ben említett Sohtteluk (Sajttelek) 
földről van szó, amely a 14. században új birtokosáról a Bencenc nevet kapta. A „telek” jelző 
arra utal, hogy ez a „terrá”-nak mondott hely az adott időpontban lakatlan, előbb azonban 
népes volt. A Maros partján, a Kenyérmezőn fekvő Sajt földrajzi helyzete inkább megfelel a 
sószállítók útvonalának, mint a Szombathely alatti Sajtényé, ahova hazatértükben felesleges 
utat kellett volna tenniök. A később is, már Bencenc néven magyar környezetű Sajt (a név a 
„só” szóból származik, s a „sótlan” jelentésű „sajtalan” tájszóban maradt fenn) lakói 1138-ban 
magyarok voltak, mint azt többek közt a Haláldi, Maradék, Gyökér, Farkas, Süllő, Vasas, 
Sima, Nyomorék, Vendég, Ajándék, Bökény személynevek mutatják. Kétségtelenül szláv 
nevű nincs köztük. Hajósok eszerint még nagyobb részben kerültek ki magyarok közül, mint 
sóvágók. 
{259.} A só és a kevésbé dokumentált, de éppen olyan fontos arany mellett, amelyet ez időben 
még nem mélyműveléssel bányásztak, hanem inkább a folyóvizekből mostak, Erdély a korai 
századokban vadbőrökkel látta el a királyi háztartást. A honfoglaló magyarok vezető rétege az 
erdővidékek szláv lakosságától Szlavóniában, a Felvidéken és Erdélyben egyaránt ún. 
mardurinát, nyestadót szedett. A népesség szaporodásával a mezőgazdasági termékekkel való 
adózás hódított teret, s a vadászat hovatovább az arra specializáltak szolgáltatása lett. 
Országszerte helynevekben maradt fenn az ún. darócok emléke, Erdélyben Szolnok-Doboka, 
Küküllő, Kolozs és Hunyad megyékben; ezek vadásztak a király számára. A fentebb elemzett 
1138. évi oklevélben a dömösi apátság „az erdőelvi részeken embereket” kapott, akik évente 
20 nyestbőrrel, 100 bőrszíjjal, egy medvebőrrel és egy bölényszarvval tartoztak. E vadászok 
közt éppúgy lehettek szlávok, mint magyarok. A „daróc” szó mindenesetre délszláv eredetű, 
és vadbőröket „nyúzót” jelent. Erdély az egész középkoron át Magyarországnak 
nagyvadakban leggazdagabb területe volt, a 12. század után kihalt őstulok mellett fő vada a 
bölény, mely a 18. századig fennmaradt, s ugyancsak az erdélyi hegyek közt élnek mindmáig 
a Kárpát-medence utolsó medvéi. 
A vadászatnak a korai forrásokban tükröződő jelentősége a szláv Erdély csekély 
népsűrűségére vall, s egyben ellentmond minden olyan kísérletnek, amely a magyarságra 
gyakorolt szláv mezőgazdasági és kézműipari hatás egyik fő színhelyének Erdélyt tekintené. 
Az a gazdag szláv szókincs, mely a magyar nyelvben a rozs, a zab, a repce termesztésének, a 



széna, szalma, kasza, kazal, pajta szavakkal együtt az istállózó, takarmányozó 
állattenyésztésnek átvételéről, valamint háziiparok (osztováta, eszterga, kovács, gerencsér 
stb.) továbbfejlesztéséről tanúskodik, aligha Erdélyben került először tömeges átvételre. 
De mégsem kell teljesen szervezetlen szórványnépességnek vélni a honfoglalás kori erdélyi 
szlávokat. A bulgár katonai és gazdasági szervezet nyilván magyar vezetés alá került s át is 
alakult, de a szláv népességnek volt saját helyi társadalmi szervezete is, amely tovább élt. Az 
egyes települések vagy településcsoportok élén a szláv népeknél általánosan ismert kenéz, 
eredeti szláv nevén knyaz állott. Ennek a szervezeti formának emlékét Magyarországon a 
számos Kinizs, Kanizsa, Kenese helységnév őrzi, Erdélyben azonban a többször említett 
1138. évi oklevélben személynévként is előfordul. Rogerius mesternek az 1241–42. évi 
tatárjárásról szóló „siralmas krónikája” az erdélyi falvak vezetőit „canesii”, azaz kenéz néven, 
a knyaz szó magyar nyelvi formájával említi. Ez is egyik bizonysága annak, hogy az erdélyi 
szlávok eredeti társadalmi rendjükben, saját faluközösségeikben, saját nyelvüket beszélve 
érték meg a tatárjárást. 
Az erdélyi szlávok gazdasági és társadalmi életére vonatkozó adatok és a belőlük levont 
következtetések a Magyar Királyság korára jellemzőek. Ez időre {260.} viszont számolni kell, 
főleg a Szamos vízvidékén, a szláv lakosság jelentős részének elmagyarosodásával, ill. 
későbbi elrománosodásával, ami a szláv helységnevek ritkulását is maga után vonhatta. Főleg 
azonban maga után vonhatta a régészetileg „szilágynagyfalusi–szamosfalvi”-nak fentebb 
megismert, a dél-erdélyi leigázottaktól eltérően az avarokkal egyenrangú szövetségesként élő, 
viseletében is „elavarosodott” szláv népesség vezető rétegének a honfoglaló magyar vezető 
réteggel való összeolvadását. Mint látni fogjuk, a 10. századi erdélyi magyar előkelők türk 
személynevei mellett feltűnően sok az írott forrásokban és a helynevekben egyaránt 
mutatkozó szláv eredetű személynév, ami szlávokkal való összeházasodást tételez fel, s ez 
esetben nem szükséges csak külföldi oroszokra gondolni. Inkább Anonymusnak az az 
elbeszélése juthat eszünkbe, hogy Gelou halála után „a föld lakosai… önként békejobbot 
nyújtottak, és urukká választották Tétényt” és „azon a helyen, melyet Esküllőnek mondanak, 
esküvel erősítették meg hűségüket” (27. fejezet). Önkéntes békejobb, választás és eskü az 
őslakosság részéről egyedül ebben az esetben fordul elő Anonymusnál. Salán népét, a nyitrai 
szlovéneket, a „római” Pannonia népét „leigázták” (subiugaverunt), kezeseket szednek tőlük, 
várakat építtetnek velük a honfoglaló magyarok. Még csak egy hasonló eset fordul elő 
Anonymusnál. Ménmarót bihari vezér szorultságában leánya kezével utódlási jogot ígér 
Árpád fiának (51. fejezet) s a vele való harcok során csatlakoznak „békés szándékkal… 
önként” a székelyek – mint Attila király népe – a magyarokhoz (50. fejezet). Mindez Erdély 
határán történik. Túlságosan is merész következtetés volna azt hinni, hogy Anonymus a kelet-
magyarországi őslakosság vezetőinek a honfoglalás során jutott kivételes bánásmódról 13. 
század eleji helyi hagyományból értesült, viszont az sem hihető, hogy Ménmarót és Gelou, 
valamint a székelyek népének kiváltságos társadalmi helyzetét minden ok nélkül 
különböztette meg Magyarország többi őslakosának „leigázott” voltától. Talán az erdélyi 
székelyeknek és szászoknak egyedülálló autonómiáját vetítette vissza a honfoglalás korába 
mint abból az időből származó helyi sajátságot. Ez esetben viszont mégiscsak hallhatott 
valamit a „blakok” erdélyi autonómiájáról, ha nem is kapcsolhatta ezt jogosan össze a 
Szamos-vidék akkor még nem létező román népességével. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. A MAGYAR HONFOGLALÁSTÓL A TATÁRJÁRÁSIG 

 

HONFOGLALÓ MAGYAR TÖRZS ERDÉLYBEN 
 
Erdély földrajzi adottságainak ismeretében igazat kell adnunk Anonymusnak, hogy a magyar 
honfoglalókat éppen az életmódjuknak leginkább megfelelő vidékre, a Mezőség 
sztyeppfoltjára vezette. Ezen a területen a magyaroknak 10. századi kétségtelen régészeti 
nyomai és 11. századi hiteles {261.} írásos emlékei maradtak fenn, nem is beszélve a korai, 
részben akár a 10. századra is visszavezethető magyar helységnevekről. 
Anonymus „Magyarország királyainak és nemeseinek származását” akarta megírni, s az 
Erdéllyel kapcsolatos eseményeknek is ide kellett mutatniok. Mint az Almás, Kapus és 
Szamos folyók, Gyalu vár és Esküllő falu helyes lokalizálása mutatja, megbízható értesülése 
volt a Kis-Szamos vidékéről, s szövegéből az is kiderül, hogy honnan: az e tájon birtokló 
Zsombor és Agmánd nemzetségek tagjaitól, akik szívesen vették, hogy a gesztaíró az ő 
birtokjogaik ősiségét is hajlandó bizonyítani, s ennek érdekében közölték vele családi 
hagyományaikat. 
Sajnos nem tudhatjuk, hogy a Zsombor nemzetség kit jelölt meg honfoglaló ősének, mivel 
Anonymus, hogy minél előkelőbbnek tüntesse fel származásukat, Tétény unokáitól, Gyulától 
és Zombortól származtatja őket, pontosabban csak Zombortól (ennek meg fiait nem említi), 
mert testvérének, Gyulának fiait, Buját és Bonyhát Szent Istvánnal Erdélyből kitelepítteti. A 
Tétényt ősének valló Maglód (vagy Gyula-Zombor) nemzetség azonban – mint már említettük 
– a váci egyházmegyében élt, és semmi köze az erdélyi Zsombor nemzetséghez. A Zombor és 
Zsombor nevek nyelvtörténetileg sem kifogásolható egybehangzása jól jött Anonymusnak a 
családfa kiagyalásához. Tudjuk viszont, hogy az Agmánd nemzetség Apafarkas fiát, 
Agmándot tartotta ősének, az előbbitől vette farkasfejes címerét, az utóbbitól nevét. Aligha 
lehet kétséges, hogy Anonymus a Zsombor és Agmánd nemzetségektől szerzett értesülések 
alapján a Gyula és Gyalu nevek összekapcsolásával szerkesztette meg és kötötte Tétény 
személyéhez az erdélyi magyar honfoglalás elbeszélését, melynek igazságmagva az, hogy a 
Zsombor és az Agmánd nemzetségek családi hagyomány alapján ősfoglalóknak tartották 
magukat a Kis-Szamos völgyében. A Zsomborok valószínűleg a hét vezér egyikét tekintették 
ősüknek, amire oroszlános címerük vall, ez volt ugyanis a magyar törzsfők, az „urak” totem-, 
majd címerállata. Ebből következőleg keresett nekik vezéri őst Anonymus, s találta meg azt 
Tétény személyében, akihez a Zombor-Zsombor névazonosítás is elvezette. 
Anonymus innen-onnan vett motívumokból összerótt meséje természetesen semmit sem 
bizonyítana, ha nem volna kétségtelen tény, hogy a Zsombor és Agmánd nemzetségek sehol 
máshol nem birtokoltak, mint Erdélynek a Marostól északra eső felében, s ezért joggal 
tekinthetjük őket Erdélyben ősfoglalóknak. Megállapítandó azonban ennek az ősfoglalásnak 
az időpontja. Magyarország más vidékeinek (pl. Komárom megyének) példájából tudjuk, 
hogy a nemzetségfők, a „bő”-k népének és földjének csak egyharmada maradt meg, 
kétharmadát a feudális állam szervezése során a királyi várakhoz csatolták mint azoknak 
„megyéjét” (határát). Doboka megyéről már kimutatta a kutatás, hogy kb. egyharmada még a 
13. században is a Zsombor nemzetség kezén volt, éspedig két különálló darabban: a Kis-
Szamos bal {262.} partján az Almás völgyéig terjedően (Magyarnagy)zsombor központtal Drág, 
Milvány, Ugruc, Esküllő (vö. Anonymus elbeszélésével!), Adalin, Szótelke, 
(Ördög)keresztúr, (Réce)keresztúr, Szentkatolna, (Magyar)fodorháza és Sólyomkő, más 
néven Elefánt, s egy egész sor azóta eltűnt falu; ezektől mintegy 50 km távolságban a folyó 
jobb partján, a mezőségi Mélyes patak völgyében pedig (Szász)zsombor, Mányik, Kékes, 
(Szász)móric és (Dellő)apáti. A helységnevek többsége rag és képző nélküli nominativusban 



álló személynév; ezek – még ha gyakori is köztük a szláv eredetű – 900 és 1270 közötti 
magyar helynévadásra utalnak, ugyanígy a Keresztúr (= Szentkereszt) és Szentkatolna (= 
Szent Katalin), a helyi templomok patrocíniumát viselő, 13. századra keltezhető helységnevek 
is. 

 
22. térkép. Honfoglaló magyar nemzetségek és királyi birtokok Erdélyben 1200-ig 

Hogy a szóban forgó birtokok területe a 13. század előtt már meg volt telepítve, arra a 
tatárjárás után felbukkanó számos „telek” képzős helynév {263.} mutat; a „telek” elnevezés 
ugyanis ez időben már valaha lakott, de éppen pusztán álló helyre vonatkozik, s ebben az 
értelemben csatlakozik az eredeti névhez. A Zsombor nemzetség birtokában volt, s nyilván a 
tatárjáráskor elpusztult, később sem újranépesült puszták – Póstelke, Lőrincszigete, Váma, 
Mikustelke, Kéthorpágy, Örkénytelke, Fikacstelke, Tibatelke, Berketelke, Palota, Rigótelke és 
Boroszló – többségükben szintén régi típusú magyar nevet viseltek. A Zsombor nemzetség 
birtokainak eredeti központja minden jel szerint a később Dobokának elnevezett vár volt, s 
hozzá tartozott a széki sóbánya is. Doboka királyi vármegye szervezésekor a vár és a sóbánya 
királyi kézbe ment át, körülöttük a vagy már meglevő vagy újonnan telepített Kend, 
Poklos(telke), Lózsárd, Inak falvakkal együtt. Mellettük létesültek a királyi várszervezet 
katonaelemeinek (Cseh, Jenő) és szolgálónépeinek (Udvarnok, Kovácsi) települései. Keleten 
a Lekence és a Sajó között Harina körül fekvő püspöki birtokok a Zsombor nemzetségtől 
királyi, onnan egyházi kézre került földek lehettek. 
Ugyanígy ékelődtek be az Agmánd nemzetség Szamos-balparti (Keménye, Szekerestörpény, 
Gyékényes, Kodor, Szükerék, Ormány) és -jobbparti (Péterháza, Boncnyíres, Hesdát, 
Bodzástelke) birtokai közé Belső-Szolnok megye királyi vára, Dés és a désaknai sóbánya, 
eredetileg valószínűleg szintén a nemzetség tulajdonai. Távolabb, a Mezőségben, a Lekence 
völgyében ugyancsak ősi Agmánd-birtokok feküdtek: (Uzdi)szentpéter, (Nyulas)néma, 
Mező(rücs) s még néhány, azóta eltűnt falu. 
Ha a Zsombor és az Agmánd nemzetségről úgy vélekedhetünk, hogy a királyi megyerendszer 
megalapítása előtt, azaz még a 10. században települtek a Kis-Szamos két partjára, s később 
birtokaik kétharmadát, váraikkal és sóbányáikkal együtt, át kellett engedniök a királynak, 
akkor ugyanolyan joggal feltételezhetjük, hogy hasonló birtokmegoszlású, valamely királyi 
vár és sóbánya körül birtokló, csak Erdélyben előforduló más nemzetségek is ősfoglalók 
voltak. Ilyenek valóban vannak, éspedig még három, a Kalocsa, a Borsa és az első ismert 
őséről Mikolának nevezhető nemzetség. 
A 13. század második felében Biharban is birtokossá lett Borsa nemzetség feltehetően ősi 
birtokai (a nemzetség nevét viselő Kolozsborsa, továbbá Kolozsgyula, Macskás, Szentpál, 
Saság a Kis-Szamos bal partján, Ajtony, Novaj, Mezőszentgyörgy, Mezőszentmárton és 
Majos a jobb parton) Kolozsvárt és a kolozsi sóbányát veszik körül, s közéjük esnek a királyi 
várbirtokok, Lomb, Pata, Szopor, Szovát s a telepített katonaelemre utaló (Mező)őr és 
(Mező)keszü, valamint a szolgálónépekről nevezett Udvarnok. 
A Kalocsa nemzetség északi ága Szil nemzetség néven tűnik fel; ennek birtokai a 13. század 
elején a Zsombor-birtokok északnyugati szegélyén feküdtek (Kalocsa, Szentpéter, Mikó, 



továbbá néhány azóta elpusztult falu, köztük a névadó Szili); férfiágon már a 14. század 
közepén kihalt. A nemzetséget a déli Tyukod ág vitte tovább, melynek ősi birtokait a tordai 
vár és {264.} a tordaaknai sóbánya körül Detrehem, Mindszent, Egerbegy, Kók, Tóhát, 
Szentkirály, Szentmárton, Füged, Bányabükk, valamint az azóta eltűnt Tordalaka és Szarkad 
falvak területén lehet keresni. E falvak közé ékelődik az 1270 körül idetelepített kézdi 
székelyeknek 21 faluja, eredetileg mind a tordai királyi vár földje, csupa magyar nevű falu, 
köztük a 10. századi átvételre valló szláv eredetű Dombró, továbbá a királyi szolgálónépek 
nevét viselő Örményes (azaz örlőmalmos) és Igrici (azaz regös), távolabb keletre a 
várjobbágyok Megyer faluja. 
Végül az ismeretlen nevű, de számos ágában (Mikola, Gyerő, Kemény, Kabos, Radó, Tompa, 
Vitéz, Veres stb.) sokáig együtt birtokló nemzetség az eredetileg nyilván királyi s királyi 
adomány révén püspöki Gyalu vára körül a Kapus és Nádas völgyében Gyerőmonostor, 
Gyerővásárhely, Pányik, Kapus, Derite, Bedecs, Erdőfalva, Inaktelke, Szamártelke, Boc, 
Andrásháza, Tamásháza, Topa, Szentmihály, Szentkirály, Berend, a Kis-Szamos Kolozsvártól 
keletre eső kanyarulatának két partján pedig Dezmér, Szentmiklós és Szamosfalva területét 
birtokolta, az utóbbiakat a kolozsaknai sóbánya közvetlen közelében. 
A magyar nemzetségeknek országszerte gyakran minden águk számára közös monostoruk 
volt. Az öt észak-erdélyi nemzetség közül egyedül a Mikola rokonságnak ismerjük biztosan 
családi monostorát, a később egyik családról elnevezett Gyerőmonostort, mely a tatárjárás 
előtt épült. A sok családra szétágazó nemzetség címerében tartotta fenn összetartozásának 
tudatát. Ugyanerre lehet gyanakodni a Borsa nemzetség esetében is, melynek az Almáson 
állott, 1294 és 1320 közt említett monostor tulajdonítható; később elpusztulván, nem épült 
újjá, de a helység még a 15. században is a Monostor-Almás nevet viselte. 
Ha a nemzetségi monostor nem közös ismérve is a Szamos és Maros közt megtelepült öt 
magyar nemzetségnek, mindnyájukra jellemző az állatalakos, tehát honfoglaló magyar 
nemzetségre valló címer (a már említett Zsombor-oroszlán és Agmánd-farkas mellett a 
Gyerők szarvasa, a Borsák hala és a Kalocsák madara), továbbá a későbbi királyi (ill. 
püspöki) várak és sóbányák körüli birtokok, melyek a Szamos bal és jobb partján két tömbben 
és több szórványban találhatók, s elhelyezkedésükkel árulkodnak arról, hogy eredetileg a 
későbbi királyi vármegyék (s abból az egyházak) területére is kiterjedtek. 
Továbbmenőleg arra is lehet következtetni, hogy a megtelepülés kezdetén a Kis-Szamos 
kétparti területei közt vagy a folyók mentén legelőváltó ingamozgást végeztek a 
nemzetségeknek ha nem is egész családjai, de mindenesetre pásztorai. Erre mutat néhány, a 
Kis-Szamos bal és jobb partján egymástól kb. 50 km-re fekvő helynévpár: 
(Magyarnagy)zsombor–(Szász)zsombor, Buda (ma Bodonkút)–(Buda)telke, (Szarvas)kend–
Ken(d)telke, Kecsed–(Mező)kecsed, (Oláh)péntek–(Szász)péntek, Néma–(Nyulas)néma, 
(Szekeres)törpény–(Szász)törpény, (Kolozs)gyula–Gyulatelke. {265.} Magyar és magyar 
helynévadásban felhasznált szláv személynevekre mennek vissza a felsorolt helységnevek, 
mégpedig mindenesetre az ősi helynévadási szokás kihalása, azaz 1270 előttre, s közülük nem 
egy az ősfoglalónak tekinthető nemzetségek birtokain fekszik. A két Zsombor még a 14. 
században is a Zsombor nemzetségé volt, s fekvésükből következtethetőleg alighanem az ő 
birtokuknak tekintendő a két Buda és a két Kend. Az Agmánd nemzetség birtokában volt 
Kecsed és Szekerestörpény, feltételezhetően az ezeknek megfelelő két jobb parti falu is, 
viszont a jobb parti (Nyulas)néma Agmánd-birtok lévén, a bal parti Némát is eredetileg annak 
tekinthetjük, amire a nemzetség egyéb bal parti birtokaihoz való közelsége is figyelmeztet. 
Ezek után minden okunk megvan arra, hogy a fentiekhez hasonlóan fekvő két Pénteket is az 
Agmándok ősi birtokai közé számláljuk, s mindebből megállapítsuk, hogy a nemzetség 
északon és keleten egyaránt az ősfoglalás perifériáján kapott helyet. Ez egybehangzik azzal az 
Anonymus által fenntartott (s fentebb említett) hagyománnyal, hogy Agmánd a honfoglaló 
vezér kémje, előőrse volt, s úgy látszik, nemzetségének is ez volt és ez maradt a szerepe. 



A bal és jobb parti helynévpárok (melyeknek száma eredetileg bizonyára jóval nagyobb 
lehetett, s hihetőleg a másik három nemzetségnél is előfordultak, de a tatárjárás okozta 
tömeges falupusztulások során feledésbe merültek) mindenjel szerint a nemzetségek egyes 
családfői legelőterületeinek végpontjait jelölik, ezért feküsznek az eredeti nemzetségi 
szállásterületek szélén. Szétszakítottságuk csak úgy magyarázható, hogy legértékesebb 
központi földjeiket váraikkal és sóbányáikkal együtt a megyeszervezés során a központi 
hatalom kisajátította. 
Ha megtudjuk, hogy mikor történt az ősfoglaló nemzetségek birtokainak részleges 
kisajátítása, megkapjuk az öt honfoglaló nemzetség beköltözési időpontjának ante quem-jét. 
A 10. századra mutató régészeti leleteken és az Anonymusnál található hagyományon kívül, 
azoknál pontosabb kormeghatározó érvényű támaszpontunk a Kis-Szamos völgyében 
(Szamos)jenő és (Mező)keszü, az északi Maros-parton pedig az azóta eltűnt Megyer neve. A 
hét magyar törzsből háromnak a nevét viselik, márpedig, mint azt a kutatás már régen 
megállapította s legújabban is leszögezte, a törzsekből rekrutálódott vitézek a fejedelem 
katonai kíséretét alkották, és letelepítésükre a 10. század folyamán került sor, utoljára István 
király uralma idején. A honfoglaló törzsek neveit ugyanis a hazai hagyomány nem őrizte meg, 
csak Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár 950 körüli feljegyzéséből ismerjük, ami azt 
jelenti, hogy a 11. század elején itthon már feledésbe merültek. Feledésbe merültek pedig 
azért, mert az Árpád családjából származó nagyfejedelmek a törzsek harcos rétegét, a 
„jobbágyokat” kíséretükbe fogadták, és a törzsi birtoklás alól kivont, saját rendelkezésükre 
fenntartott, többnyire helyi vagy rabszolgaként behurcolt szláv lakosságú területeken 
telepítették le őket. 
{266.} A 10. század végén bekövetkezett királyi megyeszervezés során ezek a katonaelemek 
lettek a várnépek tisztjei, a várjobbágyok. A korán kialakult vármegyei központok körül 
általában sok törzsi helynév található, Erdélyben azonban csak három. Jenő a dobokai, Keszü 
a kolozsi, Megyer talán a tordai várhoz tartozott, tehát az erdélyi megyék megszervezése 
idején a törzsekből toborzott fejedelmi kíséret nagy része már máshol szállt meg, ide csak 
nagyon kevés jutott belőle. Ebből alighanem arra kell következtetni, hogy az erdélyi 
nemzetségek viszonylag későn, Szent István uralkodása alatt, de valószínűleg annak elején 
kerültek a nagyfejedelem vagy király hatalma alá. Ezt bizonyítja az is, hogy Doboka megye 
első ispánja István királynak közeli rokona volt, mivel fiát, Csanádot István unokaöccsének 
mondja a krónikás hagyomány. A vár már előbb is fennállhatott mint a Zsombor nemzetség 
központja, de a királyi megye megszervezésekor ispánja nevét kapta, akárcsak a Csanádról új 
nevet nyert Marosvár. 
Amennyiben az öt erdélyi nemzetség területe békés úton, önkéntes meghódolással jutott 
királyi uralom alá (s erre vall az, hogy a nemzetségek földjük egyharmadát megtarthatták), 
nem lehetetlen, hogy Doboka a Zsombor nemzetség rokonsági körébe tartozott, s hajdani 
hatalmát királyi tisztviselőként tovább gyakorolhatta, élvezve a megyei jövedelmekből az 
ispánoknak járó harmadot. Ezt a feltevést valószínűsíti egy másik erdélyi megye esete. Torda 
vára, mint láttuk, a Kalocsa (más néven Tyukod) nemzetség feltételezett ősi szállásterületének 
lehetett eredetileg központja. A nemzetség megmaradott birtokai közül az egyik legrégebben 
említett a Tordalaka nevet viselte (ma Aranyoslóna határrésze). A -laka képzésű 
helységneveket a szakirodalom igen régieknek tartja, valószínű tehát, hogy a Kalocsa 
nemzetség Szent István kori egyik tekintélyes tagját Tordának hívták (a személynév az ország 
más részein még a 13. században is előfordul), ő lett a nemzetségtől kisajátított terület ispánja 
és a vár névadója (Torda egyébként az oklevelesen legkorábban, 1075-ben ismert erdélyi 
királyi vár!), de a vár közelében egyik meghagyott magánbirtokát, bizonyára lakóhelyét is 
róla nevezték el. 
Doboka, Torda s velük nyilván egyidőben (Belső-)Szolnok és Kolozs megyék tehát a 10. 
század legvégén jöttek létre, ez azonban csak annyit jelent, hogy a területükön élt öt 



nemzetség ekkor volt kénytelen földjének kétharmadát s népének egy részét is a király 
közvetlen rendelkezése alá bocsátani. Erdélybe településük ideje ennél korábbi kellett, hogy 
legyen. Felmerül a kérdés, hogy az archaikus motívumai miatt hitelesnek látszó krónikás 
hagyomány szerint Álmos vezette erdélyi honfoglalás után tulajdonképpen mi történt? Az 
egész honfoglaló magyar nép kivonult volna a Duna–Tisza vidékére, s ott települt volna meg 
törzsek szerint, Erdélyt nyári legelőnek, vadászterületnek, bányavidéknek tartva fenn 
valamelyes őrséggel? Elképzelhető, és az Anonymus által feljegyzett, fentebb idézett 
hagyomány is úgy tartja, {267.} hogy a honfoglaló magyar törzsek eleinte a meszesi „kapunál” 
állapították meg országuk keleti határait, talán azért, hogy a veszedelmesnek megismert 
besenyők és maguk közt több napi járóföldre terjedő, gyéren lakott gyepűelvét hagyjanak meg 
az esetleges támadás első lendületének lefékezésére. Besenyő támadásra valóban számítani 
lehetett, s mint látni fogjuk, még a 11. században is áttörtek Erdély északi részén keleti nomád 
rablóhadjáratok, egészen a Nyírségig. De mint ahogyan ez a 11. században nem akadályozta, 
sőt éppen indokolta Erdély megszállását és katonai megszervezését, úgy a 10. században sem 
volt más a helyzet. 
Anonymusnak annyiban tehát hitelt kell adni, hogy a honfoglalásnak már első nemzedékében 
a Mezőséget a Nagy-Szamos és a Maros között magyar nemzetségek szállták meg, s ebben a 
megszállásban a Zsombor és Agmánd nemzetségek vezető szerepet játszottak. A többi 
magyar törzzsel nyugat felé való érintkezésük mellett szól az, hogy a Nagy-Szamos völgye, 
valamint a meszesi „kapu” vidéke, azaz az Erdélyből vezető sóutak vonala, mely Szalacson 
keresztül haladt Szolnokig, s onnan a tiszai víziútra terelődött, egyetlen hatalmas területi 
egységbe, a később Külsőnek, Középnek és Belsőnek nevezett részekre tagolódó, de egyetlen 
ispán által kormányzott Szolnok megyéhez tartozott, továbbá az is, hogy az erdélyi püspökség 
kezdettől megőrizte fennhatóságát a közigazgatásilag nem Erdélyhez tartozó, de a sóutakon 
fekvő Szatmár és Kraszna megyék felett. Igen nagy számban találhatók Erdélyben a Nagy-
Szamos és a Maros közt olyan helynevek, amelyeknek megvan a szatmári és szabolcsi párja. 
Ilyenek pl. Kend–Kékkend, Kapjon–Kaplony Szatmárban, Zsombor–Zombor Szabolcs 
nyugati szélén, Bogát-(Nyír)bogát, főleg pedig az 1342-ben először és utoljára említett 
Ogmándlovamezeje a Szamos szatmári folyása mentén, amely az Agmánd nemzetség 
nevének egyetlen ismert helynévi előfordulása. Ez is a két terület közti szoros kapcsolatra, 
arra mutat, hogy a honfoglaló magyar törzsek Erdélyből való nyugatra vonulása alkalmával az 
egyik törzs egészében vagy legalább tekintélyes részében Erdélyben maradt, s a Szamos 
völgyén és a meszesi „kapun” át tartotta fenn a kapcsolatot, főleg a sószállítás révén és annak 
feladatával megbízva, a Duna–Tisza síkján megtelepült többi hat (a kabarokkal együtt hét 
vagy kilenc) törzzsel. 
Mi szól még e feltevés mellett? Mindenekelőtt az, hogy sehol Magyarországon máshol, mint 
Erdélyben, nem maradt meg egymással összekeverten birtokló több ősfoglalónak minősíthető 
nemzetség, melyek közül az egyiket, a Zsombort oroszlános címeréről az „úri”, azaz törzsfői 
nemzetségek közé kell sorolnunk. Másodszor az, hogy az öt szóban forgó nemzetség öt vár, 
Dés, Doboka, Gyalu, Kolozs és Torda köré csoportosul, melyek közül négyből vármegyei 
központ lett. Gyaluból valószínűleg azért nem, mert korán az erdélyi püspök kapta meg, talán 
első székhelyül, mielőtt Gyulafehérvárra költözött. Ez lehet az oka annak, hogy a Szent István 
által alapított hét hazai {268.} püspökség közül egyedül az erdélyit nem valamely várról, hanem 
a tartományról nevezték el. Az öt nemzetség eredeti összekapcsoltságát mutatja az is, hogy a 
Szamos és a Maros közti területen öt esperesség alakult ki, a szolnoki, a dobokai, a kolozsi, az 
uzdi és a tordai, amelyek nem felelnek ugyan pontosan meg a mindössze négy, Belső-Szolnok 
(Dés), Doboka, Kolozs és Torda megyének, de számukkal és területi beosztásukkal régebbi 
állapotokat tükrözhetnek. A marosszéki székelyek betelepítésével a marosi déli határt ugyanis 
összekuszálhatta egy új rendezés, mely az esetleg létezett, a Malomfalván kiásott templomos 
vár köré szervezett Uzd megyét felszámolta. 



Ezzel azt is megmondottuk, hogy a Szamos és a Maros közé eső honfoglalást északnyugat 
felé kapcsolódó megszállásnak tekintjük, mely eredetileg nem terjedt át a Maros vonalán. 
Attól délre ugyanis egészen más társadalmi-politikai viszonyok alakultak ki, és egyetlen 
ősfoglaló nemzetség birtoklása sem mutatható ki, hanem az Erdélytől nyugatra eső 
területekről vándoroltak be a nagybirtokos családok. Azt a feltételezést is megkockáztatjuk, 
hogy a Szamos és a Maros közt megszálló nemzetségek az egyik honfoglaló törzs alkotórészei 
voltak a Zsomborok törzsfői vezetése alatt. Az Erdélyben minden vonatkozásban észlelhető 
archaikus viszonyok között maradhatott fenn a nyoma az ősi magyar törzsszervezetnek. Itt a 
magyar nagyfejedelemség, majd királyság rendjébe, a törzsi keretek felbomlásába való 
bekapcsolódás elhúzódása okozhatta a régi szervezet maradványainak a birtokviszonyokban 
való szívós továbbélését. A Zsombor nemzetség vezetése alatt álló Agmánd, Kalocsa, Borsa 
és Mikola nemzetségekből megszervezett magyar törzsnek erdélyi megtelepülését tehát a 
honfoglalás első nemzedékéhez lehet kötni mint kezdettől ittmaradó megszállókét, még 
érintetlen törzsi keretben. 

GYULA ÉS A GYULÁK 
Erdélyi magyar honfoglaló törzsre nemcsak családi hagyományokból és birtokviszonyokból 
következtetünk, hanem abból az egykorú értesülésből is, hogy a magyarok a 10. század 
közepén törzsekbe szervezve éltek. Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár fel is sorolta 
a birodalom kormányzásáról írt művében az akkori 7, illetve a kabarokéval együtt 8 törzs 
nevét, megjegyezve, hogy minden törzsnek van vezére, de azokon kívül az összes törzsek 
felett három, rangban különböző vezér áll, első a nagyfejedelem (görög szóval: megász 
archón), második a gyula, harmadik a harka. Korábbi muzulmán forrás a nagyfejedelem 
magyar „kende” elnevezését is ismeri, mellette a gyuláét is, a harkát azonban nem említi. 
Konstantin császár külön hangsúlyozza, hogy a méltóságnevek nem tévesztendők össze 
személynevekkel: „Tudni való, hogy Bulcsú, a harka, Kálnak, a harkának a fia, és hogy a Kál 
tulajdonnév, a harka méltóság, valamint a gyula is, amely nagyobb a {269.} harkánál.”* A  

magyarok elődeiről és a honfoglalásról. S. a. r. GYÖRFFY GYÖRGY. Bp. 19752. 122. (Az itt közölt szövegben „Karcha”,  

„Kali” és „jila”, a görög eredetinek megfelelő írásmód szerepel.)  A tudósítás Bulcsú 948. évi bizánci 
látogatása idejéből való. A császár nem ok nélkül tette ezt a megjegyzést, mert a méltóság és 
viselőjének neve összetéveszthető volt. Ilyen tévedés fordul elő pl. az egykorú Ibn Haijján 
arab történetíró művében, aki a 942-ben a mai Spanyolország ez időben arab uralom alatt álló 
területén „kalandozó” magyarok közül ejtett foglyoktól a magyarok vezérei felől érdeklődve 
azt hallotta, hogy a rangsorban a második a gyula, míg a harmadik Bulcsudi, az előbbit 
méltóságnevén, az utóbbit (a harkát) személynevén nevezve. Külön bonyodalmat jelent a 10. 
századi magyar történet feltárásában, hogy a törzsszövetség méltóságnevei, csakúgy, mint a 
Konstantin császár által még feljegyzett törzsnevek, a törzsszövetség felbomlása során 
feledésbe merültek, s krónikáink már nem tudnak róluk, illetve a három főméltóság nevét 
személynévként ismerik és használják. Így az „ősgeszta” és Anonymus a kendét vagy a 
kündüt (Kund) és a gyulát, Anonymus ezenkívül a harkát is. Hogy ez nem csupán a 
krónikások tévedése, bizonyítja mindhárom névnek a 12. századig személynévként, illetve 
személynévből eredő helynévként való gyakori előfordulása. 
Méltóságnév és személynév egybevonása nem magyar sajátság, mint azt a klasszikus példa, 
Nagy Károly császár nevéből a szláv „kral”, ebből a magyar „király”, az utóbbiból meg a 
román „crai” szavak származása bizonyítja. Magyarországon ez fordítva történt, de a 
méltóságnevekből lett személynevek eredeti jelentésének halvány nyomait a hagyomány 
megőrizte, éspedig úgy, hogy a méltóságnév és a személynév együttesen mint apa és fiú vagy 
mint két testvér neve szerepel. Egy ilyen átértelmezést Anonymusnál úgyszólván tetten is 
érhetünk, éspedig éppen erdélyi vonatkozásban. Tétény már fentebb idézett családfájának 



összeállításában Horkának két fiút tulajdonít, Gyulát és Zombort, az elsőtől két lányt, 
Karoldot és Saroltot eredeztet, míg a másodiktól két fiút, Buját és Bonyhát. Mivel mind az 
„ősgesztából”, mind Anonymustól tudjuk, hogy Sarolt Géza nagyfejedelem felesége és Szent 
István anyja volt, meglepetéssel vehetjük tudomásul, hogy két feltétlen hitelt érdemlő külföldi 
forrás, az Altaichi Évkönyvek az 1003-as évnél és Thietmar merseburgi püspök († 1018) a 
Szent István által legyőzött erdélyi gyulát egybehangzóan a király nagybátyjának (avunculus) 
mondja, éspedig az első „Iulus rex”-nek, azaz méltóságnevén, az utóbbi „Prokuj senior”-nak, 
azaz személynevén nevezve. Az „ősgeszta” 13. századi hosszabb átdolgozása szerint is az 
erdélyi Gyula leánya, Sarolt Géza fejedelem felesége, következőleg Szent István anyja volt, és 
a „harmadik” Gyulát Szent István fogságba vitte „Pannoniába”. Az Altaichi Évkönyvek „Iulus 
rex”-ének felesége és két fia (Anonymusnál Buja és Bonyha), Thietmar „Prokuj”-ának 
felesége kerül Szent István fogságába. Nyilvánvaló, hogy Anonymus Zombor gyulát, a 
méltóságnevet személynévnek vélve, Zombor és Gyula testvérpárra szakította szét, és 
gyermekeit a két testvér közt {270.} megosztotta. Ezek után a „kisebbik Gyula” Anonymusnál 
nem lehetett Szent István nagybátyja, hanem csak „anyja rokonságához tartozott”. 
Ha Zombor „Gyula” esetében Anonymus nem tudta a méltóságnevet a személynévtől 
megkülönböztetni, joggal feltételezhetjük, hogy hasonló tévedést máskor is elkövetett. A 
kutatás kiderítette, hogy a vezérnévsorában szereplő Künd apja Kurszán származtatás 
ugyanígy keletkezett: Kurszán kündü volt, méltóságnevéből fia neve lett Anonymusnál. 
Ehhez képest fordítva Zombor gyula apját Horkának nevezi, valójában harka lehetett, s mivel 
a méltóságok (lásd Árpád fia és unokái nagyfejedelmek, vagy Kál harka fia Bulcsú harka 
Konstantin császár egykorú feljegyzésében!) apáról fiúra öröklődtek, Tétény is lehetett harka. 
Az apánál a méltóságnév, a fiúnál a személynév hiányzik. 
Ezek után felvetődik a kérdés, hogy milyen rangot viselt Tétény, és mi volt a személyneve 
fiának, a harkának? Mivel Anonymusnak viszonylag legmegbízhatóbb értesülései – mint a 
Zsombor és Agmánd nemzetségek esetében láttuk – a családi hagyományok voltak, nincs 
okunk arra gyanakodni, hogy Tétényt kitalálta vagy egy korabeli helységnévből vetítette 
vissza a honfoglalás korába, annál kevésbé, mivel Tétény helynév a Tiszától keletre nem 
ismeretes. Van viszont Budától délre és Moson megyében a Duna jobb partján, mintegy két 
végpontján annak a Balatontól északra eső területnek, ahol a későbbi harkák, Kál és Bulcsú 
helynévi nyomokat hagytak, s ahol a két középkori adatolású Harka helység is fekszik, egyik 
a Fertőtől nyugatra, a másik Szőny közelében. Ha tehát Tétényt helynévi hagyatéka és fiának 
harka méltósága alapján a honfoglalás kori harkával véljük azonosítani, aligha tekinthetjük őt 
Anonymusszal Erdély honfoglalójának, ahol sem Tétény, sem Harka helynév nem található. 
A harkák minden jel szerint a nyugati határokat védték, illetve innen indultak (mint később 
Bulcsú) nyugati hadjáratokra. Tétényt legfeljebb egy olyan erdélyi honfoglaló vezér apjának 
fogadhatjuk el, aki eleinte harka volt, de később gyulává lépett elő, mert Erdély élén az 
„ősgeszta” szerint három, Anonymus szerint két nemzedékben a gyulák állottak. Anonymus 
szövege alapján feltételezhetjük, hogy az erdélyi gyulák első nemzedékében egy harka lett 
gyula, azaz telepedett át katonai kíséretével a Dunántúlról Erdélybe, és lett az ottani magyar 
nemzetségek törzsfőnöke s egyben a keleti határvédelemmel megbízott gyula. 
De hát volt-e ilyen rangemelésre példa a 10. századi magyar történelemben? Ha hitelt adunk – 
és nincs okunk nem adni – annak a feltételezésnek, hogy Kurszán kende 904-ben 
bekövetkezett halála után Árpád gyula lépett elő nagyfejedelemmé, s más személy lett a 
gyula, akkor ennek az új gyulának személynevét kell megtalálnunk. Aligha gondolhatunk 
másra, mint Tétényre, akit Anonymus a gyulák családfájának az élére tesz. Emellett szól, 
hogy Tétény, aki – mint láttuk – előbb valószínűleg harka volt, ugyanazt a területet kapta meg 
a Duna jobb partján, ahol előbb Kurszán hagyott helynévi {271.} nyomokat. A gyulák ez időben 
még nem a keleti határokat védelmezték, mint később, mert a korai „kalandozások” Itáliába és 
német földre irányultak, ezek élére kellett vezér. Kurszán halála után aligha kockáztatták 



nagyfejedelem életét külföldi hadjáratban, ezeket most már a gyula és a harka irányították 
egy-egy Árpád-házi herceg részvételével, mint azt pl. Bulcsú harka és Lél végzetes 
vállalkozásából tudjuk. 
A keleti határvidéken a honfoglalók hosszú ideig védekezésre szorultak. A bulgároktól és 
besenyőktől 895-ben elszenvedett csapás óvatosságot parancsolt. Bíborbanszületett 
Konstantin többször is hangsúlyozza, hogy a türkök (azaz a magyarok) rettegnek a 
besenyőktől, mert a bulgárok ezekkel tartják sakkban őket, sőt egy ízben a 10. század első 
évtizedeiben, mikor egy bizánci követség a besenyők megtámadására szólította fel a magyar 
vezéreket, ezek egyhangúlag utasították vissza az ajánlatot, mert veszélyesnek találták. 
Egyébként sem volt szándékukban a magyaroknak Etelközt visszafoglalni, ahol akkor már a 
Duna-deltáig a besenyők tanyáztak, hanem nyugat felé tájékozódtak, s emiatt is békés 
viszonyt igyekeztek fenntartani a besenyőkkel. Ezek meg inkább a nagyobb zsákmányt ígérő 
bulgár és bizánci területekre vezették rablóhadjárataikat, semmint a magyar honfoglaláskor 
zűrzavaros állapotokban levő, viszonylag szegény Kárpát-medencébe. Így lassanként 
felbomlott a magyarellenes bulgár–bizánci szövetségrendszer, s a korábbi két ősellenség, a 
magyar és a besenyő közeledett egymáshoz, mert határaikon a bulgár hatalom megerősödött. 
Már 917-ben tárgyalások folytak egy bizánci–magyar–besenyő összefogásról a bulgárok 
ellen, s ha ebből nem lett is háború, sőt Simeon cár további hódításokat tett Bizánc kárára, a 
közös támadásra 932-ben mégis sor került. 
Egy kortárs bagdadi arab geográfusnak, al Maszudinak van egy 932-re, emellett még a 920 és 
944 közt uralkodott Romanosz Lakapénosz bizánci császár nevével is keltezett feljegyzése, 
mely szerint a bedzsenej, a bedzsenek, a badzsgird és a nu. k. r. da (vsz. olvasata: unkarija) 
türk népek egymás ellen harcoltak, de W. l. n. d. r. (olvasata: Wlandur, azaz a bulgárok 
magyar neve, lándor vagy nándor) „bizánci város” lakói rátörtek védtelenül hagyott 
szállásaikra, ezért összefogtak és „Wlandur” ellen vonultak, népéből sokat megöltek, s noha a 
bizánci császár nagy sereggel vonult a „város” felmentésére, azt elfoglalták és feldúlták, 
megmaradt lakóit fogságba vitték, és Konstantinápolyig pusztították a bizánci birodalmat. A 
népek, „városok” és országok neveit összekeverő zavaros szöveget sokan sokféleképpen 
elemezték, de a kutatás arrafelé hajlik, hogy nem négy, hanem két „türk” népről van szó, a 
besenyőkről és a magyarokról, akik a lándorok, azaz a bulgárok ellen vonultak, s Bizánc 
ekkor már a bulgárokat segítette, tehát egy besenyő–magyar közös bulgárellenes hadjárat 
emléke maradt fenn al Maszudinál. 
Alighanem ezzel, hacsak nem egy korábbi eseménnyel kell összekapcsolnunk Erdély déli 
részének a magyarok által való elfoglalását. Valószínűnek {272.} kell tartanunk, hogy az 
„ősgesztában” olvasható, mondai motívumokkal átszőtt elbeszélés Gyula vadászatáról, 
melynek során a rómaiak által épített „fehér vár”, azaz Apulum romjaira bukkant, egy dél-
erdélyi hadjárat hagyományát őrzi. De ki lehetett Gyula, azaz a gyula, aki a hadjáratot 
vezette? Hogy őt nevén nevezhessük, legalább három feltételnek kell megfelelnie: 1) köze 
kellett legyen a harka és a gyula méltóságához, de személyneve sem Harka (vagy Horka), sem 
Gyula nem lehetett; 2) helynévi nyomot kellett hagynia Erdélyben; 3) hiteles, lehetőleg 
egykorú forrásban kell a 10. század elején előfordulnia. E három feltételnek egyetlen ismert 
személy felel meg, az a Bogát fejedelem (Bugat rex), aki Liudprand Antapodosisában 921-ben 
Berengár itáliai királyt „Dursac rex” kíséretében magyar sereggel segíti meg egy összeesküvő 
csoport ellen. 
Történetírásunkban elfogadott nézet, hogy a nyugati hadjáratokat a harka vezette egy Árpád-
házi herceg kíséretében, mint Bulcsú és Lél az augsburgi, katasztrófával végződő vállalkozást. 
Mivel Dursac nevét már nagy valószínűséggel azonosították Árpád fia Tarhos nevével, 
Bogátot joggal gondolták a törzsszövetség egyik főméltóságának, sőt az a nézet is felmerült, 
hogy ő volt akkor a gyula. Inkább azonban Tétény gyula fia Bogát harkának kell őt ez időben 
feltételezni, hacsak Tétény halála után már előbb nem követte apját a gyula méltóságában. 



Neve mint helynév középkori okleveles adatokban Baranyában háromszor, Somogyban 
kétszer, Vas, Zala és Veszprém megyékben egyszer-egyszer, éspedig Árpád és családtagjai, 
valamint a harkák (Kál, Bulcsú) neveit viselő falvak vidékein ismeretes. De fenntartotta Bogát 
nevét Anonymus is, műve 39., 41. és 53. fejezeteiben, ahol a későbbi híres harka, Bulcsú, a 
„vér embere” apjának mondja. Bár Bulcsúról sem tudta, hogy harka, azt sem, hogy Kál harka 
fia volt, mégis Bulcsún keresztül a harkákkal hozza Bogátot kapcsolatba, amit meríthetett egy 
halványodó, félreértett hagyományból is. Az egykorú külföldi forrás, a hazai hagyomány és a 
helynevek kusza együtteséből kibontakozik Tétény harka (majd gyula) fia Bogát harka (majd 
gyula), akit szálláshelyeiből ítélve Árpád családjával is (esetleg mint vőt) kapcsolatba lehet 
hozni. 
De van a Bogát helyneveknek egy másik, középkori oklevelekből is ismert keleti csoportja, 
melyet Anonymus alapján Tétény (harka) fia (Bogát) gyulával és az erdélyi gyulákkal 
köthetünk össze. Ezek a helynevek többségükben az erdélyi sónak a Tiszáig vezető útján 
feküsznek. Az észak-erdélyi sót Désaknáról, Székaknáról, Kolozsaknáról és részben talán 
Tordaaknáról is a királyság korában tengelyen a Meszesi-kapun és Szalacson át szállították a 
Tiszáig, ahol hajókra rakták. Désakna közelében fekszik Magyarbogát, Tordaaknától délre a 
13. századból ismert, azóta eltűnt aranyosszéki Bogát, Szalacstól északnyugatra Nyírbogát és 
két újkori adat (ezért bizonytalan felhasználhatóságú) Bogát dűlőnév a Tisza-parthoz közel, 
egyik Mezőzombor, másik Polgár közelében. (Nem vonható ide a Fehér megyei Oláhbogát 
{273.} neve, mivel ez a középkor végi település a Marosbogáti birtokos családtól vette nevét, 
annál inkább azonban Oltbogát, melyről alább lesz szó). A keleti Bogát helyneveket 
mindenütt kísérik a Zsombor vagy Zombor (nyelvileg akadálytalanul azonosítható) 
helynevek: a Meszesi-kapunál Magyarnagyzsombor és attól északra már a középkorban 
puszta Zsombortelek, a Kis-Szamos jobb partján, a Mezőségen Szászzsombor, a Tisza bal 
partján Mezőzombor, Oltbogáttól északkeletre pedig az Olt partján még két Zsombor. Ha a 
Gyula név a középkorban nem lett volna még élő személynév, akkor Erdély északi részében 
még három (a honfoglaló nemzetségekről készült, 23. számú térképünkön rögzített), a Maros 
középső folyásánál pedig további négy Gyula helynevet kapcsolhatnánk Anonymus Gyula-
Zombor hagyományához, ezek közül azonban csak Gyulafehérvár előneve őrzi biztosan a 
gyula méltóság emlékét. Ha elfogadjuk Anonymusnak azt a feltehetőleg erdélyi, éspedig a 
Zsombor nemzetségben fennmaradt hagyományból származó tudósítását, hogy az erdélyi 
gyulák őse eredetileg Tétény (harka) fia Bogát harka, ennek fia pedig Zombor gyula 
(Anonymusnál személynév, Zombor testvére) volt, akkor fel kell tételeznünk, amit már 
előttünk is feltételeztek, hogy az első erdélyi gyulát a rangban második törzsszövetségi 
méltóságra emelkedő s nyugatról Erdélybe költöző Bogát személyében kereshetjük. A 
rangemelés legkésőbb 921 után történhetett, amikor a harka méltóságát Bulcsú apja Kál vette 
át. 

A GYULÁK ORSZÁGA 
Bogát gyula fő feladata a Tisza és Duna mentén megtelepült, a földművelésnél is fontosabb 
legelőváltó pásztorkodást űző, nagy állatállománnyal rendelkező magyar törzseknek a 
nélkülözhetetlen sóval való ellátása, illetve annak biztosítása volt. A Marostól északra eső 
sóbányák már a korai honfoglalók kezén voltak, s ezek nemzetségei felett, mintegy 
törzsfőként vette át a vezetést Bogát, mégpedig igen veszélyeztetett helyzetben. Ki volt téve 
az Etelközt elfoglaló besenyők esetleges támadásainak, dél felé pedig aligha terjedhetett 
hatalma a Maroson túlra, mert ott 10. századi leletek (maroskarnai és csombordi bolgár 
temető!), de az adott politikai viszonyok alapján ítélve is még Simeon bulgár cár katonái, 
sóvágói és aranymosói éltek. Ez a nagy hadvezér, aki 913-ban indított sorozatos 
hadjáratokban a Balkán félsziget legnagyobb részét elfoglalta Bizánctól, s 919-ben a nagykán 
címet a cár címével cserélte fel, aligha engedte volna át kardcsapás nélkül a számára oly 



fontos dél-erdélyi sót és aranyat a magyaroknak. Ahhoz, hogy egész Erdély és a minden 
valószínűség szerint szintén bulgár uralom alatt álló Maros–Tisza–Duna köze (Anonymus 
„Glad”-jának tartománya) magyar uralom alá kerüljön, olyan politikai helyzetnek kellett 
előállnia, amelyben a magyarok szövetkezhetnek a besenyőkkel a bulgárok ellen, különben a 
besenyő veszéllyel a hátukban, a 895-ös bulgár–besenyő összefogás katasztrofális 
következményeire {274.} még jól emlékezve, a magyarok nem mertek volna Simeonnal ujjat 
húzni, s a Dunától és a Kárpátoktól északra eső tartományait elfoglalni. 
Erdélynek a Marostól délre eső része később is az északitól különböző státusú terület volt, 
eleinte nem is tagozódott megyékre, mint Erdély északi fele, hanem egyetlen tartományt 
alkotott, melynek élén a megyeispánoknál magasabb rangú vajda (1111-ben princeps 
ultrasilvanus) állott, talán az itteni bulgár alkirály méltóságának örököseként. Mindenesetre 
Bíborbanszületett Konstantin császár 948 körül a „vojevoda” elnevezést használja a magyar 
törzsfőkre; talán már hallhatott arról, hogy az erdélyi szlávok így nevezik immár magyar 
urukat. De nemcsak szervezetileg különült el Erdélynek a Marostól északra és délre eső része, 
hanem birtokviszonyaiban is. Északon ősfoglaló nemzetségek maradtak fenn a királyság 
korában, míg délen a nagybirtokos családok (talán az egy Gyógyi kivételével) Szent István 
alatt és után települtek be. Emlékeztetnünk kell itt a két terület szláv őslakosságának már 
említett különbségére is. Mindez arra mutat, hogy Erdély déli része valamivel később, főleg 
pedig más körülmények közt került magyar kézre, mint az északi. 
Erre az alkalmat a fent ismertetett, kb. 932-es besenyő–magyar szövetkezés adta meg. Ha 
korábban nem, akkor legkésőbb ebbe kapcsolódva foglalta el Bogát gyula a bulgároktól 
Erdély déli részét. A bulgár ellenállást nemcsak a besenyő támogatás segített megtörni, hanem 
gyöngítették a Simeon cár 927-ben bekövetkezett halála után Bizánc által is szított 
belsőzavarok, trónharcok is. 934-ben a szerbek lerázták a bulgár uralmat, és bizánci védelem 
alá helyezkedtek. Talán ezt használta ki Bogát utódja, Zombor gyula, hogy a Maros–Tisza–
Duna szögét is birtokba vegye. Ezen a területen ugyanis Bogátnak nincs helynévi nyoma, 
annál inkább Zombornak. 
Erdélynek a bulgároktól elhódított déli részében a Maros és a Nagy-Küküllő közt, a Küküllők 
alsó folyása mentén Bogát magyar harcosai szolganépükkel szláv településekre ültek rá, ez 
utóbbiak közt szerepel az öt közül három (már említett) olyan helynév, amelyben a 10. 
században eltűnt szláv nazálist a magyarok megőrizték, valamint Marosbogát, ezek a nevek 
tehát korhatározók. A délnek kanyarodó Maros jobb partjára és a Nagy-Küküllőtől délre már 
jóval kevesebb magyar települő jutott, az itteni szlávok egészen a románok ideérkezéséig 
továbbra is anyanyelvükön beszéltek, mert közvetlenül ők adták át a románoknak 
helyneveiket. Egyébként a Nagy-Küküllő és az Olt közt a szláv lakosság is gyér volt, vagy a 
bulgárok egy részének elmenekülésével azzá lett. Az újonnan elfoglalt tartomány déli 
határának védelméről Bogát gyula elsősorban a legsebezhetőbb, besenyő vagy bulgár 
támadásnak leginkább kitett délkeleti részén, a Törcsvári-, Tömösi-, Tatár-hágók, valamint a 
Bodzai- és az Ojtozi-szoros felől gondoskodott. Itt találjuk egyedüli dél-erdélyi őrhelyét, a 
mai Oltbogátot, közelében északra az utódjáról elnevezett Olt-parti két Zsombort. Nyilván 
magyar vitézeiből is {275.} telepített ide, de az Olt-kanyar számos régies magyar helyneve 
közül ma már nem tudhatjuk, hogy melyik keletkezett a 10. században, s melyik 
tulajdonítandó az ugyanolyan névadással élő, később ideérkező székelyeknek. Mindenesetre a 
fentiekben már említett és elemzett 10. század eleji jelleget felmutató székelyföldi magyar 
régészeti leletek (Eresztevény, Kézdivásárhely, Köpec, Sepsiszentgyörgy, Székelyderzs) nagy 
valószínűséggel tulajdoníthatók Bogát magyarjainak. 



 
23. térkép. A Gyulák és Árpád-házi rokonaik helynévi nyomai Erdélyben 

Apulum romjain Bogát gyula, esetleg utódja felépítette a róla nevezett Gyulafehérvárat, mely 
körül szintén korai magyar régészeti leletek (Maroskarna, {276.} Tinód, Gombás, Magyarlapád) 
tanúskodnak magyar népelem megtelepüléséről. A Szamos menti magyar helynevek közül 
nagyon kevés (kétszer pl. a Kend) ismétlődik a Marostól délre, úgyhogy az északi 
nemzetségek osztódással történő tömeges áttelepülésével (mint az később a székelyeknél 
többször is előfordult) nem lehet számolni. Ezzel szemben keleti katonai segédnépek részt 
vehettek Bogát hadi vállalkozásában. Elsősorban besenyők, akiknek tömeges Magyarországra 
településének kezdetét történetírásunk 955 utánra teszi ugyan, de a magyarnál lazább és 
nagyobb területen élő besenyő törzsszövetség már a 10. században felbomlóban volt, sok 
besenyő orosz és bizánci zsoldos szolgálatba szegődött, és a 11. században tömegesen a 
Balkánra és Magyarországra költözött. E folyamat kezdeti stádiumát már Bogát telepítéseiben 
feltételezhetjük. Míg a Marostól északra egyetlen Besenyő (Beszterce mellett) van, a Marostól 
délre ötöt is találunk, s a Vöröstoronyi-szorosnál a Talmács név őrzi egy besenyő törzs 
emlékét. Talán ekkor települt meg egy nagyobb besenyő csoport a Barcaságban, a már 
említett, török nevűnek gyanított patakok vidékén. A besenyőkön kívül a Hunyad megyei 
Berény esetében tételezhetünk fel keleti segédnépekből ideszakadt katonaelemet; az Erdélyen 
kívüli Magyarországon oly gyakori Bercel, Káloz, Oszlár, Varsány és Várkony helynevek itt 
teljességgel hiányoznak, s nyilván hiányoztak névadóik is Bogát seregéből. 
A bulgároktól elhódított terület nem magyar népei közt fel kell tételezni itt maradt bulgárokat. 
Mivel a 10. században a magyarok még „nándor”-oknak nevezték a bulgárokat, helyben 
maradt bulgárok emlékét őrizheti a Maros bal partján az Aranyos torkolatával szemben 
Lándor, és a Hunyad megyei Nándor. Mivel ez az elnevezése valószínűleg a bulgár politikai 
függetlenség 1000 körül bekövetkezett két évszázados szünetelése idején mehetett feledésbe, 
az Erdély déli részében található „bolgár” települések (Bolgárcserged, Bolgárszékes, 
Bolgárszeg) már a királyság korában keletkezhettek. Feltűnően sok viszont a Marostól délre 
eső, eredetileg nem keleti szláv lakosságú területen az „orosz”-okra valló helynév (Oroszi, 
Oroszfalu stb.). Ezek egy része kései, 13. század utáni bevándorlókról van elnevezve, a képző 
nélküli régies formák azonban eredhetnek egy olyan katonaelemtől, amelyet Bogát gyula 
toborzott magának. Három ilyen település (későbbi német lakóik által adott nevük Reussen, 
Reussmarkt és Reussdörfchen) van a Székes völgyében, egy másik Marosbogát közelében a 
Maros bal partján (Oroszi). Oroszokról nevezett faluk vannak még a két Küküllő, az Olt és a 
Hunyad megyei Sebes folyók völgyében. Idetartozónak vélhetjük az orosz zsoldost jelentő 
(Mező)kölpény nevét is Erdély északi részében. 
A Maros–Tisza–Duna szöge 948-ban már kétségtelenül magyarok, éspedig a gyulák uralma 
alatt állott, mert legkésőbb erre az időre keltezendő Konstantin császárnak az a tudósítása, 
hogy Orsova, Belgrád és Mitrovica (akkor: Sirmium) a magyar határnál feküsznek. Amit 
„Turkia szállásterületeként” {277.} leír, az a Temes (Timészosz), a Maros (Murészisz), a Körös 
(Kriszosz) és a Tutisz (Béga?) folyók vidéke, melynek határa nyugaton a Tisza, délen pedig, a 



bulgárok felől a Dunának is nevezett Isztrosz folyó. Egybehangzik ezzel a helynevek 
tanúsága. A Fehér-Körös melletti Gyula (a középkorban Gyulamonostora néven) és a 
közelében az 1261-től oklevelesen ismert Zomboregyháza, mögöttük pedig a hegyek felé a 
katonai segédnépektől származó Besenyő és Talmács éppúgy létezhetett már, mint a Tisza–
Marosszögben (Kis)zombor, tőle keletre Besenyő, és a valaha Temesvár környékén feküdt, 
1331-ben egyházas helyként említett harmadik Zombor, közelében két Besenyővel. De 
középkori adatunk van egy-egy Bács megyei Zomborra és Gyulára, köztük egy-egy 
Besenyőre és Talmácsra, továbbá a régi Valkó megyében Vukovár mellett egy Zomborra, a 
Szerémségben egy Besenyőre és egy Kölpényre (ma Kupinovo). Ezeknek a Konstantin 
császár értesülését megerősítő helyneveknek alapján a gyulák országa a Dráva-torkolattól a 
Vaskapuig dél felé át is terjedt a Dunán, előőrseik a Száváig ellenőrzésük alatt tartották a 
bulgár határt. Miután erdélyi hatalmuk a Déli- és Keleti-Kárpátokig ért, a bulgárok erdélyi 
sóbányái is a kezükön voltak, s így ők lettek az egész magyar törzsszövetség sószállítói mind 
a szalacsi, mind a marosi útvonalon. 
Hatalmi megerősödésüket jelzi, hogy tőlük indultak az első magyar hadjáratok a 
megállításukra egyre kevésbé képes Bulgárián át Bizánc ellen, bizánci krónikák szerint 
„először” 934-ben, majd időleges békekötés után újból 943-ban, amit megint csak 
(valószínűleg sarc fejében) békekötés követett. Eddig a gyulák a magyar törzsszövetség 
központi külpolitikai irányítását követték, mely a 933. évi merseburgi vereségért bizánci 
zsákmánnyal igyekezett kárpótolni harcosait. Ennek az egyetértésnek egyik jeleként foghatjuk 
fel azt, hogy a 10. század közepén uralkodó Árpád-házi nagyfejedelem, Fajsz nevét máig 
viseli egy Küküllő menti falu, amelyet alighanem Bogát gyula (egyik?) lányának kezével, s 
bizonyára egy közel eső sóbányával együtt kapott az előkelő vő erdélyi szálláshelyül. Mint 
látni fogjuk, nem ez volt az Árpádok és a gyulák családai közt az egyedüli házassági 
kapcsolat. 

A GYULÁK BIZÁNCI SZÖVETSÉGBEN 
948-ban azonban olyan fordulat következett be, amely a gyulákat a nagyfejedelemétől 
elkülönülő politikai útra kényszerítette. Ebben az évben küldte Fajsz unokaöccsét, Tormást és 
vele Bulcsú harkát Bizáncba a béke megújítására, amit ezúttal olyan tartósnak szántak, hogy 
mindkét követ meg is keresztelkedett. E gesztus mögött a nagyfejedelmi politika irányítását 
magához ragadó Bulcsú harkának azt a szándékát kell gyanítani, hogy elhatározta a nyugati 
„kalandozások” újrafelvételét, s ehhez egy esetleges bizánci hátbatámadástól kívánta magát 
mentesíteni. Zombor gyula követte {278.} Bulcsú példáját, de nem a nagyfejedelem követeként, 
hanem a maga nevében ment 952 után Bizáncba, ahol ő is megkeresztelkedett. Politikai céljai 
azonban mások voltak, mint Bulcsúnak. Nyugati hadjáratokban nem volt érdekelve, annál 
inkább azonban a bizánci udvarnak akkor már érlelődő bulgárellenes terveiben. A bizánci 
politika soha fel nem adott célja a bulgár hatalom megsemmisítése és a birodalom régi, a 
Száváig és az Al-Dunáig terjedő határainak helyreállítása volt. A gyuláknak is a bulgárok 
voltak a fő ellenségei, hiszen azoktól hódították el a Dunától és a Kárpátoktól északra eső 
tartományaikat. Míg az Árpád-házi főfejedelemnek csak Bizánc semlegesítése volt az érdeke, 
a gyulának egyenesen Bizánc bulgárellenes szövetségét kellett keresnie. Zombor gyula 
megkeresztelkedése után bizánci térítő püspököt vitt tartományába, amire Fajsz és Bulcsú 
néhány évvel előbb nem is gondoltak. A konstantinápolyi pátriárka által „Turkia” püspökévé 
felszentelt Hierotheosz székhelyét sokan Erdélyben, a gyulák fővárosában vagy a körül 
keresték, de újabban a „türkök” két későbbi püspökének, Theophülaktosznak és Antoniosznak 
fennmaradt, s hátlapján Szent Demetert ábrázoló pecsétjéről (hacsak nem a Szaloniki melletti 
vardarióta türkök püspökeivel van dolgunk!) az antik Sirmium helyén épült 
Szávaszentdemeterre, a mai Mitrovicára helyezik. 



Mikor azután a 955. évi augsburgi vereség tanulságaként az új Árpád-házi nagyfejedelem, 
Taksony nyugat felé békepolitikát kezdeményezett, s a római pápától kért térítő püspököt, 
majd 972-ig többször indított hadjáratot Bizánc ellen, szembekerült Zombor gyulával, aki 
önvédelemből még szorosabbra igyekezett fűzni bizánci kapcsolatait. Hűségesen ragaszkodott 
görög rítusú kereszténységéhez, távol tartotta magát a nyugati magyarok Bizánc elleni 
támadásaitól, sőt az általuk ejtett bizánci foglyokat kiváltotta és szabadon engedte. Ez 
politikai tüntetés volt a nagyfejedelem nyugati orientációja ellen és Bizánc mellett, hiszen ha 
valaki, akkor a gyula tudhatta a legjobban, milyen rossz szemmel nézték Konstantinápolyban 
I. Ottó német királynak a Karoling-birodalom feltámasztására és a római császári cím 
felvételére irányuló, 962-ben meg is valósult törekvéseit. 
Taksony a gyula bizánci szövetségében a nagyfejedelmi hatalom sérelmét, a magyar 
törzsszövetség politikai egységének veszélyeztetettségét látta, de még nem rendezte oly 
mértékben a német-római császársághoz fűződő kapcsolatait, hogy nyíltan felléphetett volna a 
gyulával szemben. A már Fajsz által járt utat választotta, fiának és kiszemelt utódjának, 
Gézának feleségül kérte Zombor gyula (akkor még valószínűleg kiskorú) lányát, Saroltot. 
Taksony és a gyula közt a hatvanas években már túlságosan feszült volt a viszony ahhoz, 
hogy a leánykérőket Gyulafehérváron olyan szívélyesen fogadják, mint annak idején Fajsz 
követeit. Közvetítő kellett, s talán ezzel fejthetjük meg a 11. századi magyar krónika rejtélyes 
betétjét, mely elmondja, hogy egy bizonyos Keán harcban állt testvérével, Kulannal, akit 
megsegített egy bizonyos Beliud, s ez később megörökölte Kulan földjét. Ez a Beliud 
tanácsolta Géza és Sarolt {279.} házasságkötését. Ebben az esetben Keánon, mint sokan vélték, 
aligha érthetjük a bulgár cárt. A személynevek alapján a két testvér közt vitatott földet az 
újabb kutatás Hunyad megyébe helyezi, ahol valóban van Kaján és Kalán helységnév, a 
Maros jobb partján pedig Gyulafehérvárral átellenben fekszik Béld. Ez utóbbi névadója 
lehetett Beliud, akár mint a gyula országának egyik előkelősége, akár (a Hunyad megyei Bár, 
Kalán és Kaján helységnevekből következtetve) mint a Tisza menti Bár-Kalán honfoglaló 
törzsfői nemzetségnek a Fehér-Körös felső, már erdélyi folyásáig, s onnan a mai Hunyad 
megyébe is terjeszkedő tagja. Így saját érdekében is, nehogy a két szemben álló fél közt 
hatalma felmorzsolódjék, a békeszerző szerepét vállalta a házasságközvetítéssel. Sikerének, 
Géza és Sarolt házasságának emlékét őrizheti (Maros)décse a tordai és (Magyar)décse a dési 
sóbánya közelében mint a gyula vejének adományozott két birtok, akárcsak – mint láttuk – 
Fajsz és egy gyulalány házasságáét a Küküllő menti Fajsz a közeli sóbányával. 
Bárhogyan is áll a dolog, Géza és Sarolt házasságát csak ideiglenes kompromisszumként 
lehetett létrehozni. A görög rítusú kereszténységben nevelt Sarolt a 972 után Géza esztergomi 
udvarába érkező latin rítusú papok szemében szálka volt, mert miatta nemcsak Géza vallási 
közönyével, a magyarok pogányságával, hanem a bizánci egyházi befolyással is meg kellett 
küzdeniük. Mivel Sarolt – mint Thietmar is tanúsítja – öregedő férjét markában tartotta, a 
nyugati térítők neki tulajdonították térítési kísérleteik kudarcait, mondván, hogy a 
„pogánysággal vegyült megfertőzött vallás rosszabb a barbárságnál”.* FRANCISCUS ALBINUS  

GOMBOS: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae. I–III. Bp. 1937–38. III. 2297. (Querfurti Brúnó szavai.)  A gyula 
magyar, besenyő, orosz és bulgár katonai kíséretében a különböző vallási képzetek sajátosan 
keveredhettek a Sarolt által is vallott hivatalos keleti kereszténység leple alatt. A keleti 
kereszténységet, mely térítő tevékenységük legnagyobb akadálya volt, 1054 előtt a római 
pápa papjai nem ítélhették el nyíltan, ezért az erdélyi, s onnan az esztergomi udvarba került 
formáját „pogányságnak” bélyegezték, „barbárságnak” pedig a könnyebben leküzdhető nyílt 
pogányságot. 



FEHÉR ÉS FEKETE MAGYAROK 
A keleti és nyugati keresztény térítés vetélkedését kiélezte a mögöttük álló hatalmi alakulatok, 
a bizánci és német-római császárság érdekeinek mind Itáliában, mind a Dunánál történő 
összeütközése. A bizánci hódítás már csaknem teljesen felmorzsolta a bulgár politikai 
önállóságot, s azzal fenyegette a fiatal Német-Római Birodalmat, hogy a Dunát elérve 
északkelet felől is utat talál Itália felé. Géza utódja, a 997-től uralkodó István nagyfejedelem 
pedig, akinek a bulgár cár sógora volt, attól félhetett, hogy a Dunánál egyesülő {280.} 
szövetségesek, Bizánc és a gyula együttesen megtámadhatják, sőt belső ellenségektől is 
veszélyeztetett uralmát saját területén is felszámolhatják. Koppány lázadása és a 
megözvegyült Sarolttal való házassági terve sem lehetett független ettől a külpolitikai 
helyzettől. Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a gyula Erdélyében a somogyi pogány 
hercegnek – valószínűleg a gyula által István támadása esetére biztosított menedékként – két, 
nevét viselő udvarhelye is volt, éspedig (Magyar)koppánd és (Maros)koppánd az újaknai és 
kisaknai sóbányák közelében. 
István nagyfejedelem, miután Koppány lázadását leverte, annak felnégyelt teste egy darabját 
az erdélyi gyulának is elküldte, mintegy figyelmeztetésül, hogy a gyulák országa fölötti 
hatalomra is igényt tart. Ennek az igénynek külön súlyt adott a „magyarok királya” címének 
felvételével és 1000-ben történt megkoronáztatásával. Már 1003 után latin rítusú térítőket 
küldött a gyulák országába, amelyet ezek (mint Querfurti Brúnó és Adhemar tudósításai 
bizonyítják) politikailag is különálló területnek tekintettek, és István „fehér magyar” 
országától megkülönböztetve a „fekete magyarok” földjének neveztek. Történetírásunk 
egyetért abban, hogy a „fekete magyarok” földjét valahol keleten, az akkor Ajtony 
kormányzása alatt álló Maros–Tisza–Duna-szögben kell keresni, de alighanem a gyulák egész 
országának népét kell érteni rajta. A nyugati térítők etnikai különbséget sejtetnek a „fehér” és 
„fekete” jelzők mögött, s emiatt egyes történészek a magyarságtól akkor még 
megkülönböztethető kabarokat vélik a „feketék”-nek. Ez a nézet azonban aligha tartható. 
Kabarok (főleg ha a székelyeket is közéjük számláljuk) nemcsak a gyulák országrészében, 
hanem a nagyfejedelem közvetlen hatalma alatt is (a Dunántúlon, Nyitra vidékén, Biharban) 
nagy számban éltek. Ezekre nem vonatkozhatik Brúnó 1008-ban kelt értesülése, hogy 1008-
ban latin rítusra megkereszteltettek, hiszen az nagyrészt Géza uralkodása idején, de legkésőbb 
1000 előtt már megtörtént. Sokkal inkább arra kell gondolni, hogy a „fehér” és a „fekete” 
jelzők a türk népek szokása szerint politikai-katonai rangsort, uralkodó és alávetett, István 
kori viszonylatban az utóbbiak „alávetendő” népet vagy néprészt jelentenek. 
A „fekete” magyaroknak István uralma alá vetése a hazai krónikák és legendák, valamint 
egykorú külföldi források szerint legalább két szakaszban történt. Először Erdély elfoglalása 
és a gyula méltóságának felszámolása került sorra, majd Ajtony területe olvadt be a magyar 
királyságba. Mindezt azonban feltételezésünk szerint megelőzte Erdély északi részének, az öt 
ősfoglaló nemzetség területének a csatlakozása. Ezt abból következtetjük, hogy az öt 
nemzetség megőrizhette ősi birtokainak harmadát, mint azt más magyarországi nemzetségek 
példájából (pl. Komárom megyééből) tudjuk, ahol a királyi megye területe egybeesik egy 
honfoglaló nemzetség szállásterületével, mely a nemzetség önkéntes meghódolásával két 
részében a központi várral együtt a királyi megyeszervezet része lett, míg harmada az ott élő 
{281.} nemzetség fejének örökbirtoka maradt. Egy ilyen esetre Erdélyben is rámutatott a 
kutatás, éspedig Doboka megyére, mely eredetileg a Zsombor nemzetség szállásterülete volt, 
egyharmad részében annak családi birtoka volt továbbra is, míg kétharmadán Doboka 
központtal királyi vármegye alakult. Ez történt Kolozs és Torda megyékben a Mikola és 
Borsa nemzetségekkel is, míg az északkeletről délkelet felé nagy ívben húzódó Agmánd-
birtokok északon a só útját szegélyező és a Tiszáig terjedő Szolnok megyéhez kapcsolódtak, 
keleten pedig a Marosig valószínűleg egy később feloszlott Uzd megyébe szerveződtek. A 
Szent István által szerzett vármegyék területe ugyanis egybeesett az esperességekével, az uzdi 



(ózdi?) esperesség viszont (melynek földrajzi kiterjedésére a Dés melletti Uzd név és a 
mezőségi Uzdiszentpéter nevéből lehet következtetni) Agmánd-birtokokat is magába foglalt. 
Központja talán a Maros jobb partján romjaiban Malomfalvánál feltárt s a királyi várakkal 
mindenben egyező építésű vár lehetett. Uzd megye korai eltűnése a székelyeknek a Maros 
mentén történt letelepítésével, illetve a folyó jobb partjára való kiterjeszkedésével függhet 
össze. A Marostól északra eső területnek a délitől eltérő szervezetére az is utal, hogy csak 
északon találkozunk a 10. század utolsó harmadában feloszló törzsszervezetből kiszakadó és 
királyi szolgálatba álló harcosok törzsnevét viselő helységekkel (Dobokában Jenő, Kolozsban 
Keszi, a Maros jobb partján Megyer). 
Doboka vármegye neve további következtetéseket enged meg. Anonymus megőrizte azt a 
hagyományt, hogy az Ajtony elleni hadjárat vezére Doboka fia Csanád, István király 
unokaöccse volt. Dobokát az Árpád-ivadékok viszonylag jól ismert családfáján nem tudjuk 
elhelyezni, tehát csak anyai ágon sorolhatjuk Szent István rokonságába. Már korábban 
felvetődött az a nézet, hogy Doboka Sarolt nővérének, Karoldnak, azaz Szent István 
nagynénjének férje volt. Ezt – más kézenfekvő lehetőség híján – már azért is el kell 
fogadnunk, mivel Doboka nemcsak Doboka várának, hanem (középkori oklevelek tanúsága 
szerint) kétszer Baranyában (azaz az Árpád-rokonság körzetében), egyszer a Dráva–Száva 
közén (azaz a gyulák hatalmi területén), egyszer a Tisza bal partján (Pátroha mellett, azaz a só 
útján) s egyszer az Olt-kanyar határőrvidékén (ma Datk) fekvő helységeknek is nevet adott, 
tehát mind az Árpád-ivadékokkal, mind a gyulákkal rokonságban volt. Az ezredfordulón 
mindenesetre ő lehetett a legnagyobb tekintély az északi ősfoglaló nemzetségek körében, mert 
a vezető Zsombor nemzetség szállásföldjén épült vár az ő nevét viseli. Mivel pedig a királyi 
megyék szervezési központjául szolgáló várak több esetben az első királyi megyeispán nevét 
vették fel, Dobokát Szent Istvánnak önként meghódoló s ezzel az északi ősfoglaló 
nemzetségek szállásterületét István uralma alá engedő nemzetség-, illetve törzsfőnek kell 
tekinteni. Ezek után a gyulák országa a Marostól délre eső területre szorult vissza, és csak a 
bulgárok ellen győztesen előnyomuló Bizánc szövetségében bízhatott. 
{282.} Vidin bizánci kézbe esése, 1002 után István és a gyula fegyveres összeütközése 
elkerülhetetlenné vált. István lépett először, mielőtt a bizánciak a véres bulgár háború 
befejeztével újra összeszedik magukat. Erdélynek akkor már az ő fennhatósága alatt álló 
északi feléből az Altaichi Évkönyvek szerint 1003-ban megtámadta a gyulát, aki minden jel 
szerint nem tudott érdemleges ellenállást kifejteni, s megadta magát. István magával vitte őt 
és családját, s meg is kereszteltette őket, mert papjai szerint „pogányok” voltak. 
Személy szerint és név szerint ki volt a Szent István által foglyul ejtett gyula, akit az 
„ősgeszta” 13. századi folytatása a „harmadiknak”, Anonymus pedig a „kisebbiknek” nevez, 
az Altaichi Évkönyvekben 1003-as keltezéssel történt bejegyzésből sem derül ki, csak 
méltóságneve szerepel. „István magyar király (rex) haddal jött nagybátyjára, Julus királyra 
(rex), akit feleségével és két fiával együtt elfogva, országát (regnum) erővel a kereszténységre 
kényszerítette.”* GOMBOS, i. m. I. 92.  Ezt a történetet építette tovább a hazai krónikának 
Anonymus által használt változata vagy maga Anonymus úgy, hogy István hadjáratát a 
pogány Gyula elleni keresztes háborúnak tüntette fel, feltételezve, hogy Gyula a 
pogánysághoz való ragaszkodása miatt szenvedett haláláig tartó fogságot. Az „ősgeszta” 13. 
századi folytatásaiban viszont azt olvassuk, hogy Szent István Gyulát, miután erőszakkal 
megkereszteltette, tisztességben tartotta. Fiai, Anonymus szerint Buja és Bonyha 
mindenesetre az ország előkelői közé tartoztak 1045-ben bekövetkezett halálukig. 
Ennél többet tudunk meg a kortárs Thietmar merseburgi püspök feljegyzéséből, mely a 
magyar királyi udvarból szerzett jó értesüléseket tartalmaz. Thietmar szerint „Prokuj senior 
volt a pannonok királyának nagybátyja (avunculus), akit ez, akárcsak most, már előzőleg is 
elűzött székeiből. Amikor a fogságból nem volt képes feleségét kiváltani, unokaöccsének – 



jóllehet ellenségek voltak – a jóindulatából visszakapta őt ajándékképpen.”* Uo. III. 2203.  
Thietmarnak a gyula kétszeri „detronizálásáról” szóló értesülését megerősíti a 14. századi, de 
korábbi hagyományokat őrző nagyobbik Gellért-legenda. Ez ugyanis a Duna–Tisza–Maros 
közét uralma alatt tartó Ajtony ellen minden jel szerint 1008 körül viselt hadjárat elbeszélése 
során megemlíti, hogy Szent István a sereg élére Csanádot állította, és Gyulát adta melléje 
alvezérnek. Ajtonyt Csanád ölte meg, s bizonyságul kivágta és magához vette nyelvét, Gyula 
pedig erről mit sem tudva, Ajtony levágott fejét vitte Szent Istvánhoz, magának tulajdonítva a 
hőstettet. Mikor az igazság kiderült, Gyulát „kivetették” a királyi udvarból. Eszerint erdélyi 
tartományából való (első) elűzése után Gyula a király szolgálatába lépett, feleségét (és nyilván 
fiait is) sarc nélkül visszakapta, de az Ajtony elleni hadjáratban történtek miatt (másodszor is) 
elűzték. Thietmar azt írja, hogy Prokuj Vitéz Boleszláv lengyel {283.} herceghez, Szent István 
ellenfeléhez menekült, aki egy Magyarország felé eső határvárat bízott rá. Ezt a várat Szent 
István később elfoglalta, de hogy ezután mi történt Prokuj gyulával, arról nem maradt fenn 
tudósítás. 
Az utolsó gyulát tehát Prokujnak hívták. Neve a szláv prok =’maradék’ és új =’nagybátya’ (ez 
utóbbi nyilván Szent Istvánra való célzás!) szavak összetétele. Helynévi emlékezete (magyar 
kicsinyítőképzővel!) talán a Küküllő menti Parajd és Pród falvakban maradt fenn, testvérének, 
Saroltnak és fiainak, Bujának és Bonyhának nevét viselő helységek közelében. Prok(uj) 
nevének szláv eredete egyáltalán nem meglepő, hiszen szláv eredetű (de magyar névadású!) 
nevet viselt már Bogát (=’gazdag’) és Zombor-Zsombor (=’bölény’) is, „gyula” 
méltóságnevüket pedig népük a szláv „vojevoda” (=’hadvezér’) szóval helyettesítette be. 
Ebből az elnevezésből alakult később az erdélyi „vajda” méltóságnév. A szláv környezetre s a 
gyulák családjának többnyelvűségére mutat Zombor leányainak neve is. Sarolt és Karold a 
magyar előkelőknél szokásos bolgár-török neveket viseltek, s ezek fehér, illetve fekete 
hölgyet jelentenek. A hölgy (vö. Hőgyész = ’hölgyvadász’ helynevekkel) a menyét másik, 
szintén finnugor eredetű neve, s már az ugor korszakban ’menyasszony’ értelemben is 
használták, talán mert a feleséget (a honfoglalás előtti magyarokról szóló muzulmán 
tudósítások szerint) menyétprémekkel vásárolták. Hogy Zombor gyulafehérvári udvarában 
szlávul és bolgár-törökül, sőt (finnugor) magyarul is tudtak, azt Saroltnak Thietmarnál 
olvasható névváltozata: Beleknegini is bizonyítja. Thietmar a nevet ’szép asszony’-nak 
(pulchra domina) fordítja, amiből az következik, hogy a bolgár-török aldi = ’menyét’ szónak 
finnugor-magyar ’menyasszony’ értelmezéséről is tudomása volt, illetőleg ’úrnő, asszony’ 
értelemben tolmácsolták neki, míg a „sár” szónak bolgár-török ’fehér’ értelmét adja vissza a 
szláv „béle” szóval. Szláv nevet viselt Prokuj egyik fia, Buja (= ’vakmerő’), bolgár-törököt a 
másik, Bonyha (= ’kis bika’, vö. a nagyapa Zombor = ’bölény’ nevével! ). Szláv eredetűnek 
látszik Doboka neve is, a dob = ’tölgy’ szóból, magyar kicsinyítőképzővel, ami a magyarban 
sem szokatlan névadás (l. a Kalocsa nemzetség egyik ágának Szil nevét, mely ugyancsak 
személynévből származik). Ha a név nyelvi származtatása helyes, akkor mindenesetre a szláv 
nazális 10. századi eltűnése után keletkezett, ami Erdély északi vidékein az ezredfordulóig 
már végbemehetett, különben Domb(ka) formát várhatnánk. 
Ami Dobokának és Prokuj gyulának István országegyesítő törekvéseihez való különböző 
viszonyulását illeti, jó okunk van feltételezni, hogy a Marostól északra sem értett mindenki 
egyet Dobokával, elsősorban éppen fia, Csanád nem, aki – az ő vagy azonos nevű leszármazói 
nevét viselő falvak (Szászcsanád és Erdőcsanád) helyzetéből következtethetőleg – egyébként 
is anyja, Karold révén a Marostól délre, Prokuj gyula tartományában élt. A nagyobbik 
Gellért-legenda tanúsága szerint először István ellenségéhez, {284.} Ajtonyhoz csatlakozott. 
Ajtonyt történetírásunk eddig is a gyulákhoz kapcsolta, nevét egy Kolozsvártól nem messze 
délre eső falu is őrzi. Véleményünk szerint ő volt az, aki Prokuj gyula elfogatása után a Maros 
alsó folyása mentén, a tulajdonképpeni Erdélyen kívül a család uralmát továbbra is 
fenntartotta, s bizánci segítséggel ellenállt Istvánnak. 1002 után a bizánci Vidinben 



keresztelkedett meg, és görög rítusú monostort is alapított székhelye, a mai Csanád helyén 
álló Marosvár közelében. A király megbízásából 1008 körülre keltezhető támadást indított 
ellene az akkor már meghódolt (Prokuj) gyula, s csatlakozott hozzá az Ajtonyt eláruló és a 
királyi udvarba menekülő Csanád is. 
Bizánci segítség nem érkezvén, a királyi sereg fegyverei és a belső árulás legyőzték Ajtonyt, 
aki életével fizetett a gyulák idejétmúlt önállóságának makacs védelmezéséért. Családjának 
István megkegyelmezett, és Csanád megyében birtokaik egy részét is megtarthatták, azon a 
tájon, ahol később a Maros-parti Ajtonymonostora felépült. A győzelem dicsőségéért 
versengő Csanád és Prokuj közül az előbbi nyerte el a király kegyét, és lett az Ajtony 
területén létesült Csanád megye első, névadó ispánja, mint ahogy Anonymus elmondja, aki 
tud ugyan Szent Istvánnak Ajtony elleni hadjáratáról, de Gyulát ezzel kapcsolatban nem 
említi. Műve 11. fejezetében a Marostól a Dunáig (Orsováig) terjedő terület honfoglalás kori 
urának a Vidinből kunok segítségével jött (tehát nyilván bulgárnak tekintett) Gladot teszi 
meg, majd hozzáfűzi: „az ő ivadékából született Ajtony, akit azután jóval később, Szent 
István idejében Doboka fia Csanád, a király unokatestvére Maros melletti várában megölt, 
mivelhogy az említett királynak minden dologban ellene szegült. Csanádnak az említett király 
a jószolgálatért feleséget adott, és neki ajándékozta Ajtony várát összes tartozékaival 
egyetemben… Ennek a várnak most is Csanád a neve.” Anonymusnak Ajtonyról és Csanádról 
szóló értesüléseit a nagyobb Gellért-legendában megőrzött hagyománytól függetlennek kell 
tekinteni, nemcsak Gyula nevének mellőzése miatt, hanem fontos részleteltérések miatt is. Így 
pl. a legendában Ajtony csatában esik el, míg Anonymusnál várában öli meg Csanád; a 
legendában Csanád eredetileg Ajtony embere és pogány, rágalmaztatása miatt menekül István 
királyhoz, aki megkeresztelteti és Ajtony ellen küldi, melléje adván (talán ellenőrzésére) 
Gyulát, míg Anonymusnál Csanád múltjáról nem áll egyéb, mint hogy Doboka fia és Szent 
István unokaöccse. 
Querfurti Brúnó 1008-ban már úgy tudta, hogy a „fekete magyarokat” fegyverrel 
megtérítették. István egyesített Magyarországának határa Bizánc felé a Déli-Kárpátoknál és a 
Dunánál állapodott meg. Egész Erdély a magyar király uralma alá került. 

{285.} KIRÁLYI VÁRMEGYÉK ERDÉLYBEN 
István király hatalomátvétele után a Nagy-Szamos és a Maros közén – mint láttuk – 
vármegyéket szervezett, melyek egyben esperesi kerületek is voltak. Prokuj gyulának a 
Marostól délre eső tartománya mint fegyverrel hódított országrész teljes egészében királyi 
birtok lett. Szent István az „ősgeszta” 14. századi változata (SRH I. 316) szerint a gyula 
elfogatása után „oda behelyezte Zoltán nevű szépapját (proavus), aki azután azokon az erdélyi 
részeken örökös lett, s akit ezért közönségesen Erdőelvi (Erdeelui) Zoltánnak hívnak. Ez 
pedig igen régi ember volt, aki a szent király idejéig elélt, s ezért akarta, hogy gazdag 
nemzetek fölött legyen”. Nevét az Olt-kanyarban két Zoltán falu, főként pedig a 
Zoltángyepűjének mondott erődítés tartotta fenn. Területe kezdetben egyetlen hatalmas 
„Fehér” tartományt képezett, melynek élén a külső magyarországi nagyurak közül kinevezett, 
többnyire a király környezetében tartózkodó vajda állt, aki 1111-ben és 1113-ban mint 
„Mercurius princeps ultrasilvanus” tűnik fel, és nyilván azonos az 1097-ben szereplő 
„Mercurio comes Bellegratae”-val, tehát a fehérvári ispán címét is viselte. A „vajda” (latinul: 
voivoda) elnevezés az oklevelekben csak a 12. század legvégén tűnik fel, azelőtt 1177-ben, 
illetve 1183-ban fehérvári ispánként szerepel. A vajdát még két ízben (1200, 1201) említik 
egyben fehérvári ispánnak, azután csak vajdának nevezik. Miután nem egy esetben egy 
személy több ispánságot is viselhetett, 1214-ben véletlenül előfordult, hogy Kán nembeli 
Gyula vajda 1214-ben egyben szolnoki ispán is volt. Ez nem jelentette Erdély közigazgatási 
egységesítését, mert mint előzőleg pl. 1201-ben ugyanazon Gyula vajda és fehérvári ispán 
mellett Márton szolnoki ispán is szerepel, később viszont, pl. 1220-ban két külön személy a 



vajda és a szolnoki ispán. Mikor II. András király 1227-ben fiának, a későbbi IV. Bélának 
ifjabb királyi címmel Erdély kormányzását átengedte, a Tiszáig terjedő osztatlan Szolnok 
megye, mely Erdély északi sávját is magába zárta, kívül maradt Béla területi hatáskörén, s a 
szolnoki ispán mindig András, az erdélyi vajda pedig mindig Béla okleveleinek záradékában 
szerepel. 
Ekkorra viszont eltűnnek a méltóságnévsorokból az addig többször említett dobokai (1164) és 
kolozsi (1177, 1183, 1201, mindhárom esetben külön fehérvári ispánnal, ill. vajdával együtt) 
ispánok, akik azután fokozatosan a vajda alárendeltjeivé váltak. Már földrajzi fekvésénél 
fogva is legkorábban Torda megye került a vajda fennhatósága alá, mert bár várát már 1075-
ben említik, ispánja (lehet, hogy csak véletlenül) egyszer sem szerepel királyi oklevél 
záradékában. A dobokai és kolozsi ispánok viszont a 13. század elejéig egyenrangúak voltak a 
fehérvári ispánságot is viselő vajdával. Erdély egész területének vajdai igazgatás alá jutása 
1263-ban fejeződött be a vajdai és szolnoki ispáni tisztség végleges egyesítésével. Ezután a 
közben létrejött Küküllő (várát már 1177-ben, ispánját 1214-ben említik) és Hunyad, majd a 
{286.} különvált Belső-Szolnok megyékével együtt a hét erdélyi megyésispán a vajdának volt 
alárendelve. 
Az, hogy a dél-erdélyi területet kormányzó vajda fennhatósága csak a 13. században terjedt ki 
a Marostól északra, elsősorban annak tulajdonítható, hogy a honfoglaló nemzetségek 
leszármazottainak és a nagyfejedelemtől, illetve a királytól közvetlenül függő népességnek 
eredetileg különböző jogrendje Észak-Erdélyben is csak fokozatosan egyenlítődött ki a királyi 
megyerendszer keretei között. Idő kellett ahhoz, hogy a Marostól északra fennmaradó 
nemzetségek előkelő tagjai összeolvadjanak a királyi tisztviselők felső rétegével. Ez 
utóbbinak első sorait a belső udvari szolgálatot teljesítő hivatalnokok (udvarispán: comes 
palatii, udvarbíró: comes vagy iudex curiae, tárnokmester: magister tavernicorum stb.) és a 
megyéket kormányzó ispánok képviselték, utánuk következtek a megyei várak katonai és 
gazdasági vezetésével megbízott várjobbágyok (iobagiones castri), akik közül a várnagyok 
(castellani), az ispánok bírói helyettesei, az udvarbírák (comites curiae), a kisebb-nagyobb 
katonai csapategységek (tized, század: decurionatus, centurionatus) parancsnokai s más 
bíráskodási, rendészeti, katonai és gazdasági tisztviselők kerültek ki. A királyi népek széles 
rétegeit szláv őslakókból lett, de magyarokkal is szaporodó udvarnokok (udvornici) és a 
mezőgazdasági és karbantartási munkálatokat végző magyar és szláv várnép (castrenses, 
civiles) alkották. Ezek szolgálatukhoz kötöttek voltak, ellentétben a szintén gazdasági 
tevékenységet kifejtő, de kiváltságokat élvező, a 12. századtól külföldről bevándorolt 
vendégekkel (hospites). A magánbirtokokon uruk termelőeszközeivel dolgozó, tőle 
személyileg függő valódi rabszolgák (magyarul ín-ek) is éltek, ezek nagy része a 12. század 
folyamán önállóan gazdálkodó, de urához kötött „libertinus” lett. 
A királyi várak körül szervezett vármegyék igazgatási kerületek voltak, melyeknek területén 
ősfoglalók és jövevények, szabad birtokosok és szolganépek egyaránt az ispán, illetve a vajda 
katonai és bírói fennhatósága alá tartoztak. A várak közvetlen szolgálatára rendelt népességtől 
húzott jövedelmek és szolgáltatások harmada az ispánt illette, aki ugyan (többnyire Erdélyen 
kívül) magánbirtokkal is rendelkezett, de vagyonosodásának legfőbb forrása az ispáni harmad 
volt. A megyésispánok alól csak a királyi udvarhelyek voltak kivéve, ezeknek népe és 
jövedelme felett – külön tisztviselők által – közvetlenül a király rendelkezett. Mint egész 
Magyarországon, úgy Erdélyben is voltak a király, ill. a királynő számára fenntartott birtokok, 
egy-egy udvarhellyel központjukban. Mivel később vagy eladományozták őket vagy 
kiváltságos telepesekhez kerültek, a korai századok forráshiánya miatt Erdélyben kevés 
nyomuk maradt. Királynői birtok volt a Marostól délre a Gizella királyné által a bakonybéli 
apátnak adott (Magyar)lapád és mellette az 1177-ben eladományozott Asszonynépe, továbbá 
a később szintén eladományozott (Sajó)udvarhely, s a székelyek későbbi főhelye, 
(Székely)udvarhely is. 



{287.} A királyi és várbirtokok katonáskodó, kézműves és földművelő népelemei természetesen 
nemcsak az erdélyi magyar honfoglaló nemzetségek királyi szolgálatot vállaló tagjai közül 
vagy a szláv őslakosságból kerültek ki, hanem Magyarország más vidékeiről is hozott a 
központi hatalom Erdélybe olyan megbízható telepeseket, akiket fel lehetett használni a 
királyi hatalom biztosítására. Itt elsősorban azokra a magyarokra gondolunk, akik a királyság 
megalapításával jelentőségét vesztett törzsi szervezet felbomlása után boldogulásukat a király 
szolgálatában keresték. Ilyen törzstöredékeket használt fel István király birtokai és a 
vármegyék szervezésénél az ország egész területén, s így kerültek Erdélybe, a Szamos 
völgyébe a Jenő és Keszi törzsből, a Maros jobb partjára pedig a Megyer törzsből kivált 
csoportok, melyeknek emlékét az e három törzsnévből képzett – fentebb már említett – három 
helynév őrzi. Természetesen a királyi hatalom által Erdélybe telepített magyar elemeket nem 
korlátozhatjuk e három falu lakosságára, mert ilyenek kétségkívül más magyar falvak 
alapításában is részt vettek, melyeknek neve azonban nem árulja el a telepesek – akkorra már 
feledésbe is merült – törzsi hovatartozását. A területnek belterjesebb gazdasági kihasználását 
meggyorsította Szent István királynak az a rendelete, hogy legalább minden tíz falu köteles 
egy templomot építeni. A század végén Szent László király eltiltotta a falvak lakosságát attól, 
hogy a templomtól túlságosan messze költözzék, a temetkezést pedig a templom közvetlen 
közelébe rendelte, hogy a pogány szertartások továbbélésének véget vessen. 
A birtokviszonyok és a népesség szervezeti keretei Erdélyben is az egész Magyarországon 
kialakult rendszerhez igazodtak. A 13. század elején készült váradi tüzesvaspróba-lajstrom, 
mely az istenítélethez folyamodók pereinek kimenetelét jegyzi fel, bőséges adatokat szolgáltat 
az erdélyi megyék szervezetére és a társadalmi rétegek helyzetére vonatkozólag, világosan 
tanúsítva, hogy Erdély megyékre tagolt területe minden észrevehető sajátos színezet nélkül, 
ha talán lassabban is, az általános magyar fejlődésbe illeszkedett bele. Feltételezzük, hogy a 
királyi megyeszervezet előkelő és közrendű népei közt, különösen eleinte, jelentős számban 
voltak nem magyar etnikumú elemek, hiszen a nemzetségek által meg nem szállt területek 
lakossága részben szláv volt. A magyar számbeli fölény azonban a szabad magyaroknak 
királyi szolgálatba lépése révén hamarosan érvényesült; a 13. századból elég szép számban 
ránk maradt várjobbágy- és várszolganevek Erdélyben is e rétegek alapvetően magyar 
etnikumáról tanúskodnak. A kétféle, nemzetségi és királyi társadalom előkelőinek keveredése 
az előbbieknek királyi szolgálatba állásával szintén megindult, s a „nemes” gyűjtőfogalom a 
13. században már mindazokra kiterjedt, akik akár ősfoglaló elődeik, akár királyi adomány 
révén szabad birtokosoknak mondhatták magukat. 
Az Aranyostól és a Marostól délre azonban némileg másként alakultak a viszonyok. Itt a 
vajda alá tartozó megyei típusú szervezet csak a két Küküllő {288.} alsó folyása mentén és a 
Maros partjain Gyulafehérvár körül jött létre, mely később Fehér, Hunyad és Küküllő 
vármegyékre tagolódott. Ide már törzsi helynevet magával hozó katonaelem nem is jutott, s a 
várakhoz szolgáló népelemekből is csak kevésnek (Bocsár, Haró, azaz pohárnok és szakács) 
maradt helynévi nyoma. A gyulák uralma idején ide tömörült Erdély szláv lakosságának 
zöme, s itt, valamint az ősfoglaló nemzetségek szállásterületétől északkeletre, ugyancsak 
szláv, bár gyérebben lakott vidékekre települtek be külső magyarországi nagyurak, a világi 
nagybirtokosság első erdélyi képviselői a 13. század elején. Ez már egész Magyarországon a 
királyi vármegyék felbomlásának és szétadományozásának korszaka volt, hullámai Erdélyt is 
elérték. Elsősorban a külső Magyarországról származó, Erdélyben főhivatalt viselő 
arisztokrácia szerzett itt adománybirtokokat. A legkorábbi ismert adományt III. Bélától a 
Wass és Aczél családok őse nyerte. A felvidéki Kácsik nembeli Mihály erdélyi vajdasága 
idején (1209–1212) testvérével, Simon bánnal (1215-ben vajda) együtt Kolozs megye keleti 
felében kapott nagy kiterjedésű földeket. Ezeknek egy részét azonban Simon bán hűtlensége 
miatt 1228-ban Tomaj nembeli Dénes tárnokmester, később (1233–34) vajda nyerte el, aki így 
nemzetsége erdélyi ágának, a Bánffy családnak megalapítója lett. A dunántúli Kán nemzetség 



tagja, Gyula, bizonyára szintén erdélyi vajdasága idején (1201 és 1214) jutott Küküllő menti 
birtokaihoz. Tartományúri hatalmat a vajdák azonban nem építhettek ki Erdélyben a 13. 
század végéig, mert tisztségüket csak rövid időre, 1–4 évre bírták. Az 1202–1209 közt 
vajdaságot viselt Korlát fia Benedek is 1206–1207-ben másnak adta át tisztségét, 1212 és 
1226 közt pedig évente váltották egymást a vajdák. Így más külső magyarországi családok is 
kaphattak birtokot Erdélyben. A Kácsik-uradalmak szomszédságában már 1228 előtt 
birtokolta a kiterjedt tekei domíniumot a francia eredetű Kökényes-Radnót nembeli Kökényes 
ispán, akinek eredetileg Nógrád megyében voltak birtokai. A 13. század második felében 
tűnnek fel Erdélyben a szintén kívülről beszármazott Becse-Gergely, Ákos és Hermány 
nemzetségek. A Becse-Gergely nemzetség, melyből Erdély történelmében nagy szerepet 
játszó három család, a Bethlen, az Apafi és Somkeréki Erdélyi ágazott ki, a Nagy-Szamos és a 
Küküllők mentén jutott birtokokhoz, az Ákos nemzetség Thoroczkai ága Torda megyében, 
Illyei és Folti ágai pedig Hunyad megyében a Maros északi partján birtokoltak. Ez utóbbiak 
közelében a később számos kisnemesi családra szakadt Hermány nemzetség kapott birtokot. 
A Hermány nembeli Lackfi család a 14. században az ország legelőkelőbb családjai közé 
emelkedett, és évtizedeken keresztül Erdély sorsának is irányító tényezője volt. 
Ha ezeket a korai keletkezésű magánbirtoktesteket térképre vetítjük, azonnal szembetűnik 
periferikus fekvésük; mind az erdős hegyvidék lábánál helyezkednek el. Nyilvánvaló tehát, 
hogy a király a megadományozott főuraknak szerepet szánt a gyérebben lakott erdélyi 
területek benépesítése {289.} terén, amit eddig a királyi ispánok végeztek és irányítottak. Az új 
birtokosok már saját érdekükben is teljesítették ezt a feladatot, s telepítési tevékenységük 
nyomán az új falvaknak egész sora keletkezett. Valószínű, hogy Magyarország más vidékein 
fekvő ősi birtokaikról hoztak magyar telepeseket, ezek azonban csak az uradalmi központok, 
a völgyi falvak benépesítésére voltak elegendők, a lakatlanul maradt területekre a tatárjárás 
néppusztításai után idegen: német, román és orosz bevándorlókat hívtak. 
A királyi vár- és birtokszervezet, valamint a korai magánbirtokok keretein belül a legeltetésre 
alkalmas aljnövényzet nélküli „fekete”, bükk- és fenyőerdők határáig egy viszonylag zárt, 
korai és későbbi szláv foltokkal és német népszigetekkel tarkított, zömében azonban magyar 
etnikumú települési terület jött létre a 13. század közepére Erdélyben, mely a korai típusú 
magyar helynevek térképre vetítése mellett, ha hézagosan is, a kisszámú okleveles adatokból 
szintén kimutatható. Északon a Nagy-Szamos és az egyesült Szamos völgyét – mely 
lényegében ma is nyelvhatár – tarthatjuk a középkori magyar települési terület határának; Dés 
városát és Désakna sóbányáját 13. század eleji oklevelek említik. Kelet felé a 12. század 
végén a magyar terjeszkedés biztosan elérte már a Sajó völgyét, amit Sajószentandrás magyar 
falunak III. Béla király (1172–1196) egyik közelebbi keltezést nélkülöző oklevelében való 
előfordulása bizonyít. Innen délkeletre, a Maros áttörésénél 1228-ban már oklevelesen is 
említik Vécs várát s mellette Lövér és Magyaró falvakat, ezek ma is az erdélyi magyar 
néptömb északkeleti végpontjai. 
Délkeleten a 12. század végén a magyarság már az Olt-kanyarig ért, amint azt 13. század eleji 
oklevelekben szereplő magyar falunevek (Halmágy, Sáros, Báránykút, Hévíz, Sárkány, Barót 
stb.) is bizonyítják. Délnyugaton a mai Szászváros és Szászsebes magyar eredetű neveit 
említik 1224-ben, de a magyar település akkorra már régen benyomult a későbbi Hunyad 
megye belsejébe, a Sztrigy völgyébe is. A magyarság nyugaton is mindenütt az összefüggő 
bükkerdők határáig terjeszkedett ki, északnyugaton az erdőhatárhoz közel eső Gyalu és 
Esküllő faluk neveit említi Anonymus. A Maros jobb partján 1206-ban Magyarigen, akkor 
szász, de nevéből következtethetőleg előbb magyar lakosságú, 1219-ben pedig Miriszló körül 
később is magyar lakosságú falvakról hallunk. Az így körülhatárolt területen, mely a széleken 
fekvő, ma is aránylag gyéren lakott erdővidékek kivételével úgyszólván az egész Erdélyt 
magában foglalja, a 12. század közepéig összefüggő magyar néptömb élt, melynek szegélyén 
a szláv elemek akkor már közel lehettek a beolvadáshoz. 



A bükk- és fenyőerdők zónáját kivéve, mindenütt sűrű egymásutánban sorakoztak már a 12. 
század végén a magyar telepek, úgyhogy nyugodtan állíthatjuk: az Erdélyi-medence 
belsejében a ma is meglevő falvak a 13. századra már tekintélyes többségükben kialakultak. 
Néhány próba könnyen meggyőz ennek az állításnak az igazságáról. 1177-ben az Alsó-Fehér 
megyei Asszonynépe falu körül már állottak mindazok a települések, melyek ma is {290.} 
környezik (Magyarbénye, Kisakna, Vadverem – akkor Szokmánd néven –, Magyarlapád, 
Fugad, Háporton, Oláhtordos). Szászföldön egy 1206-ból származó oklevél felsorolja Voldorf 
(Kozdfő) falu szomszédjait (Lebnek, Kóbor, Felmér, Sáros, Réten, Báránykút), ez a részben 
magyar, részben német nevű hét falu máig határos egymással, közöttük azóta sem keletkezett 
új település. Mindez nem jelenthet kevesebbet, mint azt, hogy a szóban forgó vidékeken a 
település már a 12. század végére elnyerte végső kereteit, a faluhatárok kialakultak. A 
forrásanyag rendkívüli szegénysége ellenére (a birtokviszonyok írásbeli rögzítése egész 
Magyarországon csak a 12. század végével indul meg rendszeresen) lehetne még néhány 
példát felhozni a 13. század eleji erdélyi falusűrűségre, de a fent ismertetett két környék 
települési viszonyai magukban is elegendő támpontot nyújtanak arra, hogy a szomszédos 
területeken is legalább hasonló települési sűrűséget feltételezzünk. 

 
24. térkép. Erdélyi magyar települések a 13. század közepén a helynevek alapján 

{291.} De hogyan érhette el a magyar település az Olt partját, és hogyan kerülhettek németek a 
Küküllők középső folyásához, ha a vajda fennhatósága alatti korai Fehér megye magvát a 
Küküllő-torkolat körül kell feltételezni? Erre a kérdésre csak a megyeszervezettől különböző 
határőrvidéki szervezet létrejöttének, a székelyek, a szászok és a románok 
településtörténetének ismeretében lehet felelni. 

A SZÉKELYEK ERDÉLYBEN 
Erdély déli és keleti határvidékeinek benépesítésében a székelyek magyar törzse játszotta a 
főszerepet. A 11. századi krónika, illetőleg a belőle egymástól függetlenül merítő Anonymus 
és a kései krónikák egyaránt azt vallják a székelyekről, hogy a Kárpát-medencébe érkező 
magyarság már itt találta őket mint Attila népének, tehát a hunoknak fennmaradt töredékét. 
Az egész középkoron át mint a magyarságtól különböző, de vele rokon, önálló etnikumot 
(natio Siculica) emlegetik őket, s hogy valóban valamely, a magyarsághoz csatlakozott, 
törökös nomád lovas vezető réteggel bíró törzset kell látnunk bennük, azt igazolni látszik az 
oguz-törökök nemzetségi szervezetének megfelelő katonai és társadalmi beosztásuk (hat 
tisztségviselő nemzetség s ezeken belül 4–4 ág), továbbá könnyűlovas harcmodoruk, melyet 
krónikáink tanúsága szerint még akkor is megőriztek, mikor a magyar hadsereg zöme már a 
nyugati, nehézlovas lovagi hadviselésre tért át. Ezek az adatok megerősíteni látszanak a 11. 
századi hagyományt, de más körülmények óvatosságra intenek. 
Eddigi tudásunk szerint ugyanis a magyarság az egyetlen törökös szervezetű nép, melynek 
olyan jelentős finnugor eredetű alaprétege volt, hogy az a maga nyelvét a török nyelv rovására 
érvényesítve, az egész népközösséget – ha nagyszámú török eredetű kölcsönszó 



megmaradásával is – finnugor nyelvűvé tehette. Márpedig a székelyek, mióta erre csak 
adataink vannak, ugyanazt a finnugor eredetű nyelvet beszélték, mint a magyarok. Nemcsak 
minden név, mellyel az általuk megszállt területek földrajzi egységeit elnevezték, hanem 
társadalmi szervezetük alapegységeinek, a nemzetségeknek és az ágaknak a nevei is magyar 
eredetűek. Abban az eredetileg török nyelvű szövegek rögzítésére szolgáló, közép-ázsiai 
eredetű, rovásírásos ábécében, melyet a székelyek még a középkor végén is használtak, a 37 
betűjel közt 21 ótörök, 3 ógörög és 3 glagolita eredetű, az utóbbiak közt találjuk az f, h, ly és c 
hangok jelzését, amelyeknek megfelelő hang a török nyelvekben nincs, ellenben megvan a 
finnugor magyarban. 
Kétségtelen tehát, hogy a székelység, ha már eredetileg is nem magyar nyelvű volt, török 
anyanyelvét korán felcserélte a magyarral. Ilyen teljes elmagyarosodásra pedig (a székely 
tájnyelvben nincs több honfoglalás előtti bolgár-török eredetű szó, mint a magyar nyelvben 
általában) aligha nyílt volna {292.} mód Erdélyben, ahol a déli és keleti határvidéken megszállt 
székelység csak északi és nyugati irányban érintkezett magyar tömegekkel. Amennyiben 
viszont már a magyar honfoglaláskor nem éltek volna Erdélyben, úgy betelepedésüket semmi 
esetre sem tehetjük a 11. század elejénél későbbre, mert ha a 11. század folyamán nem a 
központi fejlődéstől távol, a magyar népterület keleti határán éltek volna, éppen úgy 
széttelepültek volna, mint a honfoglaló hét magyar törzs harcosai. A székelyeknél – a 
magyarság többi részétől eltérően – a nemzetségek nemcsak birtokjogi szerepüket őrizték 
meg, hanem azt a közigazgatási és bíráskodási intézményekben formát öltő közjogi 
kapcsolatot is, mely az egyes nemzetségeket politikai egységbe kovácsolva tartotta az egész 
középkoron keresztül, sőt formailag egészen 1848-ig. 
Ezek az egymásnak ellentmondó tények megosztották a tudományos közvéleményt, s ami a 
székelyek eredetét és Erdélybe költözését illeti, napjainkig két különböző nézet küzd 
egymással anélkül, hogy bármelyik is egyeduralomra juthatott volna. A régészek és velük 
együtt a történészek egy része azt tartja, hogy a székelyek eredetileg is magyar, vagy 
legalábbis azzal igen közeli rokonságban álló onogur-bolgár néptörzs voltak, s az avarok 
(akiket a kortárs európai közvélemény, sőt saját politikai tudatuk is a hunokkal azonosított: 
innen a székely hunhagyomány) sodorták őket magukkal a Kárpát-medencébe, ahol 
népiségüket a magyar honfoglalásig megőrizték. Ennek az elméletnek egy újabban 
kidolgozott változata szerint a 7. század vége felé magyarok (s velük együtt a székelyek) 
költöztek az avarok közé a Kárpát-medencébe, új, díszítőmotívumairól „griffes-indás stílus”-
nak nevezett művészi felfogást hozva magukkal. 
A magyar nyelvészek nagy része s az ő eredményeikre építő történészek szerint viszont a 
székelyek török eredetű és kultúrájú néptörzse még a honfoglalás előtt csatlakozott a 
magyarsághoz, és a Kárpát-medencébe már többé-kevésbé elmagyarosodva, a többi magyar 
törzzsel egyidőben, tehát a 9. század végén érkezett. Egy időben a pontusi sztyeppen a 
magyarokkal együtt élt „eszkil” bolgárokban keresték a székelyek őseit, később az etimológia 
helyességét támadták, napjainkban megint vannak védelmezői. 
Hasonlóképpen megoszlanak a vélemények a székelyek Erdélybe költözésének korát illetőleg 
is. Ebben a vonatkozásban figyelemre méltó körülmény az, hogy székely telepek nemcsak 
Erdélyben, hanem Magyarország déli, nyugati és északi határvidékein s Bihar megyében, 
Nagyvárad környékén is voltak, ha az erdélyi székely tömbhöz mérten ezek kis 
szórványoknak minősíthetők is. Ismerve a keleti nomád népeknek azt a szokását, hogy az 
újonnan csatlakozott törzseknek az elővéd szerepét kellett vállalniok (a székelység valóban 
még a 15. században is a magyar hadsereg elő-, illetőleg hátvédjét képezte), továbbá 
figyelembe véve az említett magyarországi székely telepek földrajzi elhelyezkedését, a 
magyar történetírás arra a mindinkább tért {293.} hódító következtetésre jutott, hogy a 
székelyek zöme valószínűleg Bihar megyében élt, ahol – Erdélyt nem tekintve – helynévi és 
írott adatok alapján a 13. századot megelőzően a legnagyobb mérvű székely megszállást lehet 



feltételezni. A 11. század elején Erdélybe költöztek, hogy ott tegyenek eleget határőri 
kötelezettségüknek. 
Bíborbanszületett Konstantin feljegyezte azt a hagyományt, hogy a kazárok egy fellázadt 
néprésze, a kabarok három törzse a magyarokhoz csatlakozott. Anonymus Bihar vidékét, mint 
láttuk, kazár lakosságúnak mondja, sőt azt is elbeszéli, hogy a kazár vezér, Ménmarót leányát 
Árpád vezér legkisebb fia, Zolta feleségül vette, s apósa országát örökölte. Ha szabad ezt a 
hagyományt „Erdőelvi Zoltán”, Szent István első vajdája nevével kapcsolatba hozni, akkor a 
székelyeket leginkább a kabarokkal (kazárokkal) lehet azonosítani, akikről Bíborbanszületett 
Konstantin a 10. század közepén még azt állítja, hogy kétnyelvűek, (bolgár-török) 
anyanyelvük mellett a magyarok (finnugor) nyelvét is beszélik. Bihari időzésük teljes 
elmagyarosodásukat is megmagyarázná. „Erdőelvi Zoltán” vezetésével már mint magyar 
nyelvű nép érkeztek a gyula volt tartományába, és települtek meg a Maros és az Olt között. 
Anyaszékük, Telegd neve, melyről egyik nemzetségüket is nevezték, a Bihar megyei Telegd 
helységnévre utal vissza. De Biharból hozott nemzetségnév lehet az Ábrány és a Jenő is. 
Bármelyik vélemény jutna is – újabb bizonyítékok segítségével – győzelemre a székelyek 
eredetének kérdésében, abban nem lehet kételkedni, hogy a székelység zöme legalább a 11. 
század eleje óta lakja Erdélyt, és első erdélyi szállásterületei a Marostól délre, a déli és keleti 
határhegység lábáig húzódva terültek el. A mai székely települési terület nem felel meg az 
eredeti elhelyezkedésnek, mert a Háromszéki-medencébe csak a 13. században kerültek 
székelyek, addig viszont a később szászok lakta dél-erdélyi határvidékre is kiterjeszkedtek. 
Bizonyítja ezt az újkorban Háromszék közigazgatási egységébe összefoglalt három „szék”-
nek nevezett kerület, a sepsi (azaz: sebesi), kézdi és orbai neve. Mindhárom egy-egy 
helynévre utal, ilyen nevű faluk azonban a szóban forgó székek területén nincsenek, 
megtalálhatók viszont nyugatabbra, ott, ahol a 13. század óta szászok laknak. Ezek: 
(Szász)sebes, (Szász)orbó és (Szász)kézd. Az elsőről és környékéről oklevelesen tudjuk, hogy 
mielőtt II. András király 1224-ben a szászoknak adományozta, a székelyeké volt, 
következőleg a másik kettőnek neve is az eredeti székely lakosság emlékét őrzi. Ugyancsak 
székely terület volt a mai Medgyes vidéke is, ahova csak a 13. század második felében 
költöztek a keletre nyomuló székelység helyébe szászok, amint azt a székelyek fölé kinevezett 
királyi főtisztviselőnek, a székely ispánnak itt még sokáig gyakorolt hivatali hatásköre 
bizonyítja. Az egyik székely nemzetség neve Medgyes, eredeti településükre utalhat. 
{294.} Ezek szerint tehát a székely népterület a 13. század előtt a mai Szászvárostól (ahol 
szintén vannak helynévi nyomai a székely őslakosságnak) hosszú sávban húzódott kelet felé 
az Olt-kanyarig, észak felé pedig a Marosig terjedt. 
Nyugat és észak felé a székelyek közvetlenül érintkeztek a Maros-völgyi magyarsággal, míg 
dél és kelet felé az Olt jobb partját és a Küküllők meg a Maros felső folyásának vidékét 
szállták meg. A Barcaságban valószínűleg már ott találták a korai besenyő határőröket. 
Ezekkel együtt védelmezték a déli és keleti határokat, ahol a Kárpátok szorosainak őrzésére a 
királyi hatalom földvárakat emeltetett (Salgó, a mai Szászcsór melletti Pétervár, Talmács, 
Halmágy, Miklósvár, Bálványos, Görgény, Vécs). E várak régiségét mutatja, hogy kerületük a 
hozzájuk tartozó falvakkal – azután is, hogy környékükön székelyek, illetőleg szászok 
telepedtek le – királyi terület maradt, s közigazgatásilag Fehér, illetve Torda megyéhez 
csatolták mint a megye zárt területi egységén kívül eső, székely és szász jogállású települések 
közé ékelt szigeteket. 
A székely társadalom szervezete az egész középkoron át lényegében azonos volt azzal a 
bolgár-török népekre jellemző szervezettel, melyben Szent István reformjai előtt az egész 
magyarság élt. Mindössze a felsőbb politikai irányítás került át a király által kinevezett 
főtisztviselő, a székely ispán kezébe. Míg a magyar nemzetségfők politikai szerepe azáltal 
szűnt meg, hogy a bíráskodás és a katonai vezetés a király, illetve annak kinevezett 
tisztviselői hatáskörébe került, a székelyeknél a helyi tisztviselők továbbra is a társadalom 



autonómiájának képviselői maradtak. A 6 nem és nemenként 4 ág szigorúan meghatározott 
sorrendjében évenként más és más személy töltötte be a nemzetségi bíró (iudex) és a hadnagy 
(capitaneus) tisztségét. Mivel a tisztségek néhány előkelő családon belül örökletesek voltak, s 
jelentékeny anyagi jövedelemmel, továbbá a közös nemzetségi vagyonból többszörös 
részesedéssel jártak együtt, a székely társadalmon belül vagyoni rétegződés keletkezett. 
Székely és székely közt azonban feudális függés mégsem állt fenn, mindnyájan ugyanabban a 
később „nemesi”-nek elismert szabadságban részesültek, melynek feltétele a származás, 
ismérvei pedig a személyes hadba szállás joga és kötelessége s a közös földből való 
méltányos részesedés voltak. 
A magyarságon belül kétségtelenül a székelység őrizte meg legtovább a legelőváltó 
pásztorkodás gazdasági rendszerét. Eleinte lóval (mint a sztyeppen a bolgár-törökök), de még 
a 13. században is csak állatállományuk után, természetben adóztak („ökörsütés”), s ez az 
egyébként is csak különleges alkalmakkor (a király koronázása, lakodalma és elsőszülött fia 
születése alkalmával) esedékes, ajándékszámba menő tartozás a középkorban egyedüli adójuk 
maradt. 
Ehhez képest a székely hadsereg is könnyűlovasságból állott még akkor is, mikor már a 
magyar katonaság zömét nehéz páncélos lovasok alkották. Az „ősgeszta” 12. századi 
folytatása egykorú emlékét tartotta fenn az ellenséget {295.} meglepetésszerű, villámgyors 
rohamokkal nyugtalanító és színlelt megfutamodással tőrbe csaló, sajátos nomád 
harcmodoruknak, melyet jellemzően maga a krónikaíró sem értett meg, s a nehéz páncélosok 
szilárd helytállásához szokott szemével gyávaságnak látott. A személyes hadba szállás 
rendszere mellett természetesen még akkor is fenn kellett tartani a könnyűlovasságot, mikor a 
túlnyomóan pásztorkodó életforma a földművelés térhódításával háttérbe kezdett szorulni, 
mert a páncélos fegyverzetének beszerzése olyan anyagi megterhelést jelentett, melyet más, 
mint birtokos nemesember, nem viselhetett. A székelyek pedig a 12. század közepén 
bekövetkezett erdélyi ujjárendezés következtében a pásztorkodó életmód folytatásához 
szükséges terület nagy részét elveszítve, egyre inkább zömükben kétkezi munkájuk után élő, 
saját háznépük munkaerejére utalt földművelő kisbirtokosokká váltak. 

A SZÁSZOK BETELEPÜLÉSE ÉS A DÉLI HATÁRVÉDELEM 
ÁTSZERVEZÉSE 
A Magyar Királyság fennállásának első másfél évszázada alatt Erdély politikai jelentősége 
háttérbe szorult. A német és lengyel hatalmi terjeszkedéssel sikerrel megküzdő magyar 
királyok a 11. század vége óta minden figyelmüket az Adriához vezető út megszerzésére 
fordították. Horvátország és Dalmácia bekebelezése után viszont Velence és Bizánc 
érdekeivel kerültek ellentétbe, s a 12. század első háromnegyed részét kitöltő harcokba 
bonyolódtak, melyek egyre inkább kezdték Erdélyt is érinteni. 
Erdély határain túlra a magyarok nyomában a besenyők, majd az úzok nyomultak, harcias 
nomád lovas népek, melyek állandó becsapásokkal nyugtalanították szomszédaikat, köztük 
néha, pl. Szent István idején, Magyarországot is. 1068-ban nagy erővel törtek be északkelet 
felől, s a Meszesi-kapun áthatolva az egész Nyírséget Bihar váráig elpusztították. Salamon 
király azonban seregével a Lápos és a Szamos völgyén át visszavonuló csapataik elé került, s 
unokaöccse, a későbbi Szent László király vitézsége révén sikerült őket a Szolnok megyei 
Kerlés falu mellett szétvernie. A kijevi Russzal és a rokon nomád népekkel folytatott 
harcokban azonban a besenyők felőrlődtek, s maradékaik a 11. században részben a Balkánra, 
részben Magyarországra települtek. 
Az erdélyi határt azonban már a 11. században egy újabb keleti nomád népnek, a kunnak 
előretörése fenyegette. Ezt a népet az oroszok polovecnek, a magyarok pedig a fekete kunnak 
nevezett úzoktól megkülönböztetve fehér kunnak nevezték. Előcsapataik a 11. század végén 
elérték az Al-Dunát, s Magyarországra is betörtek. Az orosz fejedelmek azonban a 



századfordulón visszaszorították őket Don menti szállásaikra, s csak egyes töredékeik 
maradtak az Al-Dunánál, ezek pedig komoly veszélyt Erdélyre mindaddig {296.} nem 
jelentettek, amíg a 12. század közepén a déli határokat immár nem rabló, hanem hódító 
szándékkal egy komoly ellenség, Bizánc kezdte fenyegetni. 
1166-ban érte az első bizánci támadás Erdélyt, ahová a Dunán három oszlopban felvonuló 
ellenség be is hatolt, s ha nem vetette is meg ott lábát, átmeneti győzelmeket aratott, mert a 
székely és besenyő könnyűlovasságnak a nehézlovassággal és a páncélos gyalogsággal 
szemben tehetetlennek kellett bizonyulnia. II. Géza király (1141–1162) ezt ugyan már nem 
érhette meg, de Bizánc hódító szándékaival tisztában volt, sőt fegyverrel is kellett már 
védekeznie. A magyar királyok mindig is szívesen fogadtak, sőt hívtak olyan „vendégeket”, 
akik az itthon hiányzó katonai tudást pótolták, s még a magánbirtokra települő külföldieknek 
sem engedték el a katonai szolgálatot. II. Géza azonban nem elégedhetett meg szórványos, 
véletlenszerű betelepülőkkel, mint amilyeneket országszerte és Erdélyben is (itt négy Németi, 
két-két Oroszi és Nándor, valamint egy Cseh) helységnevekből ismerünk, neki egy tömegben 
lehetőleg nagyszámú korszerű fegyveresre volt szüksége a legsebezhetőbb erdélyi határvonal 
megerősítésére. Ilyeneket láthatott a Magyarországon átvonuló keresztesekben, azok meg 
Magyarországot láthatták olyan területnek, ahol túlnépesedett hazájuk népfölöslege új 
otthonra találhat. Vagyontalanná vált lovagok és földszűkében lévő parasztok egy Rajna–
Mosel-vidéki csoportjával lépett érintkezésbe, s Erdélyben az Olt mentén telepítette le őket, a 
későbbi, 1224-ben kelt kiváltságlevél szavaival „elhagyott” (deserta) földön. 
Ez a föld nem abban az értelemben volt „puszta”, hogy már előzőleg lakatlan volt, hanem 
azáltal lett lakatlanná, hogy a király eltelepítette onnan az ott lakó székelyeket, hogy német és 
kisebb részben vallon telepeseinek helyet biztosítson. A lovagokban, akik magukat „gréf”-nek 
(magyarul „geréb”-nek) nevezték, páncélos katonákat nyert, a parasztok viszont fejlettebb 
agrotechnikát hozva magukkal és az otthoninál nagyobb szabadságot (pl. szabad geréb- és 
papválasztást, adó- és vámkedvezményeket) nyerve, képesek voltak nemcsak gerébjeiket 
eltartani, hanem a királynak is adózni. Ha az Olt mellé települők eredeti kiváltságaira csak az 
1224-es, akkor már jóval nagyobb területre kiterjeszkedett „Flandrenses” vagy „Theutonici” 
(a későbbi „szászok”) jogállapotából tudunk is visszakövetkeztetni, lényegében nem lehettek 
annál kedvezőtlenebb helyzetben, különben nem cseréltek volna hazát, s a király nem 
számíthatott volna közülük néhány száz gerébnek anyagilag is biztosított katonai szolgálatára. 
II. Géza telepesei a mai Nagyszeben közvetlen környékén és attól keletre az Olt völgyében, a 
későbbi szebeni, újegyházi és nagysinki „szász székek” területén helyezkedtek el, melyet a 
király kiürített számukra, s így ők saját nyelvükön nevezett új településeket alapítottak. 
Szomszédságukban azonban az eredeti lakosság ott maradt, a magyar népességét ma is őrző 
Szakadát székely őrfalu nevét magyar, a Cibin és Cód szláv nevű patakok nevét szláv {297.} 
formában használják a szászok máig (Zektat, illetve Zibin és Zodt). Délnyugat, dél és délkelet 
felé Salgó és Halmágy várai székely őrségükkel már fennállottak, s az utóbbi még egy ideig, 
az első pedig az egész középkoron keresztül fenntartotta eredeti közigazgatási kapcsolatát 
Fehér megyével, melytől a szász település területileg elszigetelte. A „desertum”, azaz az 
eredeti Szászföld határait meglehetős biztonsággal megrajzolhatjuk. Ha Erdély középkori 
közigazgatási térképére nézünk, látjuk, hogy az említett három szász széket körös-körül Fehér 
megyéhez tartozó területek határolják, melyek tehát nem tartoztak a szászoknak adott kiürített 
földhöz. Nyugat, észak és kelet felé e három szász szék szélein megszűnnek a német 
helynevek, s helyettük szláv és magyar eredetűek tűnnek fel, bizonyítva, hogy innen kezdve 
már szláv és magyar lakosság közé költöztek a későbbi német jövevények. Az első szász 
bevándorlók számára 1192-ben alapított nagyszebeni prépostság területi illetékességének 
elhatárolásakor leszögeztetett, hogy ne tartozzanak hozzá „más németek, mint azok, akik a 
Géza király által az ő németjeinek adományozott pusztaságon laknak”, a prépostság hatásköre 
pedig később is csak a mondott három szász székre, azoknak is csak nagyobb részére terjedt 



ki. A szászok ezt az első erdélyi hazájukat a többi szászlakta vidéktől megkülönböztető 
névvel mindvégig „Altland”-nak nevezték. A 12. században összefüggő tömbben csak itt éltek 
Erdélyben németek, a többi egykorú német bevándorló már részben szláv, de leginkább a 
székely őslakosság közt elszórtan telepedett le. 
Magyar falvak közé ékelődtek az oklevelekben II. András első német vendégeinek nevezett 
romoszi (Hunyad megye), magyarigeni és boroskrakkói (Alsó-Fehér megye) szászok telepei 
is. A szíves fogadtatás hírére rövidesen újabb német csoportok indultak Erdély felé, s még a 
12. században megszállták az „Altland” nyugati és keleti szélein azt a gyér szláv és székely 
lakosságú területet, ahol később a nagysinki szék északi fele, továbbá a szerdahelyi, kőhalmi 
és szászvárosi székek alakultak ki. Nyugaton, a későbbi szerdahelyi székben a szászok olyan 
szláv népelemekre találtak, melyek akkor még nem olvadtak be a magyarságba, s átvették 
tőlük a helységek neveit (Kelling, Troschen, Dobring s a szláv lakosságra utaló Reussmarkt, 
Reussdörfchen és Reussen). A későbbi Nagysink szék északi felében s Kőhalom és 
Szászváros székben pedig jelentős számú székelység közt telepedtek le, melytől viszont 
magyar helyneveket vettek át (Tekes, Hamruden, Halmagen, Scharosch, Bekokten, Wassied, 
Broos, Wurmloch stb.). Valamivel később, mindenesetre azonban 1241 előtt telepedett meg 
Erdély északkeleti sarkában a mai Beszterce körül egy újabb német raj, az általuk ma is 
használt szláv helynevek tanúsága szerint szláv lakosság között (Rodna, Bistritz, Lechnitz), 
elsősorban az ottani ezüstbányák kiaknázására. 
A német települések újabb lendületet kaptak 1211-ben, amikor II. András király a 
Szentföldről távozni kényszerült német lovagrendnek adta a kun {298.} támadásoktól 
fenyegetett Barcaságot, ahonnan nyugatabbra költöztette a besenyőket. A lovagok rövid időn 
belül német bevándorlókkal népesítették be földjüket, sőt a hegyeken túlra, kun területre is 
előnyomultak a Duna-torkolat felé. A királyi adománylevél széles körű önkormányzatot 
biztosított a rendnek, várak és városok építését engedélyezte, felmentette területét a vajda 
joghatósága alól, adómentességet, szabad vásártartási és kereskedelmi jogot adott, mindezt 
persze a királytól való közvetlen és teljes függőségben. A lovagok azonban nem elégedtek 
meg ezzel, a szentföldi fejedelemségek mintájára saját államiságra törekedtek. A 
szuverenitásnak ez a nyugati, hűbéres rendszerű kisajátítása magyar viszonylatban ismeretlen 
volt, s a király joggal tekintette sérelmesnek. Ezért már 1222 előtt foglalkozott azzal a 
gondolattal, hogy a kényelmetlenné váló vendégeket kiutasítja, sikerült azonban átmeneti 
megegyezésre jutnia velük. A rend most más úton próbálkozott. A pápához fordult, előbb 
saját püspökséget kérve tőle, majd amikor ehelyett önálló dékánsággal kellett beérnie, 1224-
ben évi adó fizetésére kötelezve magát, Szent Péter tulajdonába, azaz pápai hűbérbe ajánlotta 
a Barcaságot, és a kun földön tett újabb hódításokat. Későbbi poroszországi szereplését 
ismerve nyilvánvaló, hogy a rend a Barcaság természetes várára támaszkodó s a Duna-
torkolaton uralkodó keleti német állam alapítását tűzte ki célul. András király felismerte a 
magyar politikai érdekeket fenyegető veszedelmet, és a pápa erőteljes tiltakozása ellenére 
fegyveres erővel távolította el 1225-ben a lovagokat Magyarországról, akik, mint tudjuk, 
Poroszországban kerestek maguknak új érvényesülési teret. Hiába kísérelte meg a Szentszék 
több ízben, hogy pártfogoltjait Erdélybe visszatelepíttesse, II. András és utódai hajthatatlanok 
maradtak. 
A lovagokkal való összeütközés hatására, még mielőtt kiűzésükre szánta volna el magát, II. 
András király nagyarányú határvédelmi átcsoportosítást kezdeményezett. A mai Szászsebes 
vidékén élő székelyeket a Háromszéki-medencébe telepítve, a Szászvárostól Barótig terjedő 
vidéket egészében a szászoknak engedte át, s a különböző joghatóságok megszüntetésével a 
székely, besenyő és román határőrökkel is rendelkező nagyszebeni királyi ispán vezetése alatt 
„egy néppé” egyesítette őket. A szászok új helyzetét szabályozó 1224. évi oklevél, az ún. 
Andreanum elvileg is véglegesítette a székely, román és besenyő „földek” létesítésével 
bevezetett szervezési gyakorlatot, mely külön nemzetiségi territóriumok kialakulására 



vezetett. Leszögezi ugyanis a királynak azt a szándékát, hogy a jövőben nem teszi 
lehetségessé különféle nemzetiségű és jogú egyéneknek egy közigazgatási egységen belül 
való élését, azaz a szászok közt nem adományoz idegennek birtokot, hanem az egész 
Szászföldet a szászok közös tulajdonának tekinti. Ugyanígy mondott le a királyi háramlási 
jogról, azaz a kihalás vagy hűtlenség esetén gazdátlanná vált föld szabad eladományozásának 
jogáról az új határokat nyert Székelyföldön belül is, melynek élére a szebeni ispántól {299.} 
függetlenített székely ispánt állította (első okleveles említése 1235). A territoriális jog, 
melynek gyakorlása a szász és székely közösség kezébe tétetett le, biztosítékává vált a 
homogén szász, illetőleg székely társadalom kialakulásának, és megindította azt a társadalmi 
differenciálódást, mely a három rendi nemzetet (magyar, székely és szász) sajátos 
közösségekké formálta. 
A középkori nemzetiség (natio) természetesen nem azonosítható a mai nyelvnemzettel, mert 
fő ismérve nem a nyelv volt, hanem egészében az a sajátos szokásokból összeálló külön 
jelleg, melynek a nyelv csak egyik – nem mindig egyformán lényeges – vonása. „Fontos, 
hogy a királyi felség országa minden vendégének szabadságát, mellyel őket a természet 
jóságos keze megajándékozta, hiánytalanul és sértetlenül megőrizze”* Urkundenbuch zur  
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1892–1902. I. 8.  – fejezi ki a középkori magyar nemzetiségszemléletet II. András királynak 
három erdélyi falu német telepesei számára 1206-ban adott kiváltságlevele. 
A szászok – amint azt nyelvükben a legkülönbözőbb német vidékekre utaló tájnyelvi 
sajátságok is elárulják – a német nyelvterület más és más pontjáról származó s nem is egy 
időben Erdélybe vándorló kis csoportokból csak az új hazában olvadtak össze – elsősorban II. 
András említett intézkedésének következtében – egy néppé. Kevertségükre jellemző, hogy 
még francia nyelvű elemek is kerültek közéjük, mint az a Latin János (Johannes Latinus), akit 
II. András nemesített meg, udvari katonáinak sorába emelve, s erdélyi birtokait kivéve a 
szászok joghatósága alól. Vallon nemzetiségének emlékét falujának, Voldorfnak neve máig 
őrzi. A nagy többség azonban kétségkívül német volt, s éppen a német nyelv volt a 
legfontosabb összekötő kapocs köztük, hiszen ezen és a közös jogszokásokon kívül semmiféle 
egységesítő, még kevésbé városias szervezetet nem hozhattak magukkal az őshazából. Géza 
király német vendégei minden kétséget kizárólag földmíves parasztnépek voltak, akárcsak 
Észak-Magyarországon, a Szepességben letelepedett néptestvéreik, akikről egykorú adat 
bizonyítja, hogy „egyszerű, földműveléssel foglalkozó emberek” voltak (homines sunt 
simplices, agriculturis et laboribus intenti). A későbbi városlakó, kézműves-kereskedő jelleg, 
mely a szász nép egyik jelentős rétegére a 14. századtól fogva oly jellemző, nem téveszthet 
meg ez iránt, mert a későbbi szász városok (Nagyszeben, Szászsebes, Szászváros, Brassó, 
Segesvár és Medgyes) Beszterce kivételével – melynek eltérő fejlődésével később 
foglalkozunk – nem kézműves-kereskedő polgársággal, kész városként, városi jogokkal 
alapított települések, hanem földművelő lakosság által benépesített falvak voltak. Várossá 
alakulásuk nem a 12. század második felében és közvetlenül azután bevándorolt németek által 
az őshazából magukkal hozott kézműves és kereskedelmi tudás (és városi szervezet) kész 
adottságából következett, hanem már az erdélyi gazdasági és társadalmi {300.} viszonyok 
sajátos fejlődese során ment végbe. Ezt bizonyítja az, hogy az említett városokban még akkor 
is megtaláljuk az eredeti faluközösség elöljáróját (Hann, villicus) a városi jellegnek megfelelő 
bíró (Richter, iudex) mellett, mikor a várossá alakulás már régen megtörtént. A falusi 
szervezetnek ez a változásokat túlélő maradványa a városi szervezetben meggyőzően utal 
arra, hogy a szászok közt kezdetben nem volt városi elem. 
A szászok eredeti vezetői a geréb (Gräve, comes) nevet viselték, és elsőrendű hivatásuk a 
katonáskodás volt. A gerébeket még a 14. században is élesen megkülönböztették az igazi 



nemesektől (nobiles et alii comites),* Uo. II. 269.  bár előkelő állásuk a nemesekéhez hasonló 
életmódot és jogokat biztosított nekik (Saxones Transilvani predia tenentes et more nobilium 
se gerentes).* Uo. I. 173.  A geréb nem volt földesura a vezetése alá tartozó népnek, azaz nem 
volt tulajdonosa a földnek, s így ezen a címen nem is tarthatott igényt feudális 
szolgáltatásokra, hanem maga is tagja volt annak a közösségnek, mely a földet a királytól 
adományban bírja. Ennélfogva a katonáskodás mellett részt kellett vállalnia a királynak járó 
adóteherben is, viszont alsóbb fokú bíráskodási és rendészeti tevékenységének fejében, 
melyet a nép bizalmából és a király beleegyezésével, királyi tisztviselők ellenőrzése alatt 
életfogytiglan gyakorolt, bizonyos anyagi természetű előnyöket élvezett: a közösen birtokolt 
földből a szokásosnál nagyobb hányadot, malomjogot s a törvénykezési bírságok egy részét. 
A gerébek kezében így jelentős gazdasági erő összpontosult, s amint ezzel társadalmi 
tekintélyük is növekedett, nagy részüknek sikerült tisztségüket a vele járó, egyre halmozódó 
vagyonnal együtt családjukban örökletessé tenni. Így az elvben egyenlő jogú szász 
közösségen belül egy formailag el nem ismert, de valójában mindinkább elkülönülő új 
társadalmi osztály keletkezett, melynek megvolt az anyagi függetlensége, hogy a költséges 
személyes katonáskodást teljesítse, s ezáltal életformában a magyar nemességhez közelebb 
kerüljön. 
Az erdélyi szászoktól a királyok egyénenkénti, személyes hadba szállást sohasem is 
követeltek, hanem csak egy bizonyos számú, az Andreanumban 500 főben megállapított 
katona együttes kiállítását, természetesen a gerébek soraiból. Egyébként a szászok közössége 
a juttatott földért adót (terragium) fizetett, III. Bélának pl. 15 000 márka ezüstöt, ezenkívül 
pedig különböző címeken kirótt pénzösszegeket, például a régi pénzérméknek újakra való 
beváltásakor járó térítést. Ez utóbbit, melyet „kamara haszná”-nak neveztek, 1224 után évi 
500 márka, egyenként 206,7 gramm súlyú ezüsttel globálisan válthatták meg. Általában a 
fejlődés iránya minden királyi adózás terén az egy meghatározott összegben való, az egész 
szászság által egyetemlegesen fizetett és saját hatáskörükben kirótt, saját kebli tisztviselőik 
által begyűjtött {301.} adómegváltás felé haladt. Ez mindkét félre nézve előnyös volt, mert 
megkímélte a szászokat a királyi adószedők költséges körutazásainak különkiadásaitól és az 
idegen tisztviselőkkel való érintkezéskor szinte elkerülhetetlen súrlódásoktól, a királyt pedig 
állandó biztos bevételhez juttatta. Az 1224-ben elnyert territoriális jog mellett ez a globális 
adórendszer is nagymértékben előmozdította a szász önkormányzat kialakulását. 
Kétségtelen, hogy a szászok népi öntudatosulásához a német lovagrend rövid, de hangos 
erdélyi szereplése is hozzájárult. A lovagok ugyan elsősorban katonai feladattal kezdték meg 
tevékenységüket, s a teljesen elpusztult Barcaságban mindenekelőtt a földművelést kellett 
újrakezdeniük, terveik közt azonban már városalapítás és kézműves-kereskedelmi 
kezdeményezések is szerepeltek; ezért biztosíttatták maguknak kezdettől a szabad 
vásártartást, majd az egész ország területén a vámmentes kereskedelem jogát. Nyilván az ő 
hatásukra buzdult fel a szomszédos szászok vállalkozási kedve is, s bár igazi városi élet náluk 
is, mint egész Magyarországon, csak a század második felében kezdődött, 1224-ben kiállított 
kiváltságlevelükbe ők is felvétették a szabad vásártartást és kereskedelmet. A városias életnek 
ezek a szerény kezdetei a lovagok távozása után nem sorvadtak el, hanem fokozatosan 
kiteljesedtek. 

A „ROMÁNOK FÖLDJE” 
Anonymusnak a bulgár–román cárság „blak”, azaz román népelemével kapcsolatba hozott, 
Észak-Erdélybe képzelt „blak”-jairól szólva említettük a magyar és a pápai kancellária néhány 
oklevelét, melyekben „terra Blacorum” néven a 13. század első harmadában a Déli-
Kárpátokban egy románok lakta „föld”, illetve erdő (silva) tűnik fel. Ezek az oklevelek 



egyben a legkorábbiak, melyek erre a területre vonatkoznak, nincs tehát okleveles forrásunk 
arra nézve, hogy mikortól kezdve beszélhetünk a románok erdélyi történetéről. 
Nem bocsátkozhatunk itt bele az ún. dákoromán kontinuitásnak, azaz egy romanizált 
népességnek az ókortól folyamatos erdélyi fennmaradásának vitájába, mindössze azt a már 
korábbi megállapítást kell újra leszögeznünk, hogy a 13. század eleje előttről sem történeti, 
sem régészeti, sem toponímiai bizonyíték nincs erdélyi román népesség létezésére. Annál 
inkább rendelkezünk azonban 976 óta románokat, éspedig részben mint legelőváltó 
(transzhumáló) vagy nomád pásztorokat, részben mint a bizánci hadseregbe besorozott 
katonákat említő írott forrásokkal Thesszáliától a Balkán hegységig, mely utóbbinak hágóin át 
1094-ben a bizánci területre betörő kunokat románok (vlachok) kalauzolták. A 12. század 
legvégétől számos szerb oklevél említ a Drina és a Morava közti hegyvidéken pásztorkodó 
románokat. Ezen a területen, valamint Bulgária nyugati hegyvidékein nagy számban maradtak 
fenn középkori román népességtől származó vagy arra utaló helynevek, ott, ahol az újkorban 
már nem éltek románok. Mindebből nem következik {302.} szükségszerűen a román népnek egy 
délről észak felé, a Kárpátokba való vándorlása, következik azonban egy olyan vándorlást 
valószínűsítő életformának, a nomád és főleg félnomád, azaz a nyarat a hegyekben, a telet 
nagyobb folyók vagy a tengerek partján töltő ún. transzhumáló pásztorkodásnak mint 
főfoglalkozásnak a ténye. A transzhumáló pásztorkodás nem zárja ki, sőt feltételezi a 
földművelésnek bizonyos, magas hegyi teraszokon folytatható elemeit, mint azt ilyen teraszok 
mindmáig észlelhető léte az erdélyi hegyvidékeken is megerősíti. Ilyen életmódnak az 
emlékét őrzi a közös albán és román szókincs is. 
A transzhumáló pásztorkodást azonban csak délre vagy keletre néző, sok napsütést kapó hegyi 
legelőkön lehet folytatni, ezért Erdély belseje eleve nem jöhet számításba mint a román 
pásztorkodás ősi területe. P. P. Panaitescu román történész jól látta, hogy „a juhok 
transzhumálását a Duna déli partjairól és a Kárpátokból Erdélybe sohasem említik; ez 
természeti lehetetlenség, mivel a hegyek északi és nyugati oldalán fekvő Erdélynek nincsenek 
jó legelői. Egyetlen déli pásztor sem gondolna arra, hogy Erdélybe, ebbe a legelőben szegény 
országba hajtsa nyájait.”* P. P. PANAITESCU, Introducere la istoria culturii româneşti. Bucureşti 1969. 146.  
Élhettek azonban a Déli-Kárpátok déli oldalán a Dunához transzhumáló román pásztorok a 
román nép létrejötte óta úgyszólván bármikor, főként pedig 800 után, mikor az Erdély déli 
részét megszálló bulgár hatalom a Kárpátok és a Duna közét, a mai Havasalföldet ellenőrzése 
alá vonta, ami biztonságosabbá tette a nyájaknak a hegyekből a Dunához és onnan visszafelé 
vonulását. Bulgáriának 1000 körül bizánci uralom alá kerülésével egyidőben Havasalföld a 
besenyő, majd kun törzsek végvidéke, legeltető területe lett. A Duna-deltánál és a Duna-
könyök fölött fenntartott bizánci végvárakból nem lehetett folyamatosan védelmezni a Déli-
Kárpátokból az Al-Dunához transzhumáló román és a síkság erdősávjában lakó szláv nép 
életének biztonságát, ezeknek a nomád jövevényekkel kellett az együttélés formáit 
megkeresniük. A kölcsönös biztonság érdekében a besenyők, majd a kunok a román 
pásztornépekkel tartós kapcsolatokat építettek ki, forráshiány miatt részleteiben ismeretlen 
függési viszonyok között, melyek azonban az 1185-ben kun segítséggel létrejött bulgár–
román cárság idején szövetséggé szilárdultak. A havasalföldi román pásztornép kenézei, nem 
utolsósorban a bizánci hadseregben szerzett katonai tapasztalatok alapján, kisebb, majd egyre 
terjeszkedőbb egységekbe kezdtek szerveződni. Katunoknak nevezett pásztorszállások 
tömörüléséből kenézségek alakultak ki, élükön olyan kenézekkel, akik a pásztorkodás 
irányítása mellett, majd hovatovább helyette hivatásos katonai réteggé zárkóztak össze. Ebből 
a még nem feudális, de a barbár törzsi előkelőséghez hasonló vezető rétegből kerültek ki 
minden valószínűség szerint az erdélyi határvidéknek a székelyek és besenyők mellé telepített 
román határőrcsoportjai. 
{303.} Az első hiteles oklevél, mely erről a vidékről szól, egyenesen megmondja, hogy az ott 
élő románoknak valamelyes önállósága volt, mert a kerci cisztercita monostornak II. András 



valamikor 1202 és 1209 között (ez időben volt erdélyi vajda a birtokbeiktatást végző 
Benedek) az Olt, az Eger patak és az Árpás patak közti földet a havasokig úgy adományozta, 
hogy azt előbb kivette a románok birtoklása alól (exempta de Blaccis). 1224-ben a szászok 
kiváltságait megállapító ún. Andreanum jogot ad nekik, hogy használják a románok és a 
besenyők erdejét (silvam Blacorum et Bissenorum), tehát a király itt is a románok birtoklását 
veszi tekintetbe, melyet csak az ő rendeletére kell másokkal megosztaniok. Sokáig II. András 
eredeti oklevelének tekintették azt az 1222-re keltezett adománylevelet, melyben a 
Barcaságba települt német lovagok vámmentességet nyernek a székelyek és a románok 
földjén (per terram Siculorum aut per terram Blacorum) áthaladva. Ha – mint kiderült – ezt a 
jogot csak az 1231-ben Rómában tartózkodó Hermann von Salza, a Barcaságból akkor már 
kiűzött rend főnöke koholta és vétette is bele egy hamisított adománylevélbe, az a tudósítás 
hitelesnek tekinthető, hogy a románoknak ugyanúgy saját „földje” volt, mint a székelyeknek, 
a Barcaságtól független vámhatósággal. 
Mivel a német lovagoknak 1211-ben adott „Barca földje” a későbbi Sárkány és Törcs területét 
magában foglalta, a „blakok földjének” keleti határa valahol a Királykőtől Fogaras és Sárkány 
közé az Oltig húzható vonalon haladhatott. Nyugati határát viszont már nem ilyen könnyű 
megállapítani. Említettük, hogy 1224-ben a szászok királyi engedéllyel használhatták „a 
románok és a besenyők erdejét” (silvam Blacorum et Bissenorum). Ezt az erdőt valahol 
Nagyszebentől délkeletre kell keresni, ahol a Beşineu-hegy és a Talmács vár neve őrzi 
azoknak a besenyőknek az emlékét, akik egy 1250-ben kelt oklevél szerint 1211-ben a 
szebeni ispán vezetésével szászokkal, románokkal és székelyekkel együtt (associatis sibi 
Saxonibus, Olacis, Siculis et Bissenis) Bulgáriában harcoltak. A besenyő–román–székely 
együttélés később is kimutatható: 1260-ban II. Ottokár cseh király a magyar király feletti 
győzelméről írva, annak „embertelen emberei” közt kunok, magyarok, különböző szlávok 
mellett együtt említ székelyeket, románokat és besenyőket (innumeram multitudinem… 
Siculorum quoque et Valachorum, Bezzenninorum). Ha a Beschenbach-Besimbák-Beşinbav 
nevet szabad a besenyőkkel kapcsolatba hozni, úgy a Fogaras-vidéki „blak földön” is éltek 
besenyők, sőt eredeti összefüggő besenyő népcsoport leginkább az Olt-kanyar déli 
mellékfolyói, a türk nevűnek sejthető Barca, Brassó, Tömös, Tatrang és Zajzon vidékén 
tételezhető fel, annál inkább, mivel ezeknek a patakoknak a forrásvidékén át vezettek a kunok 
betöréseit megkönnyítő hágók Havasalföldre. A székelyföldi és még távolabb, északra fekvő 
Besenyő helynevek szórványtelepeknek tekinthetők. 
{304.} A Barcaság besenyő határőreit azonban a magyar király 1211 előtt máshová, talán éppen 
Szeben alá telepítette, mert ez évben a Barcaságot mint lakóitól elhagyott földet a német 
lovagoknak adományozta, akiktől nyilván hatékonyabb határvédelmet remélt. Mikor tehát 
1231-ben a német lovagrend főnöke a románok és a székelyek földjén vámmentes áthaladást 
kért, akkor kelet felé az 1224-ben már Szászsebes vidékéről eltelepített sepsi székelyekre, 
nyugat felé pedig a besenyőkkel közös erdőt használó Fogaras és Szeben vidéki románokra 
gondolt. Ekkor a besenyők zömmel már Talmács körül élhettek románok szomszédságában, 
éspedig azon a területen, ahol később, a 13. század második felében a Szászföld védelmére 
Talmács (a Vöröstoronyi-szorosnál), Salgó (a mai Orlát < Váralatt mellett) és Pétervár 
(Szászcsór mellett) várai épültek. 
A Fogarasi-havasok zárt vízválasztó ormain Vöröstorony és Törcsvár között sehol sem 
lehetett áthatolni, az itteni „Oláhföldön” (egy 1252. évi oklevélben „terra Olacorum de 
Kyrch”, tehát a monostorról nevezve) ezért csak sokkal később, a 15. században épült vár, 
nevezetesen Fogaras. Az Olttól nyugatra azonban a Lator és a Zsil völgyén át dél felől 
könnyen meg lehetett a Szászföldet közelíteni. Ennek elhárítására emelték itt az említett 
várakat, melyeknek „oláh falvait” először név nélkül, majd német, magyar és román 
párhuzamos nevekkel csak a 14. században említik oklevelek, de minden okunk megvan 
feltételezni, hogy román (és részben besenyő) lakosságuk ősei a 13. század elején már itt 



éltek, és ugyanazt a feladatot látták el, mint amit 1383-ban vártak el tőlük: őrködést a 
havasokban Talmácstól (az Orlát melletti) Oláhnagyfaluig, azaz a mai Szelistyéig 
(assumserunt ipsi Walachi custodiam alpibus ab Tolmacz usque ad magnam villam 
Walachicalem). 
Egykorú és visszakövetkeztetésre alkalmas későbbi adatok alapján tehát 1200 körül a mai 
Fogaras és Szászváros mögött húzódó hegyvidéken összefüggő „blak föld”, közigazgatási 
egységbe szervezett román határőrvidék létezését tételezhetjük fel. Kérdéses marad viszont, 
hogy Erdély déli határának legsebezhetőbb pontja, a Zsil szurdokán s a mellette húzódó 
Vulkán-hágón délről, a Temes völgyéből pedig a Vaskapun át nyugatról megtámadható 
Sztrigy-medence és Maros-völgy milyen védelmi szervezetbe tartozott. Hunyad megye 
megszervezésének korát nem ismerjük, területén 1276-ban két külön „comitatus”, a hunyadi 
és a hátszegi kerül említésre, s még 1399-ben is külön várnagyuk volt, külön területi 
hatáskörrel. Mikor Hunyad vára tartozékaival együtt 1409-ben a Hunyadi család 
magánbirtokába került, Hátszeg és vidéke önálló kerület maradt, bár gyakorlatilag Hunyad 
megyével közös nemesi törvényszéke volt (1480: sedes iudiciaria universorum nobilium 
comitatus de Hunyad et de Haczak).* CSÁNKI DEZSŐ, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak  

korában. V. Bp. 1913. 45. Az erdélyi (s általában kelet-magyarországi) románokra vonatkozó oklevelek 1400-ig össze  

vannak gyűjtve a Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia. Ed. A. F. NAGY–L. MAKKAI. Bp. 1941. c.  

kiadványban, szövegünkben innen vett idézetekre külön nem utalunk, évszám után visszakereshetők.   
{305.} A déli határ védelme elsődlegesen Hátszeg várára és kerületére hárult. Területén a királyi 
várszervezet fennállásának korában, talán már a 11. században királyi vadászok, ún. darócok 
éltek. Románokról akkor értesülünk, mikor 1263-ban a későbbi magyarbrettyei uradalom 
három faluját képező darócföldeket István ifjabb király egyik főúri hívének eladományozván, 
kivette az adományból Dragun és Kodoch kenézi földjeit (exceptis terris… 
kenasiis),* GYÖRFFY GYÖRGY: Adatok a románok XIII. századi történetéhez és a román állam kezdeteihez. TSz  

1964. 7.  tehát elismerte a (feltehetően román) kenézek korábbi birtokjogait. A szóban forgó 
kenézi birtok, a későbbi Oláhbrettye tartozékaival együtt a román kenézi eredetű Pogány 
család kezén a 15. században tűnik fel újra Hátszeg várának közvetlen szomszédságában. A 
14. században Hátszeg vidékén a várnagy elnöklete alatt összeülő kenézi szék bíráskodott, a 
kenézek megnemesítése után bíróságuk összeolvadt Hunyad megye nemesi bíróságával. 

KUNORSZÁG ÉS A SZÖRÉNYI BÁNSÁG 
Hátszeg vidékének 1263 előtti története a Szörényi bánságéval és Kunországéval fonódik 
össze. A század eleje óta Nándorfehérvár és Barancs birtokáért folyó magyar–bulgár 
vetélkedés újabb tápot kapott azzal, hogy a német lovagrend kiűzése után Béla herceg, II. 
András király fia „ifjabb király” címmel megkapta Erdély kormányzását, s legelső feladatának 
tekintette, hogy a bulgár–román Aszenida-dinasztiától elszakítsa kun szövetségeseit. A kunok 
politikai helyzetében előállt fordulat erre váratlanul kedvező lehetőséget adott. Dzsingisz 
kánnak a mongol törzseket egyesítő katonai akciójából csak a hunokéhoz mérhető lavinaszerű 
hadjáratok következtek, s két évtized alatt a Sárga-tengertől a Volgáig terjedő hatalmas 
birodalom jött létre. A nagy hódító 1223-ban főerejével támadt a kunokra és szövetségeseikre, 
az orosz fejedelmekre s a Kalka bal partján vívott véres csata után a Dnyeperig tolta ki 
határait. Bár a kínai hadszíntéren bekövetkezett válság a mongol hadsereget hazaszólította, s 
így előőrseiket a Volga mögé vonták vissza, a kunok előtt nem lehetett kétséges, hogy 
félelmetes ellenségeik nyugati előnyomulásukat rövidesen újrakezdik. A belső 
viszálykodásban egymást rontó orosz fejedelmek segítségére nem építhettek, megkísérelték 



tehát a nyugati kereszténységhez való közeledést az akkori keresztény Kelet-Európa vezető 
hatalmasságának, a magyar királynak védelméhez folyamodva. 
A Szerettől nyugatra, a Duna bal partján tanyázó kun törzsek fejedelme, Barsz, felhasználva a 
már évek óta közöttük térítő, Magyarországról kiinduló {306.} Domonkos-rendi szerzetesek 
közvetítését, megtérését ajánlotta fel a magyar egyház fejének, Róbert esztergomi érseknek, 
és hódolatát Béla hercegnek. A francia származású Róbert érsek, aki a hozzá mély baráti 
vonzalommal kapcsolódó Bélával együtt buzgó és tevékeny katonája volt a hatalma 
csúcspontjára érkező római egyháznak, legátusi megbízatást nyert a pápától a kun egyház 
megszervezésére. Béla herceggel s két magyarországi francia főpappal, Bertalan pécsi és 
Rajnald erdélyi püspökkel együtt Erdélyben fogadta Barsz fejedelmet, aki családjával és 
előkelőivel együtt 1227-ben felvette a kereszténységet, s országát és népét önkéntes 
meghódolással a magyar király fennhatósága alá rendelte. 
Az új egyházmegye püspöke a dominikánusok magyarországi rendfőnöke, Teodorik lett, 
székhelyéül a Kárpátokon túl, a Háromszék megyével átellenben fekvő Milkó városka 
jelöltetett ki. Béla herceg személyesen is meglátogatta Kunországot, mely immár 
Magyarország kiegészítő része („terra sua” az egykorú pápai oklevél szerint) volt, hogy az 
átszervezést irányítsa. A földmívelő szlávok és a pásztorkodással foglalkozó kunok és 
románok közé megindult a magyar, székely és szász népfölösleg kiáramlása a Kárpátokon 
túlra, s a folyóvölgyekben egymás után alakultak magyar falvak és magyar–szász 
vásárhelyek, amint azt nemcsak az egykorú oklevelek, hanem máig nagy számban fennmaradt 
helynevek és lakosság (a „csángók”) is bizonyítják. A nemrég még közel százezres 
lélekszámot elérő moldvai „csángók” ezeknek a későbbi bevándorlókkal szaporodott 
kunországi magyar telepeseknek az utódai. 
Kunország hódoltatását, a korábbi szövetséges elvesztését a bulgár Aszenida-dinasztia 
hadüzenetnek vette, s Béla herceg valóban támadást tervezett, melynek hídfőjéül (feltehetőleg 
Vidin 1230. évi sikertelen ostroma után, melynek során a székely ispán is fogságba esett) 
Kunország nyugati részén, a mai Olteniában (Kis-Oláhországban) Szörényvára (ma Turnu-
Severin) központtal megszervezte a Szörényi bánságot. Bánja oklevelesen 1233-ban kerül 
először említésre. Az új tartomány keleti határa az Olt volt, ahol Kunországgal érintkezett. 
Kunország területén egy 1234-ben kelt pápai oklevél szerint görögkeleti püspökök által 
pásztorolt románok is éltek, s közéjük magyarok és szászok vándoroltak ki. Ugyanilyen 
összetételű népességet kell feltételeznünk a Szörényi bánságban is, melynek lakói 1238-ra 
annyira megszaporodtak, hogy Béla király katolikus püspököt kért számukra a pápától. 
Bár a tatárjárás 1241-ben visszavetette a Szörényi bánság fejlődését, valószínűnek kell 
tartanunk, hogy azok az állapotok, melyek a bánságot a johannita lovagoknak adományozó 
1247. évi oklevélben szerepelnek, 1241 előttre is jellemzőknek tekinthetők. A lovagok 
megkapták a bánság földjét János és Farkas kenézségeivel együtt, kivéve Litvoj vajda 
kenézségét, amelyet a király a románoknak hagyott úgy, ahogyan addig bírták (quam Olacis 
{307.} relinquimus prout iidem hactenus tenuerant), továbbá egész Kunországot az Olton és az 
erdélyi hegyeken túl, ugyanúgy kivéve Szeneszlaus román vajda földjét (excepta terra 
Szeneslai woiavode Olacorum). Litvoj vajda földje (terra Lytua) királyi jövedelmének fele a 
lovagokat illette, ebből meg Hátszeg földjét vette ki a király, jövedelmét magának tartva fenn 
(a pápai átírásból ismert adománylevélben „terra Harszoc” elírás szerepel). Ezzel a hátszegi 
román határőrkerület kiszakadt Litvoj vajda kormányzata alól, s kenézei a hátszegi magyar 
várnagy vezetése alá kerültek, míg Litvoj viszonylag önállóbb lett. Földjét, akárcsak később 
Dobrudzsát bulgár kormányzójáról Dobroticsról vagy Besszarábiát az azt meghódító Basarab 
havasalföldi vajdáról, róla nevezik a 13. század második felében Litva földjének (terra Lytua). 
Litvoj vajda 1272 táján megtagadta az engedelmességet Kun László királynak, ezért ellene 
Sóvári György mester vezetésével hadjárat indult, melynek során Litvoj elesett, testvére, 
Barbat pedig fogságba került, és súlyos sarcot kellett fizetnie. Ettől kezdve a Szörényi bánság 



területén kormányzó román vajdáknak nyoma vész. Litva földjét talán a Zsil felső folyása 
mentén kereshetjük, míg Farkas kenézségének emléke esetleg Vilcea (szláv vlk = ’farkas’) 
Zsil-völgyi megye nevében maradt fenn. János kenéz földje ettől délebbre eshetett, s 
kézenfekvőnek látszik, hogy az valahol a mai Craiova környékén lehetett, mert annak neve a 
(magyar) királyi birtoklást idézi. Nyitott kérdés marad, hogy Szeneszlaus vajdasága eredetileg 
átterjedt-e erdélyi (értelemszerűen Fogaras vidéki) területre, mint a Litvojé. Ha igen, akkor 
1247-ben itt is ugyanaz történt, a román vajda elhagyta Erdélyt, és a Kárpátoktól délre kapott 
vajdaságot, melynek további sorsáról talán a fentebb említett Sóvári Györgynek egy bizonyos 
Dorman és bulgár szövetségesei ellen 1272 után viselt hadjáratából értesülünk. Ennek a 
Dormannak lehetett utóda Basarab, aki a 14. század elején elszakította Havasalföldet a 
Magyar Királyságtól. 
Az 1247. évi oklevél említi a szörénységi és kunországi románok katonai szolgálatát is (cum 
apparatu suo bellico), ami pedig a románoktól a királynak járó jövedelmet illeti, az aligha 
lehetett más, mint az 1256-ban és 1262-ben oklevelesen is előforduló állatadó, közelebbről a 
juhötvened (quinquagesima ovium, e néven először 1293-ban). 
Mindezeket részben tudva, részben feltételezve, gondolnunk kell arra is, hogy a Temes folyó 
vidékéről a Vaskapun át vezető út is a Déli-Kárpátok mentén kialakult határvédelem 
rendszerébe tartozhatott, éspedig a Szörényi bánság mögött, akárcsak Hátszeg vára és 
kerülete, hátvédként megszervezett várkerületekkel és azok mellett román kenézekkel. Ilyen 
szervezetet azonban sokáig csak a 14. század elején oklevelesen említett Sebes (ma 
Karánsebes) vára és ispánja révén ismertünk, román kenézt pedig ezen a tájon 1319-től (Bach 
kenezius), román eredetű helynevet (Căprior – Kaprevár) 1337-ből, mely utóbbi viszont egész 
Magyarországon a román helynévadásnak első, az említett erdélyieket is megelőző 
előfordulása. 
{308.} Újabban került elő egy oklevél 1350-ből, melyben Szeri Pósa krassói (egyben sebesi) 
ispán igazolja, hogy a sebesi kerületben élő Juga fia Lupcsin (Lupchyn), más néven János 
vajda, néhai Béla király oklevelét bemutatva kéri mások által elfoglalt Sebes kerületi Tövis, 
Gyepű és több más, őseitől örökölt birtokainak (predecessorum suorum… possessiones 
hereditarie)* GYÖRFFY, i. m. 12.  visszaadását, amit az ispán el is rendelt. Gyepű (újkori nevén 
Gyepesfalu) Karánsebes közelében fekszik, ott, ahol 1352-ben Mutnoki István fiai, Juga és 
Bogdán kapják Mutnokpataka üres földet „azzal a szabadsággal, amely szabadsággal a szabad 
falvakat Sebes kerületben a kenézek birtokolják”. Nem kérdéses, hogy mindkét esetben 
ugyanazon családról van szó. A Mutnokiak nem sokkal később nemesekként szerepelnek, 
tehát ugyanazt a pályát futják be, mint a fentebb említett Hátszeg vidéki nemes kenézek. 
Sebes (és még hét más Krassó megyei vár) ugyanazt az autonómiát élvezte, mint a Hátszeg 
vidéki kenézi szék. Az önkormányzatnak részletes királyi szabályozását ugyan csak 1457-ből 
ismerjük, de már 1376-ban hallunk „az oláh kerületek régi és jóváhagyott – antiqua et 
approbata – törvényének” alkalmazásáról. Hogy mit érthetünk e „régi törvény”-en, arra némi 
világot vet IV. Bélának fent idézett, eredetiben ugyan fenn nem maradt, de 1350-ben 
hitelesnek tekintett oklevele, melyből Lupcsin vajdának a Hátszeg vidéki Litvoj vajdáéval 
hasonló státusára következtethetünk és arra is, hogy a vajdai tisztség a 14. századra itt is 
megszűnt. Talán majd előkerülnek oklevelek, amelyek Sebes várának és román vajdai 
kerületének IV. Béla korára való visszavezetését lehetővé teszik, amit a Hátszeg vidéki példa 
ez idő szerint csak valószínűsít. 
Előrebocsátva, hogy a fenti állapotokat, legalábbis részben, az erdélyi szászok 12. század 
közepi, majd a német lovagok 1211-ben történt betelepítése során végbement határőrvidéki 
újjárendezésről szóló oklevelekből ismerjük, s csupán ezekből következtethetünk vissza a 
korábbi helyzetre, mégis meg kell kockáztatnunk azt a feltevést, hogy a vlach-románoknak a 
Déli-Kárpátokban való viszonylag késői, legfeljebb 1210-ig visszavezethető okleveles 
előfordulása nem jelenti ezt csak kevéssel megelőző tényleges megjelenésüket. Annál 



kevésbé, mivel a szászokat, a székelyeket és a besenyőket is ugyanezek az oklevelek említik 
itt először (a szászokat csak két évtizeddel előbbről!), holott bizonyos, hogy legalább a 12. 
század közepén már itt éltek. Élhettek itt tehát már legalább velük egy időben vlach-románok 
is, akiknek szervezete és földrajzi elhelyezkedése a határőrvidék átrendezése során éppúgy 
módosulhatott, mint a többieké, ami azonban nem érinti esetleges jelenlétük tényét. 
Mindezek alapján több mint valószínűnek kell tartani, hogy 1200 körül végig a Déli-Kárpátok 
két oldalán népükből való vajdák, s ezek alatt kenézek vezetésével román határőrök éltek, 
székelyekkel, besenyőkkel, szászokkal szomszédságban, helyenként azokkal 
birtokközösségben, de önálló szervezetekben, {309.} melyeknek a magyar király által kinevezett 
ispánok által ellenőrzött önkormányzata volt. Hogy mikor történt ennek a román 
határőrvidéknek a megszervezése, s még inkább az, hogy mikortól éltek románok a Déli-
Kárpátok erdélyi oldalán, konkrét adatok híján pontosan nem határozható meg, csak más 
népekkel való kapcsolatukból lehet rá következtetni. 
A besenyőkkel való itteni együttélésük magyar közvetítéssel kezdődhetett, mert az erdélyi 
románok a besenyőket a magyarból vett „beşineu” néven ismerték meg, s később így is 
nevezték, míg a havasalföldi román nevekben a szláv közvetítésű „pečeneg” alak maradt fenn. 
A besenyők a 10. század közepe után részben Magyarországra, a 11. században részben az 
akkor a Dunáig terjedő Keletrómai Birodalomba költöztek. A Dunától délre szláv 
környezetben éltek, 1147-ben bizánci zsoldban harcoltak Bulgária pusztáiban az átvonuló 
keresztesekkel. Nyilván ezekből kiszakadt, illetve a Dunától északra visszamaradt töredékek 
szláv nevét ismerték meg a havasalföldi románok. A besenyő–román együttélés valószínűleg 
csak 1150 után kezdődött Erdélyben, mivel a 13. század első feléből fentebb említett székely–
besenyő–román együttharcolásnak sem 1116-ban az olsavai, sem 1146-ban a Lajta menti 
csatában nincs nyoma, az egybehangzó magyar és cseh források ekkor még csak egymás 
mellett küzdő székelyekről és besenyőkről szólnak, románokról nem. Ez utóbbi esetben 
azonban azt a lehetőséget is tekintetbe kell venni, hogy esetleg nem erdélyi, hanem 
nyugatabbra élő, oklevelesen is ismert székelyekről és besenyőkről van szó. De a Déli-
Kárpátoknak a románokat megelőző (azaz általuk átvett) szláv, magyar, német és valamiféle 
türk toponímiája is arra utal, hogy az itteni román népesség határőri szervezetbe tömörítése 
valamikor 1150 és 1200 közöttre tehető. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. A TATÁRJÁRÁSTÓL A MOHÁCSI VÉSZIG 
 

A TATÁRJÁRÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 
A bulgár–román és a magyar állam dunai konfliktusába brutális módon avatkozott be a 
mongol (tatár) támadás. 1235-ben a tatár haderő az észak-kínai birodalom meghódítása után 
újra nyugatra indult, s a volgai bolgárokat, a baskírföldi magyarokat és az északi orosz 
fejedelmeket leverve, 1239-ben Kötöny keleti kun király ellen fordult. A vesztett csatából 
menekülő kunokat IV. Béla király befogadta Magyarországra, de a Kijev elestét (1240) 
követő tatár támadás elhárítására nem volt képes. 1241 tavaszán Batu kán serege három 
helyen tört be magyar földre. A főerő a Sajó völgyében ütközött meg a királyi sereggel, 
melynek nagy része holtan maradt a csatatéren, maradványai pedig a menekült királlyal a 
Dunántúlt kísérelték meg védelmezni. Erdélybe két tatár sereg nyomult, az egyik Kadan 
vezetése alatt a radnai hágón átkelve {310.} Radna német lakosságú, gazdag bányavárost vette 
ostrom alá, majd a meghódolt németeket küldve előhadnak, Besztercét dúlta föl. Mikor 
Kolozsvár is elesett, ahol az egykorú forrás szerint a tatárok „számlálhatatlan sokaságú 
magyart”* Századok 1882. 431–432. Párizsi kéziratból.  mészároltak le, Erdély északi fele védtelenül 
kellett, hogy végigszenvedje embertelen pusztításaikat, míg a Meszesi-kapun át ki nem 
vonultak a magyar Alföldre, hogy Batu csapataihoz csatlakozzanak. A másik tatár sereget 
Bogutaj vezette az Ojtozi-szoroson, a keleti hódítók ősi útvonalán át az erdélyi hadak élén álló 
Pósa vajda ellen, aki azonban a csatával együtt életét is elvesztette, s a támadóknak az Olt 
völgyén át szabad út nyílt Erdély szívébe. Küküllővár, Nagyszeben, Gyulafehérvár egymás 
után estek el, s a tatárok minden ellenállást megtörve, falvakat, városokat lángba borítva, a 
lakosságot lemészárolva a Maros mentén vonultak tovább nyugat felé. Ezalatt egy további 
seregrész Bedzsak vezetése alatt a Szereten átkelve a magyar fennhatóság alatt élő, keresztény 
nyugati kunok földjét hódoltatta, megsemmisítve mindazt az eredményt, melyet a magyar 
állam és egyház másfél évtizedes fáradságos munkával ennek a területnek fejlesztése terén 
elért. 
Sikeres ellenállást csak Magyarország nyugati felében tudtak a nagyobb várak őrségei 
kifejteni, egyébként a Dunától keletre eső országrész egészében tatár uralom alá került. A 
támadás első lendületében, nyilván a megfélemlítés kedvéért, a tatárok nemcsak az 
ellenállókat, hanem a védtelen lakosságot is halomra gyilkolták, s csak azok menekülhettek 
meg, akik idejében elrejtőztek az erdőkben, vagy felhúzódtak a járhatatlan hegyvidékre. 
Minthogy azonban a tatárok, számításaik ellenére, egyetlen rohammal nem tudták egész 
Magyarországot kézre keríteni, fel kellett készülniök a Dunántúl meghódítására. Ezért csellel 
előcsalogatták a rejtőzködőket, bántatlanságot ígérve nekik, hogy mezei munkájukat 
folytatva, a tatár hadak ellátását biztosítsák. Aratás után azonban a félrevezetett szerencsétlen 
népet könyörtelenül lemészárolták, nehogy hátukban veszedelmet hagyjanak, mikor a 
befagyott Dunán való átkelést kierőszakolva, a következő év elején Magyarország nyugati 
felének hódoltatására indultak. A királyt mégsem sikerült elfogniuk, sem a fontosabb várakat 
bevenniük, s mikor otthonról a nagykán halálhíre megérkezett, az osztozkodásból kimaradni 
nem akaró Batu, összegyűjtve hadait, kivonult Magyarországról, melyet visszafelé haladtában 
még egyszer kirabolt és feldúlt. 
Rogerius mester, nagyváradi kanonok, aki maga is tatár rabságba került, s csak nehezen tudott 
szabadulni, mint szemtanú írja le a szörnyű vérengzéseket, rombolásokat, gyújtogatásokat s 
azt a vigasztalan képet, melyet az ország a tatárok távozása után nyújtott. A Maros völgyén 
felfelé haladva több napi járóföldre nem találkozott Erdélyben élő emberrel. Az utakat és 
ösvényeket benőtte a fű, Gyulafehérvárt csak a templomok és paloták romjai közt fehérlő {311.} 
emberi csontok jelezték, hogy röviddel azelőtt ott még Magyarország egy virágzó 
tartományának politikai és egyházi székhelye volt. Szomorú útján, melyen a romba dőlt 



templomok haranglábjainak maradványai szolgáltak tájékozódásul, a kihalt lakosság 
elhagyatott kertjeiből gyűjtögetett veteményekkel táplálkozott. Először a Kolozs megyei Fráta 
falu környékén egy erdős hegyen bukkant emberekre, akik ott kerestek maguknak menedéket. 
A kiéhezett és megfogyatkozott lakosság – Rogerius mester maga is ette fakéregből készült 
kenyerüket – lassanként visszatért elpusztult falvaiba, hogy házait felépítve újrakezdje 
munkáját, de a fegyver és az éhínség erősen megritkította számukat, nem is szólva a tatárok 
által rabságba hurcolt ezrekről. Az erdélyi püspök még évek múlva is panaszolta, hogy a 
tatárok pusztítása miatt egyházmegyéjének népessége annyira megfogyatkozott, hogy 
magukon a püspöki birtokokon is alig néhány ember lézeng. 
A tatárjárás így elsősorban népesedési következményekkel járt Erdélyre nézve. Mindenekelőtt 
elapadt a Kárpátokon túli telepítést tápláló erdélyi népfölösleg, úgyhogy a Kunországba 
irányuló magyar és szász kivándorlás hosszú időre megszakadt. A tatárok további betöréseitől 
Erdélyt sem sikerült teljesen biztosítani, a hegyeken túl eső vidékek pedig állandóan 
veszélyeztetett zónában maradtak, s még egy évszázadig ki voltak téve a sűrűn ismétlődő tatár 
rablóhadjáratoknak. A megkezdett államszervező munkát folytatni nem lehetett volna még 
akkor sem, ha elegendő telepes népesség állt volna rendelkezésre. A milkói püspökség a 
valóságban megszűnt, az időnként kinevezett püspökök névlegesek maradtak, mert részben a 
bizonytalan állapotok, részben pedig a hívek hiánya miatt nem gyakorolhatták az egyházi 
fennhatóságot. 
A Kárpátok és a Duna között egyébként jelentős etnikai változások is történtek. A kun népet a 
tatár támadás elsöpörte, töredékei a keleti kunokkal együtt a magyar Alföldön találtak új 
hazát. Kunország már csak nevével őrizte emléküket, a valóságban a szláv és a maradék kun 
lakosságot fokozatosan beolvasztó, a pásztorkodást földműveléssel mind nagyobb mértékben 
kiegészítő románok lakták. A politikai fennhatóság elvileg a magyar királyé maradt, aki 
azonban lemondott arról, hogy magyar tisztviselőkkel gyakoroltassa, hanem a dél-erdélyi 
román határőrkerületek kenézei fölé kinevezett vajdáit bízta meg az egész terület 
kormányzásával. Ezek azonban aligha ígértek elegendő védelmet a tatárok ellen, ezért 
adományozta 1247-ben IV. Béla a Szörényi bánságot és Kunországot a johannita 
lovagrendnek, hasonló jogokat biztosítva számára, mint annak idején apja a német 
lovagoknak a Barcaságban. Ez a kísérlet azonban nem sikerült. A johanniták nem tudták 
helyüket megállni, mert az elpusztult vidék benépesítésére nem kaptak megfelelő telepeseket 
– a király maga tiltotta meg magyarországi magyar vagy német kivándorlók befogadását –, s 
valószínűleg nem rendelkezvén kellő erővel a várható tatár támadások visszaverésére, 
lemondtak a súlyos {312.} feltételekhez kötött adományról. A királynak egyelőre meg kellett 
elégednie magának Erdélynek az újjászervezésével. Ehhez kiváló munkatársakat kapott 
immár nem rövid, hanem hosszabb időre tisztségükben maradó, külső magyarországi 
nagyurak közül kinevezett vajdáiban. Lőrinc 1242–52, Ákos nembeli Ernye 1252–60, Kán 
nembeli László 1260–67, Csák nembeli Máté 1267–70 közt viselte a vajdai tisztséget. 
A komoly katonai erőt jelentő lakosságot, a székelyeket most már végleg kivonták az ország 
belsejéből: a Nagy-Küküllő alsó folyása mentén még ottmaradtakat részben a Kézdi székbe, 
részben az Aranyos mellé telepítették, s elhagyott földjüket az új bevándorlókkal szaporított 
szászoknak adományozták. Így keletkeztek azok a szász telepek, melyek később a medgyesi 
és nagyselyki székekbe szerveződtek. Eredeti székely lakosságukat nemcsak a helynevek 
nagy többségének magyar eredete, hanem az a tény is elárulja, hogy a népesség kicserélődése 
ellenére még sokáig nem a szebeni, hanem a székely ispán hatáskörébe tartoztak. Csak a 14. 
században nyerte el szász népességét a későbbi segesvári szék. A német bevándorlás újabb 
hullámai azonban átcsaptak ennek a megnagyobbodott Szászföldnek a határain is. Szász 
telepesek rajzottak ki a szász territóriummal határos megyék területére, mivel azonban nem 
tudták kivívni, hogy közigazgatásilag a Szászföldhöz csatolják falvaikat, társadalmi 
fejlődésük más irányt vett, és azonosult a magyar földművelő réteg sorsával. 



A tatárjárás egyenes következménye volt a nagyméretű román bevándorlás is. A katasztrófa 
katonai tanulságai meggyőzték az uralkodót arról, hogy a megyei központokul szolgáló várak 
előnytelen fekvésük miatt komolyabb támadásnak nem képesek ellenállni, ezért azokat 
feladta, s az egyháznak vagy magánosoknak ajándékozta el, helyettük pedig országszerte 
megközelíthetetlenebb hegyi várak építését és védelmének megszervezését kezdte meg. 
Ezeknek a váraknak környéke azonban, földművelésre egyelőre alkalmatlan lévén, lakatlan 
volt, sőt földművelő magyar vagy szász lakosság utólagos betelepítése is szinte leküzdhetetlen 
akadályokba ütközött, és csak olyan kisebb foltokon ígért sikert, ahol erdőirtásokkal 
termőföldet lehetett nyerni. Az adott viszonyok közt, mikor a megfogyatkozott számú magyar 
és szász népesség még arra sem volt elegendő, hogy a tatár pusztítás által okozott hézagokat 
betöltse, természetesen még akkor sem lehetett a hegyvidék magyar és szász telepesekkel való 
betelepítésére gondolni, ha annak gazdaságföldrajzi nehézségei nem lettek volna. Várnépre 
viszont szükség volt, nemcsak a katonai szolgálat és a fenntartás ellátására, hanem azért is, 
mert az Erdélyi-medence belsejében a királyi birtokok adományozás révén fokozatosan 
magánkézre jutottak, s így a király gazdasági érdekei egyre inkább a megmaradt hegyvidéki 
uradalmak jövedelmezőségének gyarapítását írták elő. A hegyvidék dús legelői elsősorban 
hegyi pásztornépnek kínáltak megélhetést, érthető tehát, hogy a királyok a Bulgáriából és 
Szerbiából észak felé húzódó s a kun uralom {313.} megsemmisülése után annak nyomása alól 
is felszabaduló román pásztorokkal népesítették be az új várkerületeket. Így szállották meg 
románok Erdélyben Déva, Hunyad, Salgó, Talmács, Törcs, Kecskés, Szádkő, Léta, Sebes, 
Almás, Csicsó, Bálványos és Görgény várainak környékét, zömükben azonban nem a 
tulajdonképpeni Erdélybe, hanem annak nyugati hegyvidéke külső, a magyar Alföldre néző 
oldalán épült várak (Miháld, Sebes, Zsidó, Halmos, Illyéd, Krassófő, Borzafő, Kövesd, Szád, 
Váradja, Világos, Deszni, Pankota, Sólyomkő, Valkó, Nyaláb, Aranyos, Kővár) uradalmaiba 
telepedtek be. 
Bevándorlásuk nem egyszerre zajlott le, a hegyvidéket is csak fokozatosan, több évszázadig 
tartó állandó beáramlással népesítették be. Betelepítésük tervszerűen és kedvezményekkel 
bátorítva történt, mint azt egy későbbi törvénycikk hangsúlyozza („ad vocationem et 
assecurationem regie maiestatis ac vaivodarum, baronum et ceterorum officialium ista 
confinia regni tenentium”),* A királyi felség s a királyság ama végvidékeit igazgató vajdák, bárók és más  

tisztviselők hívására és biztosítékára” – 1495/45. tc. Corpus Iuris Hungarici – Magyar Törvénytár 1000–1845. I. Bp. 1899.  

588–589.  eleinte – a király külföldi telepesek behívására vonatkozó kizárólagos jogának 
érvényesítésével – csak királyi birtokra. 
A bevándorló románok a magyar forrásokban egyöntetűen mint hegyi juhpásztorok 
szerepelnek. Még a 16. században is hivatalos jelentés állapítja meg, hogy a románok csak a 
hegyekben s erdőkben pásztorkodnak (Walachi, qui tantum in silvis et montibus non 
contemnendum pecorum numerum alunt),* „Az oláhok, akik csakis az erdőkben és hegyekben nem  

lekicsinylendő számú állatot tartanak” – a magyar királyi kamara 1567. évi jelentésében, idézi E. HURMUZAKI,  

Documente privitoare la istoria Românilor. Bucureşti 1887. II 612.  s ugyanígy nyilatkozik ez időben 
Verancsics Antal, később esztergomi érsek, Erdély viszonyainak kiváló ismerője is róluk, 
szintén ebben az időben (rari in apertis locis incolae, montibus ac silvis plerumque cum suo 
pecore pariter obditi).* „Nyílt helyeken ritkán lakók, többnyire hegyekben és erdőkben húzódnak meg állataikkal  

együtt.” MHH-S 1857. 143.  A balkáni és magyarországi román pásztorkultúra bensőséges 
kapcsolatairól tanúskodik a románok „nemzeti” adóneme, a juhötvened (quinquagesima 
ovium, a Balkánon: travnina), melyet Magyarországon is, Szerbiában is csak románok – mint 
jellegzetesen juhtartó népelem – fizettek, s mely mindenütt ötven juh után egy juhnak és egy 



báránynak a beszolgáltatásából állott. Mezőgazdasági termények után, mivel földművelést 
hegyi teraszokon csak önellátásra folytattak, nem adóztak. 
A királyi várbirtokok földrajzi fekvése sokáig lehetővé tette ezt az életmódot. A vár közvetlen 
szolgálatára rendelt népelemek rendesen a völgyi részeken megtelepült magyarok, kis részben 
szlávok közül kerültek ki. A románok inkább adójukkal járultak hozzá a várszervezet 
fenntartásához, s ezt {314.} is a magyar várnaggyal közvetlenül érintkező vezetőik, a kenézek és 
a vajdák gyűjtötték össze tőlük, ezek feleltek az ötvened pontos beszolgáltatásáért, s 
ugyancsak ezek teljesítettek katonai szolgálatot is, a románság nagy többsége pedig nyájait 
legeltette a hegyekben. Állandó lakóhelyhez még vezetőik sem voltak kötve, mint azt a 
Krassó megyei Illyéd királyi vár kenézeinek példája mutatja, akiket 1363-ban lakóhelyük 
bizonytalansága miatt (propter eorundem mansionis seu residencie incertitudinem) nem 
lehetett egy bírósági tárgyalásra megidézni. Ezt az adatot általában a magyarországi román 
transzhumáló pásztorkodás első említésének szokták tekinteni. Az oklevél márciusban kelt, 
ekkor nem találták birtokukon a kenézeket, mert nyájaikkal még valahol a téli legelőn 
tartózkodtak. A hegyvidék kora tavaszi ürességéből azonban éppúgy lehet nomadizálásra, 
mint transzhumálásra következtetni, hiszen nem tudjuk, hogy a pásztorok családjai ez esetben 
követték-e a nyájat, vagy otthon maradtak. Mindenesetre fel kell tételezni, hogy a pásztornép 
vezető rétege egyre kevésbé vett részt a legeltetésben, és egyre inkább csak katonáskodott. 
Míg a Balkánon a leggyakoribb cselnik mellett más elnevezések is előfordulnak a román 
pásztorközösség elöljáróinak megjelölésére (sudce, premikjur, knez, vladika, katunar), 
Magyarországon mindenütt a szláv eredetű „kenéz” (kenezius) megjelölés vált általánossá, 
mégpedig nem az eredeti szláv alakban (knez), hanem a magyaros „kenéz” formában. Maguk 
a románok, a szórványosan máig is használatos „chinez” alak tanúsága szerint, szintén ezt a 
magyar közvetítésű elnevezést alkalmazták saját vezetőikre. De bárhogyan is nevezték addig 
magukat a román vezetők, az a tény, hogy feletteseik, a magyar közigazgatás képviselői a 
helyi szláv lakosság elöljáróit régóta jelölő névvel „kenéz”-nek hívták őket, döntő súllyal esett 
latba, mert vezető szerepük fennmaradása nem annyira a vezetett csoport bizalmától függött, 
hiszen állásuknak családjukban való továbbörökítése és anyagi megalapozottsága amúgy is 
biztosította azt, hanem inkább a magyar király vagy megbízottjai megerősítésétől. Így a 
„kenéz” elnevezés egyúttal helyzetüknek felülről való elismertetését jelképezte, s készségesen 
cserélték fel régi, mint láttuk, nem is megállapodott rangjelző nevükkel. 
Hasonló úton juthatott a románsághoz a több kenézség fölött rendelkező vezetőt jelölő 
„vajda” (vojvoda) név is, mely a balkáni románoknál nem fordul elő, csak a magyar király 
országaiban. Joggal következtethetjük, hogy a magyarok által már a honfoglaláskor 
megismert s az erdélyi vajdával kapcsolatban régóta használt szláv kifejezést is először 
magyarok alkalmazták a magyar hatóságok által megszervezett román határőrkerületek 
önkormányzatát képviselő román főtisztviselőre. Még a 14. századból is van adatunk, hogy a 
vajdát az apáról fiúra öröklődő tisztséget viselő kenézzel szemben a románok eredetileg 
választották, s ez megfelel annak a magyarországi jogszokásnak, mely a vendégek és 
jövevények számára biztosította főnökeinek {315.} önkörükből való választását. (Így 
választották maguknak a királyi ispán mellett működő bíráikat a szászok, s ugyancsak így 
kapitányaikat és bíráikat a székelyek.) A vajdák a kenézek mintájára hamarosan örökletessé 
tették állásukat és a vele járó anyagi előnyöket. Ez nem jelentette azonban a kenézek, illetőleg 
vajdák vezetése alatt álló közrománok gazdasági és jogi szabadságának elvesztését, amit a 
magyar várkerületek élén álló várnagyok is elismertek, mikor a román szokásjog alapján 
ítélkező, de magyar szervezési gyakorlat szerint összeállított kerületi törvényszékeken 
bírótársakul nemcsak kenézeket, hanem román papokat és közrománokat is igénybe vettek. 
Már a Szörényi bánság megszervezésével kapcsolatban láttuk, hogy a románok – mint minden 
költözködő lovas pásztornép – katonailag is meg voltak szervezve. Valójában azonban 
rendszeres katonai szolgálatot csak a kenézek teljesítettek, békeidőben a hegygerinceken 



vonuló határ őrzése, háborúban pedig a királyi seregben való hadakozás által. A székelyektől 
eltérően, akik személy szerint egyenként katonai szolgálatra voltak kötelezve, a románság 
széles rétegei, akárcsak a szászok többsége, nem katonáskodtak. Ez magyarázza a kenézek 
kezdettől fogva kiemelkedő társadalmi helyzetét, melyet a románság szükségszerűen 
bekövetkező letelepedése jelentékenyen megerősített. 
A felsőbb irányítást gyakorló magyar várhatóságok is az állandó letelepedésben látták a 
román várnép tartós megszervezhetésének és gazdasági hasznosításának legfőbb biztosítékát, 
s mindent elkövettek a románság helyhez kötésére. Törekvéseikben segítőtársakra találtak a 
kenézekben, akik hamarosan rájöttek arra, hogy társadalmi állásukat a földbirtok jobban 
megalapozza, mint a mennyiségi és minőségi változásoknak inkább kitett állatállomány. A 
várkerületek szláv falvainak vezetését a katonai szempontokat szem előtt tartó magyar 
várnagyok, amint azt a 14–15. századi román kenézek által igazgatott számos szláv nevű falu 
bizonyítja, a katonailag iskolázottabb, fegyveres szolgálatra a szlávoknál alkalmasabb román 
kenézekre bízták. Ezek a földművelő szlávoktól járó terményszolgáltatásokból részesedve 
felismerték a rendszeres földművelés által évről évre biztosított, állandó jellegű javak anyagi 
előnyeit, s a pásztorkodástól elvonható román alárendeltjeiket is fokozatosan bekapcsolták a 
mezőgazdasági termelésbe. Valószínű, hogy előbb a román kenézek telepedtek le állandó 
szállásra a falvakban, majd a pásztorkodó népesség a nyájaknál nélkülözhető családtagokat is 
otthagyta, s a legelőváltás egyes csoportokra korlátozódott, a többinél a pásztorkodás a 
település határai közé szorult, legfeljebb a közeli hegyekre terjedt ki. Az életmódnak ez az 
átalakulása természetesen huzamosabb időt vett igénybe, s üteme nemcsak vidékenként 
változott, hanem az is feltételezhető, hogy a kétféle pásztorkodás egy ideig párhuzamosan 
folyt; míg a románság egyre nagyobb része már letelepült, kisebb csoportjai még 
transzhumáltak vagy esetleg nomadizáltak. 
{316.} Minthogy a várhatóságoknak érdekében állt a letelepülés menetét meggyorsítani, 
előnyöket biztosítottak azoknak a kenézeknek, akik a román népesség egy részét újabb 
földművelő telepek létrehozására használták fel. Erdőirtással a pásztorkodó románság is 
foglalkozott, főként, hogy újabb legelőket nyerjen; ha viszont az irtást vezető kenéz az így 
nyert területet földművelésre is igénybe vette, a várnagyok az irtásokon keletkező új falvakat 
a hozzájuk tartozó földekkel együtt „szabad falvaknak” (villa libera) nyilvánították, hosszú 
lejáratú adókedvezményben részesítették, s jövedelmüknek egy részét a telepeseket vezető 
kenéznek és utódainak biztosították. A telepítésre a kenézek nemcsak románokat, hanem 
szlávokat is felhasználtak, amint azt a szabad faluknak a Déli-Kárpátok mindkét oldalán 
használatos szláv eredetű „ohaba” elnevezése is bizonyítja. Kétségtelen azonban, hogy egyre 
több román is telepedett meg határaik között, mert már a középkor folyamán erős számbeli 
túlsúlyba kerültek a szlávokkal szemben, ami végül is a szlávok nyelvi beolvadására vezetett. 
A kenézek társadalmi tekintélyének a szabad falvak örökíthető birtoklása adta meg szilárd 
alapját, s maga a „kenéz” megjelölés is lényeges jelentésváltozást szenvedett. Míg eredetileg a 
román pásztorcsoportnak a királyi várhatóságok által bizonyos alsóbb fokú bíráskodással, 
igazgatási és rendészeti feladatokkal megbízott vezetőjét jelentette, már a 14. században a 
kenézeket telepítési vállalkozóknak tekintik, akik az irtással létrehozott, mezőgazdasági 
művelésre alkalmas területeken falvakat alapítanak, s a „kenézi jog” (ius keneziale) 
egyértelművé vált a kiváltságos helyzetű „szabad falvak” örökíthető birtoklási jogával. 

A FEUDÁLIS NAGYBIRTOK KIALAKULÁSA ÉS AZ OLIGARCHIA 
URALMA 
A 13. század egész Magyarország és ezen belül Erdély történetében sorsdöntő fordulatot 
hozott. A korai feudalizmus társadalmi rendjét a belső erők megingatták, s teljes 
felbomlásához és átalakulásához a tatárjárás megadta a végső lökést. A királyi és megyei 
birtokot a nagyurak szerezték meg adomány címén, a várszervezetbe zárt népesség vezető 



rétegéből nemesség, köznépéből szabadon költöző, de földesurának szolgáltatásokkal tartozó 
jobbágy lett, s ebbe az utóbbi rétegbe olvadtak bele a felszabaduló rabszolgák. A bárók, 
nemesek és jobbágyok osztályai közé ékelődött be a telepítések révén növekvő számú városi 
polgárság. Így jött létre a rendiség felső rétege a bárókból és főpapokból, az alsó a 
nemesekből és polgárokból. E rendiség kiváltságaiból a földesúri fennhatóság alatt élő 
jobbágyság ki volt ugyan zárva, de a közvetlenül termelő mezőgazdasági népesség 
jelentékeny része szabad paraszti kiváltságokat őrzött. Ilyen szabad paraszti állapotban volt az 
Alföldön a jászkun népesség, a Szepességben a szász parasztság, Erdélyben {317.} pedig, a 
szabad parasztság klasszikus földjén a szász és székely, s eleinte a román lakosság. 
A 13. század második felében a társadalmi átalakulás nemcsak meggyorsult, hanem egyre 
szélesebb néprétegekre terjedt ki. A régi megyei várak (Dés, Doboka, Kolozsvár, Torda, 
Gyulafehérvár, Küküllővár) áldozatul estek a tatárdúlásnak. Bár IV. Béla király újabb 
elemekkel kiegészítve újjászervezte a megmaradt várnépet, a várak katonai jelentőségüket 
elvesztették. A védelem szerepét a királyi kezdeményezésre épülő, fentebb felsorolt hegyi 
várak vették át, ezeknek várnagyai irányították a közigazgatást – a megyésispáni tisztség 
rendesen egy-egy ilyen új hegyi vár várnagyságával kapcsolódott össze –, és a régi megyei 
várak mint gazdasági központok nyertek új jelentőséget. Dés, Kolozsvár, Gyulafehérvár és 
Torda falai közé a király földművelő, bányász és kereskedő telepeseket (hospites) költöztetett. 
Ezeknek már kizárólag gazdasági hivatást szánt, szabad bíróválasztási, vásártartási, 
vámmentes kereskedési joggal és adózási könnyítésekkel ruházva fel őket. Német 
bevándorlók által szerveződött újjá a bányászat, új bányavárosok is keletkeztek: Offenbánya-
Aranyosbánya, Torockó. A részben magyar, részben német hospesek és a hasonló jogokat 
elnyert régi várnépek összeolvadásából jött létre az erdélyi magyar városi polgárság. 
Gyulafehérvárt és Kolozsvárt még a 13. században az erdélyi püspöknek adományozta a 
király. Míg az utóbbi 1316-ban a szabad királyi városok közé került, Gyulafehérvár a püspöké 
maradt, ami sok tekintetben akadályozta a városi fejlődés terén. Doboka várát a Kökényes-
Radnót nemzetség kapta ajándékba, a vár maga eljelentéktelenedett, a hozzá tartozó telep 
pedig egyszerű faluként mint a Dobokai család birtokainak uradalmi központja maradt fenn. 
Küküllővár még egy ideig megtartotta katonai rendeltetését, a 15. században azonban ezt is 
eladományozta a király. Az Aranyos és a Maros közti tordai várföldekre 1270 körül székelyek 
települtek, létrehozva Aranyosszéket. A régi várakhoz tartozó falvak magánkézre kerülvén, a 
királyi birtok az új várak környékén elterülő hegyvidékre, egyébként még mindig hatalmas 
területre szorult vissza. Az Erdélyi-medence belseje, sőt a hegyvidékek egyes részei is a 
kialakuló új fő-, közép- és kisnemesség birtokába mentek át. 
A tatárjárást követő emberhiány is arra késztette a magánbirtokosokat, hogy részben a királyi 
uradalmak népességének elvonásával, részben az ország határain kívülről toborozva, maguk is 
román munkaerőt vegyenek igénybe a királyi adományok révén egyre gyarapodó birtokaikon. 
A szakadatlan polgárháborúkba bonyolódott IV. László király (1272–1290) eddigi 
tudomásunk szerint elsőnek tett a románok betelepítésére vonatkozó kizárólagos királyi jog 
rovására engedményeket, mikor – valószínűleg, hogy a vele harcban álló egyházat kedvezőbb 
állásfoglalásra hangolja – a gyulafehérvári káptalannak megengedte, hogy Enyed és Fülesd 
nevű birtokaira 60 család románt telepítsen. Talán ezekre célzott 1294-ben Loránd erdélyi 
vajda, aki egy {318.} általa kiostromlott vár védőinek szabad elvonulást engedve Váradtól a 
hegyeken át a Maros felé, említést tett az egyháznak a Belényes vidéki gyepűkön túl élő 
románjairól (Olachi ecclesiae). 
A 13. század utolsó évtizedei a királyi hatalom állandó csökkenését és az egyházi és világi 
arisztokrácia hatalmának megnövekedését hozták magukkal, s a belső rend felbomlása 
lehetetlenné tette a központi ellenőrzést, minek következtében egyre több román került 
jogtalanul magánbirtokra. III. András király (1290–1301) hiába kísérelte meg, hogy a 
jogbitorlásnak gátat vessen. Bár 1293-ban elrendelte, hogy az Erdélyben magánbirtokoshoz 



került minden románt a Fehér megyei két Székes folyó közén elterülő királyi földre 
gyűjtsenek össze – a magánbirtokosok román telepeseinek számát tehát nem becsülték valami 
sokra –, ő maga is kénytelen volt további engedményeket tenni. Megerősítette elődeinek a 
gyulafehérvári káptalan részére adott említett kedvezményét s az eredetileg királyi 
tulajdonban levő Oláhtelek (Tohán) elajándékozását is, sőt 1292-ben a Hunyad megyei Illyei 
családnak engedélyt adott, hogy Illye, Fenes és Szád nevű Maros menti birtokaira románokat 
telepítsen (Olacos possit aggregare ac aggregatos retinere). 
Hogy ezek az engedmények s a kétségtelenül tovább folytatódó jogtalan telepítési akciók nem 
váltottak ki már akkor valóságos román népvándorlást, az csak annak tulajdonítható, hogy a 
központi hatalom a 13. század végéig sikerrel őrködött a határőrkerületek népessége fölött, s 
amint a felsorolt esetekből láthatjuk, csak a Déli-Kárpátok lejtőin és az Erdélyi-középhegység 
déli felében jelentek meg szórványosan románok egyes magánbirtokokon. Olyan kevesen, 
hogy míg Kelet-Magyarországnak ma románok által is lakott részein 1300-ig közel ezer, 
nagyrészt magyar, kisebb részben szász falut említenek az oklevelek, ugyanebben a 
korszakban mindössze 6 olyan falunak a nevét ismerjük, ahol bizonyosan éltek románok, s 
ezek közül 5 (Enyed, Fülesd, Illye, Fenes, Szád) kétségtelenül magyar eredetű nevet visel. 
Tohán, azaz Oláhtelek viszont már nevével elárulja, hogy magyar környezetben keletkezett. 
Nyilvánvaló tehát, hogy ezek a magánbirtokon elsőnek ismert román telepek már fennálló 
magyar, esetleg szláv falvak határain belül jöttek létre. 
A magánbirtok térhódítását a 13. század második felének politikai eseményei mozdították elő. 
IV. Béla király, hogy nyugtalan vérmérsékletű fia, István becsvágyát kielégítse, 1257-ben, 
akárcsak annak idején apja ővele, megosztotta országát. A keleti részt Erdéllyel együtt 
Istvánnak engedte át, aki ifjabb királyi címe mellett Erdély hercegének is neveztette magát, 
saját udvartartást vitt, és önálló külpolitikát folytatott. Sokat tett a tatárjárás után nehéz 
viszonyok közt maradt Erdély újjárendezése és védelmének biztosítása terén, a pártjára álló 
nemeseket pedig bőkezű birtokadományokkal jutalmazta. Az apa és fiú közt rövidesen 
feltámadó féltékenység azonban áldatlan belharcokba sodorta az országot. Béla seregei a 
Barcaságba, Feketehalom várába szorították Istvánt, aki azonban kitört onnan, s az ostromló 
sereg egy {319.} részének átpártolását felhasználva, szétszórta apja csapatait, majd azok 
nyomában Pestig hatolva, 1265 tavaszán döntő győzelmet aratott, s Bélát rákényszerítette, 
hogy országrészét továbbra is kezén hagyja. A helyzet 1270-ig, Béla haláláig nem változott, 
de a kibékülés nem lehetett őszinte, s mindkét fél pártja erősítésén fáradozott, ez pedig 
másként, mint a már amúgy is hatalmas birtokokat szerzett arisztokráciának újabb 
adományokkal való lekötelezése árán, nem ment. 
Mikor V. István kétévi uralkodása után hirtelen meghalt, fiának, IV. Lászlónak kiskorúságát 
kihasználva, a nagybirtokos családok, részben birtokaikról toborzott fegyvereseikre 
támaszkodva, részben a kormányzásukra bízott ispánságokat magánbirtokukként kezelve, 
valóságos tartományurakká nőtték ki magukat. Erdélyt azonban vajdája még nem tekinthette 
magáénak, 1274 és 1284 közt évente cserélődtek a más-más családból származó vajdák. 
Mikor László maga vette kezébe a kormányzást, megpróbált Erdélyben egy ott élő birtokos 
családra, az ősfoglaló Borsa nemzetség Biharban is nagybirtokossá lett egyik ágára 
támaszkodni, Borsa Lorándot téve meg vajdának, aki ezt a tisztséget 1284 és 1295 közt 
töltötte be. De Lászlót sem személyi adottságai, sem az ország belviszonyai nem tették 
képessé a rendcsinálásra. Kun származású anyja hatására a nemrég beköltözött s még jórészt 
pogány kunokhoz vonzódott, maga is pogány szokásokat vett fel, leplezetlenül fordult az 
egyház ellen és Attila szerepében tetszelgett. A magyar arisztokrácia csekély kivétellel 
egységesen foglalt állást a pogány orientáció ellen, s mikor 1285-ben a tatárok betörtek 
Erdélybe, a magyar főnemesek Lászlót vádolták behívásukkal, elfogták, és ígéretet csikartak 
ki tőle életmódjának teljes megváltoztatására. Közben a tatárok és a kunok nagy területeket 
dúltak fel, Erdély is sokat szenvedett tőlük, míg végül az aranyosszéki székelyek a prédával 



rakott, hazafelé tartó tatár főcsapatot szétverték. László azonban rövidesen megszegte 
fogadalmát, visszatért kunjai körébe, s a magyar arisztokrácia belső egyenetlenségeit 
kihasználva, egyik pártot a másik ellen játszva ki, újra meg újra felülkerekedett. Féktelen 
természetével azonban a kunokat is magára haragította, s ezek 1290-ben meggyilkolták. 
Utódja, III. András teljesen feldúlt viszonyokat, megingott közbiztonságot örökölt, s rövid 
uralkodása alatt, melyet külső hatalmak által támogatott trónkövetelők is nyugtalanítottak, 
nem sikerült rendet teremtenie. Röviddel trónra lépte után Erdélyben is körutazást tett, hogy 
személyes megjelenésével csendesítse le az ott is elharapódzó anarchiát. A szenvedélyek 
elfajulására jellemző, hogy az egyházi tized miatt az erdélyi püspökkel évszázados harcban 
álló szászok, a püspök által elfogott és kivégeztetett vizaknai geréb halálát megbosszulandó, 
1277 egyik vasárnapján Gyulafehérvárra törtek, a székesegyházat az éppen misére gyűlt 
hívekre és a kanonokra gyújtották, a templomi kincseket elrabolták, a püspöki levéltárat 
feldúlták, s a város lakosságát {320.} valósággal kiirtották. A tettesek egyházi átok alá vettettek, 
de ezzel mit sem törődve folytatták viszályukat a püspökkel. A központi hatalom gyengülése 
számos ilyen túlkapásra adott alkalmat, s a király jelenléte sem segített, mert távozása után 
maga a vajda, Borsa nembeli Loránd, aki testvéreivel együtt Kelet-Magyarország tekintélyes 
részét tartotta uralma alatt, 1294-ben fegyverrel támadt a váradi püspökre, sőt a 
megfékezésükre kiküldött királyi csapatokkal is szembeszállt. Elkeseredett harcok után 
sikerült leverni, az utódjául kinevezett Kán nembeli László sem bizonyult azonban jobbnak. A 
mindenütt fellángoló lázadásokkal elfoglalt király háta mögött rátette a kezét a királyi 
jövedelmekre, vajdaságához és szolnoki ispánságához a szász és székely ispánságot is 
hozzákapcsolta, a bányavárosokat kisajátította, egyszóval Erdélyt magánbirtokának tekintette. 
1307 és 1309 között a megüresedett püspöki széket addig nem engedte betölteni, amíg a 
káptalan az ő jelöltjét, Benedek Domonkos-rendi szerzetest meg nem választotta. Az előkelő 
Ákos nembeli alvajdája mellett saját udvarbírót és a küküllői főesperes személyében főjegyzőt 
tartott, a várakba familiárisait tette várnagyoknak, s ha valaki vonakodott szolgálatába lépni, 
annak birtokát elkobozta. 
Hasonló törekvések nyilvánultak meg az ország más vidékein is, úgyhogy 1301-ben, III. 
András halálakor Magyarország egy tucatnyi tartományúr kezén volt, akik a maguk területén 
önállóan rendezkedtek be. Az országot az a veszély fenyegette, hogy hűbéres mozaikállammá 
alakul, s a király hatalma névlegessé válik. Az évekig tartó trónviszályok is az oligarchiának 
kedveztek. III. Andrással kihalt az Árpádtól származó uralkodócsalád, és a leányági rokonok 
közt ádáz küzdelem indult meg. A pápa a szicíliai francia Anjou-dinasztia tagját, Károly 
Róbertet támogatta, ez azonban kezdetben nem tudta az uralkodó osztály egészének 
rokonszenvét megnyerni, s a többség előbb Vencel cseh, majd ennek lemondása után Ottó 
bajor herceget hívta meg. Ottó párthíveket keresett, s valószínűleg az elsők közt 
hozzácsatlakozó erdélyi szászok révén László vajda hatalmi súlya felől tájékozódva, ennek 
barátságát igyekezett megnyerni. A vajda felesége német hercegnő, Ottónak rokona lévén, 
maga is előmozdította a közeledést, s lányát ígérte neki feleségül. Időközben azonban László 
vajda meggyőződött Ottó helyzetének tarthatatlanságáról, lányát II. Uroš szerb királlyal 
jegyezte el, hogy uralmát külső segítséggel is biztosíthassa, s a leendő apósa látogatására 
érkező Ottót elfogta. 1308-ban elismerte Károly Róbertet királynak, útjára bocsátotta Ottót, de 
visszatartotta magánál a királyi koronát. 
Károly uralkodásának törvényességét azonban a közvélemény csak abban az esetben volt 
hajlandó elismerni, ha Szent István koronájával koronáztatja meg magát. A korona pedig 
László vajda birtokában volt, aki a királyválasztó országgyűlésre sem jött el, hanem hegyei 
közt várta a fejleményeket. A pápa követe, Gentile bíboros kezdeményezett tárgyalásokat 
vele, s mikor ezúton semmit sem tudott elérni, 1309-ben egyházi átok alá vetette. A súlyos 
fenyítés {321.} nem tévesztette célját, a vajda a következő évben átadta a koronázási 
jelvényeket, s a bitorolt királyi jogok és javak visszabocsátását is megígérte. Károly Róbert 



már 1310-ben meglátogatta Erdélyt, de egy évtizeden át kellett még véres csatákat vívnia a 
hatalma megnyírbálásába belenyugodni nem akaró oligarchia ellen, s ezalatt László vajda 
továbbra is ura maradt Erdélynek. Váraiba nem engedett be királyi őrséget, sőt azt is sikerült 
megakadályoznia, hogy 1315-ben kinevezett utódja, Pok nembeli Miklós ténylegesen átvegye 
a vajdaságot. Csak halála után foglalhatta vissza Erdélyt fiaitól az 1316-ban Déva mellett 
vívott csatában a király hadserege, majd szilárdította meg hatalmát Debreceni Dózsa, akit a 
király, miután a lázadó Borsa Kopasz volt nádort, Kán László fiainak szövetségesét 1316-ban 
a debreceni csatában leverte, 1318-ban nevezett ki vajdának. 1319-ben Majos fia Majos 
lázadását kellett elfojtania, de még utódjának, az 1321-ben helyébe lépő Kácsik nembeli 
Szécsényi Tamásnak is akadt dolga Kán László fiai maradék erejének megtörésével. 
Tamás vajda a még mindig forrongó Erdélyben erős kézzel teremtett rendet. László vajda 
híveit s egész sor saját szakállára garázdálkodó nemest engedelmességre kényszerített, végül 
pedig a szászok ellen fordult. Ezek a püspökkel folytatott vég nélküli viszálykodás során 
1308-ban újból feldúlták Gyulafehérvárt, majd mikor László vajda halála után a szász 
ispánság továbbra is a vajdai méltósággal maradt kapcsolatban, Henning péterfalvi geréb 
vezetésével fellázadtak az új vajda ellen, s csak az Alföldről berendelt kun csapatok 
segítségével sikerült őket 1324-ben leverni. Szécsényi Tamás azonban, ha a királlyal szemben 
engedelmesnek mutatkozott is, Erdélyben nem kevésbé volt féltékeny a maga hatalmára, mint 
valaha László vajda. Az erdélyi püspök, mint panaszaiból tudjuk, sokszor megtapasztalta 
erőszakosságát és kapzsiságát, amellyel az egyházi javakból igyekezett magának és híveinek 
birtokokat szerezni. 

BÁRÓK ÉS NEMESEK 
A századforduló zavarai a birtokviszonyok terén is éreztették hatásukat. Nemcsak László 
vajda szerzett magának hatalmas uradalmakat (melyeket fiaitól lázadásuk miatt Károly Róbert 
elkoboztatott), hanem részben a királyok, részben bizonyára a vajda is bőven juttattak más 
kipróbált híveiknek a felbomló királyi birtokból. Közvetlenül a tatárjárás után a király a 
válságos helyzetbe jutott egyházat támogatta elsősorban, az elnéptelenedett egyházi birtokot 
újabb adományokkal egészítette ki. Az erdélyi püspöknek főként Kolozs megyei, gyalui 
uradalmát kerekítette ki, egy időre Kolozsvárt is hozzá csatolva, de adományok, vásárlások, 
cserék révén a Fehér megyei püspöki és káptalani birtokok is megnövekedtek. A 
kolozsmonostori bencés apátság Kolozs megyei és Küküllő menti jószágai, bár királyi 
eladományozással {322.} eleinte fogytak is, újra fölszaporodtak 44 falura, s a kerci cisztercita 
apátság Olt-parti birtokainak helyreállításáról is intézkedtek. Az egyházi nagybirtok 
Erdélyben ennek ellenére sem érte el az ország többi részében fekvő püspöki és szerzetesrendi 
birtokok arányát, a világi nagybirtoktestek kiterjedésének messze mögötte maradt. Az egyházi 
birtok mellett ugyanis Erdélyben az egyetlen, ha nem is összefüggő nagybirtok a királyé, 
gyakorlatilag az általa külső magyarországi nagyurak közül kinevezett vajdáé volt. Várak 
körül szervezett hatalmas uradalmak népei és szolgáltatásai álltak a vajda rendelkezésére, 
melyeket 1370-ig sértetlenül tartott kezében. Ez évben adományozta el Nagy Lajos Almás 
váruradalmát a Bebek családnak, a királyi-vajdai birtok felszámolását azonban Zsigmond 
hajtotta végre, nemegyszer valamelyik vajdának magántulajdonba adományozva egész sor 
váruradalmat. A Losonci Dezsőfiek 1387-ben Csicsót, 1391-ben Gogán(új)várt, rokonaik, a 
Bánffyak 1387-ben Bonchidát, 1433-ban Sebesvárt, a Lackfiak 1406-ban (tőlük később a 
Losonciak) Bálványost, a román eredetű udvari vitéz, Vajk, a nagy hadvezér, János apja 
1409-ben Hunyadot szerezte meg. Ezután megfogyatkoznak az adományok, egyedül Hunyadi 
János jutott Erdélyben is nagy birtoktestekhez, így Léta várához és Beszterce vidékéhez. A 
vajda hivatali birtoka a 15. század második felében lényegében Déva és Görgény 
váruradalmaira szorítkozott. Zsigmond korában Erdély is a világi nagybirtok földje lett, s a 
Hunyadiak mellett főként a Tomaj nemzetség három ága, a Losonciak, a Dezsőfiek és a 



Bánffyak zárták azt a sort, melynek megnyitása már több mint egy évszázaddal előbb 
megtörtént. 
A tatárjárás utáni időkben alapozta meg egy-egy kiváló katonaőse révén előkelő helyzetét a 
honfoglaló Kalocsa-Tyukod nembeli Gerendi és a Kökényes-Radnót nemzetségből e tájban 
Erdélybe szakadt Dobokai család: az előbbi a felbomló tordai váruradalom falvaiból, az 
utóbbi pedig részben Torda, részben a kezére került Doboka vára körül nyert 
adománybirtokot. A 13. század végén dunántúli eredetű családok tűnnek fel Erdélyben; 
valószínűleg a Baranya megyei Kán nembeli László fia Gyula és öccse, László (1260–1267 
vajda), majd ez utóbbinak fia, László (1275–1276 vajda), végül unokája, László (1295–1315 
vajda) révén kerültek ide. A dunántúli neves Zichy családdal rokon Járaiak birtokában a 
Torda megyei Jára várat és tartozékait találjuk, az Ákos nemzetség egyik ága Torockót és 
környékét kapta, a Tomaj nembeli Dénes ispán, a Losonciak őse a láposi uradalmat, míg a 
Szalók nembeli Simon bán Zala megyei birtokaihoz Erdélyben a Küküllők mentén szerzett 
újabbakat. Ez utóbbi még idejében hagyta el László vajda pártját, hogy bocsánatot nyerjen a 
királytól, s így több családra oszló ivadékai, köztük az újkorban sokat szereplő Kendi család, 
megtarthatták vagyonukat. 
Károly Róbert erdélyi győzelme az ellenálló arisztokráciát érzékenyen sújtotta. Régi, 
honfoglalás kori és később beszármazott nagy családok vesztették el hűtlenségük miatt 
jószágaikat, s bár nagy részüknek a király {323.} utóbb megbocsátott (mint például a Zsombor 
és Borsa nemzetségeknek), a vezető szerep a kipróbált híveké lett. Kácsik nembeli Szécsényi 
Tamás, aki – mint láttuk – Erdélyt fegyverrel kényszerítette engedelmességre, Károly Róbert 
haláláig (1342) viselte a vajdai tisztséget, és szolgálatai jutalmául bőven részesedett a lázadók 
elkobzott vagyonából. 1319-ben a Beszterce és a Maros között elterülő hatalmas tekei 
uradalmat, majd 1324-ben a Szeben megyei Salgó vár tartozékait kapta meg. Tekintélye és 
hatalma, melyet királya beleegyezésével és annak akaratát végrehajtva gyakorolt, nem volt 
kisebb László vajdáénál, akihez hasonlóan ő is Piast hercegnőt (Auschwitzi Annát) vett 
feleségül. Családja érdekeit nem tévesztve szem elől, unokatestvéreit is magával hozta 
Erdélybe. Közülük Simonnak a nagysajói uradalmat és a székely ispán jövedelmező tisztségét 
szerezte meg, s mikor ez 1327-ben hűtlenség miatt birtokait vesztette, azokból Tamás vajda is 
részesült. Az ő tekintélyére támaszkodva nyerte el rokona, Cseh Péter a dúsgazdag Talmácsi 
szász gerébcsalád örökösének kezét s vele kiterjedt birtokait, megalapítva a Vingárti Geréb 
családot, melynek két tagja a 15. században Erdély legmagasabb két méltóságát, a 
püspökséget, illetve a vajdaságot is viselte. A Kácsik nemzetség Erdélybe szakadt tagjai 
egyébként más esetben is összeházasodtak szász családokkal. Egyik leszármazója a Radnai 
gerébcsalád révén szerezte a családjának nevet adó kentelki birtokot, Cseh Péter fia, János 
pedig, akárcsak apja, szintén szász gerébleányt vett feleségül, annak a dúsgazdag Kelneki 
Mihálynak leányát, aki hét leánya közül hatot magyar nemeshez adott férjhez. A Hunyad 
megyei szerény birtokú Barcsai magyar nemescsalád is emelkedése kezdetén a férfiágon 
kihalt Alvinci szász gerébcsalád vagyona egy részének öröklésével alapozta meg szerencséjét. 
Természetes azonban, hogy fordított viszonylatban is jöttek létre nagy családi birtokok, így 
például a Brassai szász gerébcsalád beházasodás révén jutott hozzá a Zsombor nemzetség 
egyik kihalt ágának javaihoz. 
A 13–14. századforduló politikai válsága országszerte messzemenő társadalmi 
következményeket vont maga után. A régi megyei szervezet, mely Magyarország nyugati 
felében közvetlenül a tatárjárás után bomlásnak indult, Erdélyben sem érte meg a 14. 
századot. Romjain új társadalmi és közigazgatási rend keletkezett, melyen belül a 
kialakulófélben levő nemesség egyre nagyobb szerephez jutott. A királyok által 
eladományozott vagy a polgárháborúk során jogtalanul elidegenített királyi birtokok új 
tulajdonosai: a nagybirtokos nemzetségek tagjai, az ispáni hatóság alól felszabaduló királyi 
serviensek és a velük társadalmi szempontból összeolvadó várjobbágyok jogilag mindinkább 



egységes réteggé szerveződtek, melynek közös ismérvei a szabad birtokjog, a király közvetlen 
joghatósága alá tartozás és a személyes katonáskodás joga és kötelezettsége voltak. A megye 
többé nem a királyi szolgáló népek szervezetét jelenti, hanem közigazgatási és bíráskodási 
egységet, melynek továbbra is a király által kinevezett ispánja IV. Béla 1265. évi dekrétuma 
{324.} alapján a karhatalmat biztosítja. A megye nemeseinek egyeteme (universitas nobilium) 
bírótársakat delegál az ispán mellé, akik a megyegyűlésen (congregatio generalis) s az ezzel 
kapcsolatosan tartott bírói széken (sedes judiciaria, röviden: sedria) nemcsak az 
ítélethozatalban vesznek részt, hanem az ítéletek és egyéb határozatok végrehajtását is 
ellenőrzik, illetőleg nagyrészt maguk intézik. Ezeket a megyei tisztviselőket, a szolgabírókat 
(judices nobilium, röviden: judlium; magyar nevük a királyi serviensek emlékét őrzi) és a 8-
12 esküdtet (iurati assessores) a megye nemesei választják évről évre mint autonómiájuk 
képviselőit. 
A megye területén élő népesség sorsa ezáltal gyakorlatilag a nemesség kezébe tétetett le, ami 
rövidesen oda vezetett, hogy a nemesek birtokain élő szegényebb népréteg és a központi 
hatalom közvetlen kapcsolata megszűnt. Mindazok, akiknek saját birtokuk nem volt, hanem 
különféle feltételek mellett másnak a földjén gazdálkodtak, földesuruk bírói hatósága alá 
kerültek, s ha történetesen más földesúr népei vagy nemesek ellen kellett perbe szállniok, a 
megyei bíróságon ügyüket nem ők maguk, hanem az értük felelősséget vállaló földesúr 
képviselte. A király a magánbirtokon élők adóját is fokozatosan a földesúrnak engedte át, s 
így létrejött egy új társadalmi osztály, mely jogilag és gazdaságilag teljesen a birtokos 
nemességtől függött, az országos törvények csak szabad költözködési jogát, más földesúr 
birtokára szegődésének szabadságát védték. Ezt, a földesurának robottal, termék- és 
pénzszolgáltatással tartozó, földesúri bírói hatóság alá vont réteget a megváltozott jelentésű 
„jobbágy” névvel kezdték jelölni Erdélyben is. A jobbágyság, akárcsak a nemesség, nem volt 
egységes eredetű; a szegény, szolgálatba szegődött szabadok mellett beleolvadtak a volt 
rabszolgák is, akiket uraik a szabad költözködés jogával ajándékoztak meg. A rabszolgaság 
intézménye ezáltal a 14. század elején egész Magyarországon megszűnt. Erdélyben az utolsó 
rabszolga-felszabadítási oklevelet 1339-ből ismerjük. 
A társadalmi viszonyok Erdélyben is mindenben az általános magyar fejlődésnek megfelelően 
alakultak, mindössze a tartomány periferikus fekvése miatt lassúbb ütemben. Míg a külső 
Magyarországon a nemesi megyék csírái már a tatárjárás előtt kialakultak, Erdélyben még a 
13. század második felében is virágzott a várjobbágyság intézménye, az oklevelek gyakran 
említik a (belső-)szolnoki, dobokai, kolozsi, tordai, gyulafehérvári várjobbágyokat. Talán 
éppen ezért, mert a nagy társadalmi átalakulás itt a politikai válság éveiben következett be, a 
várjobbágyságnak a nemességbe való olvadása nem történt meg olyan egységesen, mint 
nyugaton. Ezt a függősége alól későn szabaduló réteget Erdélyben valósággal elsodorták az 
események; majdnem minden oklevél birtokaik eladásával kapcsolatban említi őket, a 
vásárlók több esetben a honfoglaló nemzetségek ivadékai (pl. a Gerendi, Kecseti, 
Szentmártoni családok tagjai) vagy más, bizonytalan eredetű nemesek, néha egyháziak. Nem 
tudjuk, mi lett a sorsa ezeknek a birtokukat vesztett várjobbágyoknak; {325.} egy részük talán 
mégis megőrzött annyi vagyont, hogy nemesi életformát élhetett. Többségük azonban 
valószínűleg kénytelen volt vagyonosabb nemesek szolgálatába szegődni vagy az újonnan 
létesülő királyi várak körül megélhetést keresni, mert Erdély középkori nemesi családjai közül 
tudomásunkkal egyikről sem bizonyítható be kétséget kizáróan, hogy várjobbágyi eredetű 
lenne. Igaz ugyan, hogy igen sok, a 13. század második felében vagy a 14. század elején 
feltűnő nemesi család eredetét nem ismerjük, ez idő szerint sem az erdélyi honfoglaló, sem a 
később bekerült nemzetségekkel nem mutathatók ki származási kapcsolataik (ilyenek a 
tekintélyesebbek közül északon az Ősi Jankafi, a Rődi Cseh, a Frátai, a Csányi, délen pedig, 
Fehér, Küküllő és Hunyad megyékben a külső magyarországi nemzetségeken kívül minden 
magyar nemesi család, többek közt a Gyógyi, Gáldi, Béldi, Bagói Miske, Barcsai, Barincskai, 



Töreki Bakóc, Rápolti stb.), ezek azonban éppen úgy lehetnek erdélyi vagy külső 
magyarországi nemzetségek, mint királyi szolgálatban álló szabadok leszármazottjai. 
Az erdélyi nemesi társadalom alaprétegét továbbra is a Szamos-vidék honfoglaló 
nemzetségeinek leszármazói képviselték. Számos ágra oszolva, de még így is tekintélyes 
földbirtokot tartva kézen, mind az öt nemzetség jelentős szerepet játszott az erdélyi 
közéletben, sőt néha országos viszonylatban is érvényesült egy-egy kiemelkedő tagjuk. A 
belőlük származó családok nagy része az újkort is megérte. A Zsombor nemzetség Zsombori 
főága már a 14. század első felében kihalt, a nevet egy barcasági szász gerébcsalád 
beházasodó tagjai leányágon vitték tovább. Az egész középkoron át virágzottak azonban két 
másik ág hajtásai, az Esküllői Botos, Köblösi Teke, Keresztúri Ördög, illetőleg a Macskási, 
Szilvási és Gyulai családok. Az Agmánd nemzetség legnevezetesebb ága a Kecseti volt, de 
talán ehhez a nemzetséghez tartozott a vagyonos Suki család is. A falvaikról nevezett 
mellékágak (Mórici, Hesdáti, Péterházi, Nyíresi, Szűkereki, Kódori) megyéjük határán túl 
nem jutottak szerephez. A Borsa nemzetség Erdélyben maradt főága két családban (Iklódi 
Beke és Majosi) virágzott a középkorban, másik ágát a Szentpáli család képviselte. A Kalocsa 
nemzetség Szentmártoni főága a 14. század közepén kihalt, az egyik közös ősről nevezett 
Kalocsa ág azonban három igen tekintélyes és vagyonos családban (Gerendi, Detrei Urkundfi 
és Figedi) fennmaradt. A legszívósabbnak a Mikola nemzetség bizonyult, melynek Kemény 
ága a 17. században erdélyi fejedelemséget viselt. Már a középkorban két főágra vált szét, az 
elsőből a Tamásfalvi Erdélyi, a Szentmihálytelki Tompa, a Bikali Vitéz, a Farnasi Veres és a 
Valkai, a másikból a Gyerőmonostori, illetve Gyerővásárhelyi előnevet viselő Kabos, 
Kemény, Radó, Mikola, Gyerő és Gyerőfi családok származtak. 
Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs és Torda megyék mezőségi részein így a középkorban 
egységes jelleget mutató nemesi társadalom élt, melynek zömét a honfoglaló nemzetségektől 
származó családok alkották. Csak vagyoni {326.} tekintetben állt fenn különbség köztük, 
amennyiben egyes családok szaporodása folytán a birtok úgy felaprózódott, hogy itt-ott egy 
falu határai közt több nemesi család is élt kúriáiban, kiszorítva a jobbágyokat, s kétkezi 
munkájával maga művelte a földet (ilyen, a sok nemesi kúria után „kuriális” falunak nevezett 
községek voltak pl. Magyarmacskás, Burjánosbuda, Kide, Csomafája), de a kevésbé szapora 
családok kezén is ritkán volt 10 falunál több, s csak a néhány legvagyonosabb bírt 20-30 falut, 
ezek azonban nem alkottak összefüggő tömböt, hanem más családok birtokai ékelődtek 
közéjük. 20-50 falut számláló egységes uradalmak ennek a kis- és középnemesi vidéknek a 
szélein keletkeztek. 
Az erdélyi nemesség emancipációja Magyarország többi területeihez képest a vajda 
tartományúri hatalma miatt későn bontakozott ki. Még a 14. század elején is adót fizettek az 
erdélyi nemesek a királynak, illetőleg a vajdának, s ez alól Károly Róbert mentette fel őket 
1324-ben, hálából a szász felkelés leverése körül szerzett érdemeikért. Birtokaik népessége 
fölött a bíráskodási jogot, tehát a földesúri hatalom teljességét pedig csak 1342-ben nyerték el. 
A megyei autonómia kivívására irányuló kísérleteik már kevesebb sikerrel jártak. A 14. 
század elején feltűnnek ugyan Erdélyben is a megyei bíróságok az autonómia képviselőivel, a 
szolgabírákkal együtt, s egyes megyék önálló közgyűléseket is tartanak, a század közepére 
azonban a vajda központosító törekvései győznek, s ettől kezdve nem az egyes megyék 
tartanak ispánjaik vezetésével közgyűlést, hanem a vajda hirdeti meg azt (rendesen Tordára) a 
hét erdélyi megyének együttesen, s itt választják meg közös akarattal a megyék szolgabíráit is, 
megyénként kettőt (nem mint az ország más részein, négyet). A vajda tehát az erdélyi 
megyéket mint egyetlen megyét kormányozta, ami nagymértékben útjában állt a helyi 
önkormányzatok kifejlődésének. Így az erdélyi nemesek egyénileg birtokába jutottak azoknak 
a jogoknak, melyek a nemest a nem nemestől országszerte megkülönböztették, de testületileg, 
mint társadalmi rend, politikai súlyukat a vajdával szemben érvényesíteni nem tudták. 
Megakadályozta ezt az úgynevezett familiaritás társadalmi intézménye is, mely – mint a 



hűbériség sajátos magyar változata – a nagybirtok kialakulásával párhuzamosan kezdett 
elterjedni. 
A szegényebb szabadok önként kezdtek az előkelők szolgálatába szegődni, főként mint a 
katonai kíséret tagjai vagy mint az uradalmak gazdasági vezetői. Ezeket az úr családjába 
fogadta (innen familiáris nevük), s eltartásukra és jogi védelmükre kötelezettséget vállalt, a 
familiárisok pedig esküt tettek a hűséges szolgálatra. Minél gazdagabb és befolyásosabb volt 
egy főúr, annál több kisebb birtokú, de néha még jómódú nemesember is állott szolgálatába. 
Jutalmul gyakran birtokadományt kaptak uruktól, ha pedig az a király kegye révén országos 
méltóságba jutott, a tőle függő alsóbb rendű tisztségeket velük töltötte be. Mivel a középkori 
magyar közigazgatásban a király csak a {327.} csúcstisztviselőket nevezte ki személyesen, a 
nagyurak familiárisai jelentős szerepet játszottak a közép- és alsó fokú közigazgatásban. 
Erdélyben ennek megfelelően a vajda familiárisai közül nevezte ki az alvajdát, állandó 
helyettesét, aki egyúttal Fehér megye ispánja s az úgynevezett octavalis vajdai bíróság 
vezetője is volt. Az ősfoglaló nemzetségekből a Borsa nem már a 13. században két alvajdát is 
adott, Almási Lászlót és Györgyöt, rokonuk, Loránd – mint láttuk – a vajdaságig vitte. A 
megyék ispánjait (az ország többi részében a megyésispánt) közvetlenül a király nevezte ki a 
legelőkelőbb családok tagjai közül, ők viszont személyes híveik sorából válogatták ki az 
alispánokat. Mivel az ispáni tisztségjövedelmező és tekintélyt biztosító volt, még a 
vagyonosabb erdélyi családok tagjai közül, többek közt az Agmánd, Borsa, Kalocsa és Mikola 
nemzetségekből is többen vállalkoztak betöltésére, s így az erdélyi kis- és középnemesség 
széles rétegei kerültek a vajdával familiárisi viszonyba, ami erősén növelte annak hatalmát. 
Ennek tulajdonítható, hogy a legvagyonosabb arisztokratacsaládok sem versenyezhettek 
Erdélyben a vajda társadalmi tekintélyével, még akkor sem, ha a vajda, mint általában, nem 
erdélyi, hanem más országrészbeli családból származott, s így Erdélyben nem voltak nagy 
birtokai. A hatáskörébe tartozó tisztségekbe helyezett, részben családi birtokairól magával 
hozott, részben Erdélyben toborzott familiárisai révén a nemesi társadalom széles rétegeit így 
is magához tudta kötni. 
A familiaritás intézménye a nemesi társadalomnak nagyfokú mobilitást biztosított. Az ura 
szolgálatában érdemeket szerzett familiáris nemcsak újabb adományokkal gyarapította 
birtokát, hanem mint katona vagy tisztviselő is kitüntethette magát, s ura ajánlására a király 
kegyébe jutva, önálló pályát futhatott meg. Az előkelő társadalmi rétegbe való emelkedésre 
természetesen elsősorban a király familiárisai számíthattak, akik nemegyszer a királyi tanács 
származási vagy vagyoni arisztokrata tagjainál is nagyobb befolyásra tettek szert, s ezáltal 
rövidesen maguk is az arisztokrácia soraiba kerültek. De nagy előnyökkel járt a familiárisi 
kapcsolat azokra a nem nemesi származású, birtoktalan elemekre is, melyek egyéni tehetség 
révén tűntek ki uruk szolgálatában. A középkori Magyarországon a nemesi rend még nem volt 
az a szigorú, formális feltételekkel meghatározott osztály, mint később, mikor nemessé csak 
királyi privilégium tehetett valakit. A nemességnek legfontosabb ismérve a szabad birtok volt, 
ezért a nemes egyértelmű volt a birtokossal (homo possessionatus). Ha tehát valamely 
birtoktalan ember, akár királyi, akár magánostól származó adomány révén, akár beházasodás 
vagy kooptálás útján szabad birtokhoz jutott, ezáltal már nemesnek számított. Így nyert 
nemességet, azaz birtokot számos birtoktalan familiáris ura jóvoltából. Természetesen 
megvoltak ennek a társadalmi emelkedésnek a fokozatai is. Mind a király, mind az egyházi és 
magánföldesurak birtoktalan szolgái, belső cselédei, katonái vagy gazdasági tisztviselői közül 
számosan kaptak uruktól {328.} birtokot megkötöttséggel is: a nyert birtokot továbbra is terhelte 
az a szolgálat, melyet az adományos ezelőtt teljesített, vagy amelynek fejében kapta a 
birtokot; kihalás esetén nem a rokonság örökölte azt, hanem visszaszállt a földesúrra, s ami a 
legfontosabb, az ilyen feltételekkel terhelt, úgynevezett conditionarius nemes nem a megyei 
törvényszék, hanem ura joghatósága alá tartozott. Csak ha a földesúr a szolgálat feltételétől is 
mentesítette a birtokot, vált gazdája országos jogú nemessé. Ez azonban nem akadályozta a 



conditionariusokat abban, hogy nemesek módjára éljenek; birtokukat uruk beleegyezésével 
gyakran eladták, elzálogosították, átörökítették, ilyenkor azonban az új birtokos a réginek 
szolgálati feltételeit is átvette. Ezek a feltételek rendszerint a jobbágyokénál mérsékeltebb 
adóteher s főleg katonáskodás voltak. A 14. századi magyar hadsereg tekintélyes részben az 
egyházi és világi földesurak magáncsapataiból (bandériumok) állott. Károly Róbert, aki az 
oligarchia politikai hatalmát megtörte, de teljesen megszüntetni nem tudta, úgy hasznosította 
az állam érdekében az egyházi és világi nagybirtokot, hogy az arisztokráciát – birtoka 
nagyságához képest – katonaság kiállítására kötelezte. Így vonultak a familiárisok uraik 
zászlaja alatt a királyi seregbe, míg a szabad nemesség a vajda seregéhez csatlakozott. 
A nemesség kialakulásával szükségszerű párhuzamban haladt a jobbágyság kifejlődése is. A 
középkori magyar államrendben a szolgálat legfontosabb és legmagasabb fokozatát a 
katonáskodás jelentette, ennek anyagi feltételeit pedig a katonáskodó nemes gazdasági 
színvonalának biztosításával kellett megteremteni, ezért szolgáltatta ki neki a király a birtokán 
dolgozó népesség fölötti teljes gazdasági és jogi fennhatóságot. A király céljaira csak a rendek 
beleegyezésével lehetett a jobbágyokat adóztatni. A nemesi birtok I. Lajos király 1351. évi 
öröklési törvénye értelmében, mely az ősi jogszokást erősítette meg, mindaddig az illető 
családé marad, amíg annak a felmenő ősnek, amelyik kimutathatóan elsőnek birtokolta azt, 
férfiági leszármazói maradnak. Ezeknek hiányában azonban a birtok a királyra száll, aki azt 
rendszerint azonnal továbbajándékozza, gyakran a leányági leszármazóknak. A király 
rendelkezett ezenkívül a hűtlenség (felségárulás) bűnébe esett nemes javaival is. Erdélynek 
azok a területei, melyeken a nemesi-jobbágyi osztálytársadalom rendje uralkodott, a 14. 
század folyamán élesen elkülönültek a székelyek és szászok homogén társadalmának 
területeitől, ahol a király nem érvényesítette sem kihalás, sem hűtlenség esetében a háramlási 
jogot, hanem a gazdátlanná vált birtok a székely, illetőleg szász közösségre szállt vissza. Az 
előbbiekből alakultak ki a nemesi megyék (Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda, Fehér a 
szász és székely területbe beékelődő enklávéival, Küküllő és Hunyad), élükön a vajdával és az 
általa kinevezett ispánokkal, míg a székelyek és szászok közigazgatási területeit 
megkülönböztetésül székeknek (sedes) kezdték nevezni. 
{329.} A nagy társadalmi átalakulásnak, mely a nemesi osztályt létrehozta, fő mozgatója a 
királyok tudatos honvédelmi politikája volt. Minthogy a hadsereg fenntartása minden más 
szempontot háttérbe szorító, központi fontosságú kormányzati cél volt, a királyokat, 
valahányszor a társadalom életébe alakítólag avatkoztak bele, az a szándék vezette, hogy a 
katonáskodó elemet a katonai szolgálat súlyos terheinek hordozását lehetővé tevő gazdasági 
függetlenséghez és társadalmi tekintélyhez juttassák. Gondoskodásuk éppen ezért nemcsak a 
szabad magyarok és a felszabadított várjobbágyok nemesi renddé tömörülő rétegére terjedt ki, 
hanem a székely, szász és román társadalmakon belül a középkor utolsó három évszázada 
alatt végbement társadalmi folyamat döntő szakaszaiban is érvényesítették akaratukat a 
honvédelem érdekében, mindig azokat az elemeket részesítve támogatásukban, melyek a 
katonáskodás szerepére legalkalmasabbak voltak. A magyar katona alakját a keresztes lovag 
nimbusza vette körül, s minthogy katona és nemes azonos fogalmakká váltak, a nemesi 
életforma a vele járó óriási gazdasági és politikai előnyök (elsősorban a jobbágy ingyenes 
munkaerejével művelt szabad birtok, az adómentesség s a közvetlen királyi joghatóság alá 
tartozás) mellett így erkölcsi vonzást is gyakorolt a székely, szász és román társadalomra. 
Átalakulásuk ennek a vonzásnak jegyében folyt le. 

SZÉKELYEK ÉS GERÉBEK A NEMESSÉGBEN 
A nemesi életformához eredetileg is legközelebb a székely társadalmi rend állott, hiszen a 
székelységhez való tartozás két legfontosabb ismérve, a személyi szabadság és a személyes 
katonáskodási kötelezettség a nemességre is jellemző volt. Éppen ezért már a 14. században a 
székely embert szűkebb hazájának határain túl is nemesszámba vették. 1346-ban Sényői 



Pálnak elegendő volt székely mivoltát igazolni ahhoz, hogy az egész ország területén bárhol 
szabad emberként élhessen. A Székelyföldön belül azonban az ősi vagyonközösség és a jogi 
egyenlőség gátat vetett az egyéni érvényesülésnek, s éppen azt, ami a megyei nemességnek fő 
előnyeit jelentette, a korlátlan magánbirtokszerzést s a birtok népességével mint alávetett 
jobbágysággal való rendelkezést nem engedte meg kifejlődni. A vállalkozóbb szellemű 
székelyek ezért már korán közvetlen királyi szolgálatba állva próbáltak szerencsét, s érdemeik 
jutalmául ők is részesültek a felbomló királyi birtokokból. Minthogy székely örökrészükhöz is 
ragaszkodtak, rendesen a Székelyföld szomszédságában, de megyei területen szereztek 
maguknak birtokadományt. Elsősorban tehát a székelyek közé ékelt királyi várbirtokok 
jutottak a székely eredetű új nemesség kezére. A Barcaság és Háromszék határán fekvő Szék 
földet, mely valószínűleg Miklósvár királyi vár tartozéka volt, 1252-ben adta a király Akadás 
fia Bencenc nevű székely hívének, a Nemes, Mikó és Kálnoki előkelő családok ősének, aki 
egész sor falut telepített oda magyar és székely {330.} bevándorlókkal. Nemesi módra akarták 
azonban birtokolni székely jogú falvaikat, Zsombort, Gerebencet, Málnást és Oltszemet is, 
amiért 1342 és 1366 között ádáz küzdelmet vívtak a sepsi székelyekkel. Végül is az utóbbiak 
győztek, a falvak Székelyföld határai közt maradtak. Szék földjét viszont a székelyek nem 
tudták maguknak megkaparintani. Ugyancsak a 13. század folyamán ajándékozta a király a 
székelyföldi Bálványos várát magyar és elmagyarosodófélben levő szláv falvaival a székely 
Kézdi és Apor családok ősének. Ezt a területet tulajdonosaik magyar és orosz jobbágyokkal 
telepítették be, és megyei hatóság alá vonatták, de Kászon vidékére formált igényeiket a csíki 
székelyek 1324-ben visszaverték. A szászok és székelyek területei közt fekvő törcsvári 
uradalom egy részét előbb a Bölöni Forró, majd az Uzoni Béldi családok nyerték 
adományban. A Béldiek a középkor végén a kézdiszentléleki, szintén székely területek közé 
ékelt királyi váruradalmat kapták, s más megyei birtokaik révén már jóval előbb az erdélyi 
arisztokrácia soraiba emelkedtek, de, székely jogú birtokaik is voltak. 
A Székelyföld körül Fehér, Küküllő, Torda, Kolozs és Doboka megyék keleti szélein egész 
sor székely előkelő család, a fentieken kívül a Szentkirályi Semjén, Tuzsoni Bolgár, 
Meggyesfalvi Alárd, Szentgyörgyi Bicsak, Lázár, Nyujtódi, Damokos, Sepsi-Baconi, Teremi, 
Backamadarasi, Dobai, Fiátfalvi Náznán stb. és más, „Székely” nevű családok jutottak a 
középkor folyamán nemesi birtokhoz, részben királyi adomány, részben a megyei 
nemességgel való összeházasodás révén. Nem véletlen, hogy a székely nemzetségi szervezet 
vezető tisztségeit, a bíróságot és hadnagyságot is éppen ezeknek a családoknak tagjai viselték, 
mert nyilván csak a már eredetileg is tekintélyesebb, vagyonosabb székelyeknek állt 
módjában a nemesi színvonalat elérő, páncélos katonai szolgálat költségeit fedezni, ami a 
nemességet jelentő megyei birtok megszerzésének egyik feltétele volt. Természetesen a 
tisztségekkel járó anyagi előnyök, elsősorban a közös székely birtokban való részesedés is 
kijárt nekik, s így székelyföldi és megyei jószágaik révén mind a székely, mind a megyei 
közéletben szerepet játszottak, ugyanazon család tagjai hol mint valamelyik megye 
szolgabírái, hol mint székely nemzetségi tisztviselők tűnnek fel. 
A székelység zöme azonban nem jutott el az akkor egyedül korszerűnek számító páncélos 
katonáskodás lehetőségéig, mert ehhez gazdasági feltételei hiányoztak. Fegyvernemük 
mindvégig a könnyűlovasság maradt. Magyarország nyugatibb részein ez az ősi 
katonáskodási forma kiveszőben volt, az európai harcmodor páncélos hadsereg felállítását 
követelte meg, a királyok tehát olyan társadalmi egységektől, melyek eleinte minden egyes 
tagjuknak katonai szolgálatára voltak kötelezve, a tatárjárás után már csak bizonyos számú, 
viszont elsőrangúan felszerelt katona kiállítását kívánták meg. Ez szükségszerűen vezetett a 
tényleges hadviselésből kiszorult elemek jobbágyságba süllyedéséhez, amennyiben szerepük 
ezentúl csak katonáskodó {331.} társaik fegyverzetének és szolgálatának anyagi biztosítására 
szorítkozott, s így ezeknek gazdasági és jogi fennhatósága alá rendeltettek. Ez a sors érte el a 
Duna–Tisza közén a 13. században letelepedett kun és jász népet; eredetileg személy szerint 



szálltak hadba, rövidesen azonban már csak 600 katonát adtak a királynak, s ezáltal társadalmi 
egységük megbomlott. A katonáskodó réteg jobbágyi szolgálatra kényszerítette a köznépet. 
Erdély határait viszont az egész középkoron át olyan ellenségek nyugtalanították, melyeknek 
hadereje szintén a könnyűlovasságra volt alapozva (tatárok, litvánok, románok, majd 
törökök), a székelyek ősi harcmodora és felszerelése tehát továbbra is megfelelő maradt, s 
mivel a kezdetlegesebb fegyverzet megszerzése a szerényebb viszonyok közt élőknek is 
lehetséges volt, a személyes hadba szállás jogával és kötelességével együtt a személyi 
szabadságot is minden székely megőrizhette. 
A szászok betelepítése, mint láttuk, a székelyeket erősen összeszűkülő földrajzi határok közé 
szorította, a megkisebbedett területen pedig már nem lehetett a külterjes pásztorkodást 
zavartalanul folytatni. Elsősorban a kiterjedt legelőket igénylő lovak száma csökkent. Az 
eredetileg lótenyésztő székelység, a pásztorkodás elsődleges fontosságát eleinte még 
fenntartva, a szarvasmarha-tenyésztést kezdte szorgalmazni, amint azt adózásuk, az 
„ökörsütés” is mutatja. A népszaporodással azonban az állattenyésztés mellé egyenrangú 
fontossággal fejlődött fel a földművelés, s mivel Székelyföld meglehetősen terméketlen volt, a 
társadalmi rend alapját képező gazdasági egyensúly is megingott. A társadalmi tekintélyt adó 
vagyon ezentúl már nem az állatállomány, hanem a földbirtok lett, melyet a nemzetségek 
ugyan méltányosan sorsoltak ki évente nyílhúzással tagjaik között, de ehhez a 
méltányossághoz az is hozzátartozott, hogy a vezető családok nagyobb részt kaptak a 
közösből, s minthogy hadizsákmányban szerzett rabszolgákat (Magyarországon már 
kivételként) még a 15. században is dolgoztattak, erdőirtással ők szereztek nagyobb 
magántulajdont. Az irtással nyert termőföld ugyanis általános magyarországi szokásjog 
szerint nem esett évenkénti felosztás alá, mint a közös birtok, hanem az irtást vezetőnek 
tulajdonába ment át. Így indult meg egy székely földbirtokos arisztokrácia kialakulása, mely a 
gazdasági túlsúly mellett a tisztségeket is kezében tartotta. A hadnagyság és bíróság ugyan 
elvben nemzetségenként és áganként évről évre sorra járt a szabad székelyek közt, viselésük 
azonban tekintélyt követelt meg, amit csak a vagyon adhatott, tehát a valóságban csak az 
előkelő családok tagjai részesültek benne. Mivel pedig egy-egy tisztség viselését az arra 
képessé tevő birtok tulajdonjogával kötötték össze, a birtokkal együtt a tisztség is apáról fiúra 
öröklődött. Így történhetett aztán meg, hogy a birtok eladásával a tisztség is a vásárlóra szállt, 
s a középkor végén nem székely eredetű, hanem magyar nemesi családok (mint a Barcsaiak 
vagy Apafiak) tagjai több ágon is érvényesíthették igényüket székely tisztségek betöltésére. 
{332.} Tisztség és birtok szétszakíthatatlanná való kapcsolata összefügg a székely szervezet 
területi rögzítésével. Már a 14. század elején jelentkeztek a letelepülés folyamatának 
lezáródását mutató székely közigazgatási egységek, a „szék”-ek (sedes), melyek, amint nevük 
is mutatja, egy-egy bírói szék (sedes judiciaria) joghatósági körzetét jelentik. Köztük rangban 
az első Udvarhelyszék, a többiek: Maros, Sepsi, Kézdi, Orbai (e három utóbbit összefogva az 
újkorban már Háromszéknek is nevezik), Csík és Aranyos. A középkor végén egyik-másikból 
fiúszékek váltak ki, így Udvarhelyszékből Keresztúr és Bardóc, Marosszékből Szereda, 
Csíkszékből Gyergyó és Kászon székek. Minthogy ez időben tűnnek fel a szász, majd 
valamivel később a román székek is, közel áll a föltevés, hogy a székekre való fölosztás a 
központi hatalomtól indult ki, és Károly Róbert újjászervező tevékenységével függ össze. A 
minta egyébként Magyarország nyugati részein keresendő, itt nevezik már korán a megyék 
járásait, továbbá kiváltságos társadalmi elemek (szepesi lándzsás nemesek, kunok, jászok) 
bírósági és közigazgatási körzeteit székeknek. A székely székek bíróságain a nemzetségi 
hadnagyok és bírák (székbírák) ítélkeztek a székely ispán kiküldöttjeinek felügyelete alatt. A 
nemesi megyeszervezet hatása rövidesen a székely székekben is érvényesült, valószínűleg a 
magyar főnemesek közül kikerülő székely ispán magyar nemesi származású familiáris 
helyetteseinek közvetítésével, akiket eleinte – akár a megyékben – alispánoknak (vicecomes), 
később a szász székekben működő királyi megbízottak után királybíráknak (iudex regius) 



neveztek. Szintén megyei hatásra mutató intézmény a székelyeknél az esküdt bírótársaké 
(iurati assessores), akiknek száma a székekben is 12 volt. 
A szász társadalom nem kisebb válságon ment keresztül, mint a székely, a kibontakozás 
azonban egészen más irányban zajlott le. A folyamat kezdőpontján az általános 
feudalizálódási tendenciákon belül itt is katonai szempontok érvényesültek. A székelyektől 
eltérőleg a szászok nem személy szerint szálltak hadba, hanem bizonyos számú katonát kellett 
kiállítaniuk. A katonáskodással járó társadalmi előnyök tehát náluk már kezdetben csak a 
népközösség egyik rétegére szorítkoztak, elsősorban a gerébekre, akik, mint láttuk, a német 
bevándorlók vezetői voltak, s ebben a minőségükben királyi megbízás alapján bíráskodtak a 
szász falvak felett. A geréb – egy személyben bíró, közigazgatási hatóság és katonai 
parancsnok – tisztségét örökös jogon bírta. Így, mint a székelyeknél, a tisztség a vele járó 
ingatlan vagyonnal forrt össze, s eladhatóvá, zálogosíthatóvá vált. A gerébet is kötötték a 
közösség érdekei, alá kellett vetnie magát a szász jog szabályainak, s részt kellett vállalnia a 
közös adóteherben is. Éppen ezért szabadabb érvényesülést neki is megyei területen kellett 
keresnie. A Szászföld szélén, megyei területen (akárcsak a Székelyföld szélén a székely 
előkelők) katonai érdemeik révén a gerébek birtokokat szereztek, s ezeket jórészt szászokkal 
telepítették meg, de nem egyenrangú szabad néptársakként, hanem jobbágyok módjára 
kezelték {333.} őket. Így jött létre a 13. század második felében a Szászföldön kívül szász 
jobbágyság. 
A megyei területen fekvő falvakat a gerébek már nemesi jogon, nemesek módjára birtokolták, 
és közülük sokat a királyok forma szerint is megnemesítettek (elsőnek, tudtunkkal, 1206-ban 
a vallon eredetű voldorfi Latin János comest). De a köztudat enélkül is nemeseknek tartotta 
őket, bár megkülönböztette a teljes jogú nemesektől (1358: nobiles et alii comites). Ennek a 
megkülönböztetésnek elsősorban az volt az oka, hogy a gerébek (s ebben a tekintetben szintén 
a székely előkelőkkel állíthatók párhuzamba) nem mondottak le szászföldi javaikról sem, sőt 
megyei birtokaik adta hatalmukat és tekintélyüket arra használták fel, hogy vezető szerepüket 
a szász népközösség életében megerősítsék. A 13. és 14. század szász története ezeknek a 
gerébcsaládoknak egyre gyarapodó súlya és kizárólagos uralma jegyében folyt le. Ők töltötték 
be a népközösségi önkormányzat összes tisztségeit, ők képviselték a katonai erőt és a 
gazdasági túlsúlyt, s nagybirtokos-katonai életformájuk, mely a magyar nemesi életforma 
utánzásán alapult, rányomta bélyegét a szász élet minden megnyilvánulására. 
A társadalmi és gazdasági rend a 14. század közepéig a falura és a földművelésre épült, mint 
ahogy a szász nép tömegei az újkorban is ennek keretein belül maradtak. A falu természetes 
vezetője pedig a középkori Európában mindenütt a katonáskodó nemes birtokos volt, ezért a 
szászság sem nélkülözhette a gerébeket, bármennyire is veszélyeztette hatalmuk a 
jogegyenlőséget. Hasonló közigazgatási és bírói tekintéllyel és gyakorlattal rendelkező vezető 
réteget, melynek a vezetésre való alkalmasságot éppen anyagi függetlensége s az apáról fiúra 
örökített tudás adta meg, nem tudott volna helyükre állítani. Ha túlkapásaik ellen védekezett 
is, önként hajolt meg felsőbbségük előtt, ami egyúttal a magyar nemesi életforma elismerése 
is volt. Mert a gerébek megyei birtokaik révén korán szoros kapcsolatokat vettek fel a magyar 
nemességgel, s mint már említettük, az összeházasodások magyar nemesek és szász gerébek 
között egyre gyakoribbá váltak. A nemesi életmód volt az emelkedő gerébcsaládok 
eszményképe, s mindenben alkalmazkodni akartak hozzá. Családnevet éppúgy birtokuk, 
mégpedig előszeretettel nem szászföldi, hanem nemesi jogon bírt megyei birtokuk után 
választottak, mint a nemesek, s néha csak a német személynevek és a „Geréb” melléknév 
árulják el egy-egy nemesi család szász eredetét. Természetes, hogy ez a folyamat végül is a 
gerébcsaládok teljes elmagyarosodására vezetett. A leggazdagabb Talmácsi, Kelneki, Alvinci, 
Kentelki, Vingárti Geréb családok – mint láttuk – leányágon olvadtak be a magyarságba, míg 
a többiek, a Fehér megyében birtokos Apoldi, Nádasdi, Hidegvizi, Pókafalvi, Alcinai, Dályai, 
Vizaknai Geréb, Balázsfalvi, Hosszútelki, Kisenyedi stb., a Doboka megyei Drági, Zsombori, 



Kajlai stb. férfiágon is kiszakadtak a szász népközösségből. Közülük többnek tagjai megyei 
tisztségeket, alispánságot, szolgabíróságot {334.} viseltek, egy Vizaknai Geréb pedig a 15. 
században erdélyi alvajda, majd székely ispán lett. Az erdélyi nemesi társadalom ezáltal 
értékes, vezetői képességekkel felruházott új elemekkel gazdagodott, jellegében azonban nem 
változott meg: az idegen eredetű nemesség számban messze mögötte maradt a magyarnak, s 
el is magyarosodott. 
A szász népközösségen belül még a 15. század végén is találunk vezető szerepet vivő 
gerébeket, de számuk egyre fogyott. A szász társadalom időközben egészen más irányú 
fejlődés felé indult, s ezzel ők már többé nem éreztek közösséget. Részben a jogegyenlőséget 
és a népegységet féltő szász középréteg nyomására, részben önszántukból eladták, a 
népközösség rendelkezésére visszabocsátották szászföldi birtokaikat és tisztségeiket, s 
kiköltöztek megyei területre, ahol nemesekként éltek tovább. Ezáltal a szász egyenlőség elve 
győzött, nem alakult ki szász nemesi osztály, s a parasztság nem süllyedt jobbágysorba. 

A SZÁSZ POLITIKAI EGYSÉG ÉS A VÁROSOK 
Az új szász vezető réteg a városiasodás során felemelkedett, a kivirágzó kereskedelemből 
meggazdagodott polgárságból került ki. Amint a gerébek katonai arisztokráciája is a magyar 
társadalomfejlődés keretein belül, annak erőteljes hatása alatt jött létre, úgy a szász patriciátus 
sem a szász bevándorlók német földről magukkal hozott jogi és gazdasági intézményei önálló 
továbbfejlesztésének folytán, hanem a magyarországi gazdasági-társadalmi fejlődés 
következményeképpen alakult ki. A korai erdélyi szász társadalom, mint láttuk, jellegzetesen 
falusi, paraszti-nemesi életformában élt, s nincs okunk feltételezni, hogy a városiasodás csíráit 
magában hordozta. A középkori polgári társadalom életterülete a város, a maga sajátos 
jogrendjével és életmódjával s iparos-kereskedő foglalkozásaival. A magyarországi polgári 
élet keretét, a városi intézményeket s éltető elemét, a kereskedelmi szervezetet pedig az 
ország termelőerőinek fejlődése hozta létre. A minta a nyugat-európai város volt, mely, mint a 
lovagság, a hűbériség, a román vagy gótikus építészeti stílus, nemzetközi, közös európai 
kultúrforma volt. A földrajzi helyzet érthetővé teszi, hogy a magyarországi középkori 
városfejlődés legközelebbi rokonságot a német városkultúrával tart, de mint a középkori 
kultúra többi intézményeit, ezt is a Nyugat különféle nemzeteinek bevándorlói honosították 
meg. A legrégebbi magyarországi városok (Esztergom, Buda, Székesfehérvár stb.) polgársága 
újlatin (francia, vallon, olasz), német elemek mellett nemcsak erőteljes magyar réteget 
mutathat fel, hanem (mint pl. Pest esetében) keleti kereskedőnépességet, arabokat, volgai 
bolgárokat stb. is magába olvasztott. A magyarországi városok nem a semmiből, egyetlen 
alapító aktus útján jöttek létre, hanem királyi várak vagy falutelepek továbbfejlődésének 
eredményei. Erdélyben, mint már láttuk, Dés, Kolozsvár, Torda, Gyulafehérvár a {335.} 
tatárjárás után katonai szempontból felhagyott királyi várak helyén keletkeztek; a földművelő 
és iparűző várnépek összeolvadtak az újonnan jött iparos és kereskedő telepesekkel. A várnép 
minden esetben magyar volt, s a telepesek (hospesek) közt is voltak magyarok, bár ezeknek 
jelentős részét németek tették ki. A szász városok is eredetileg falutelepek voltak, s nem 
gazdasági, hanem politikai erők vetették az élre őket. 
Károly Róbert 1324. évi lázadásuk leverése után új közigazgatási szervezetet adott a 
szászoknak. Ezek eddig négy különböző, önálló territóriumon (az oklevelekben gyakran 
comitatus vagy provincia is) belül éltek, melyeknek élén a király által kinevezett, rendesen 
magyar nemes ispán állott. E territóriumok közül a legnagyobb területet az 1224. évi rendezés 
(Andreanum) óta Szászvárostól Barótig húzódó szebeni provincia foglalta el, jóval kisebbek 
voltak a medgyes–selyki, brassói és besztercei kerületek. A szász tűzfészek a szebeni 
tartomány volt, ennek gerébjei állottak állandó harcban az erdélyi püspökkel s gyakran a 
vajdával is. Az ellenőrzés hatékonyabbá tétele végett a király 1324 után megszüntette a 
szebeni ispánnak eddigi területi hatáskörét, a szebeni provinciát bírói illetékességi körzetekre, 



„szék”-ekre osztotta, s ezek élére maga jelölte ki a vezető tisztviselőt, a királybírót, rendesen a 
hozzá közel álló szász gerébcsaládok tagjai közül. A másik három kerület továbbra is 
kinevezett ispánok, magyar főnemesek vezetése alatt maradt, akik rendesen egyúttal székely 
ispánok is voltak, s magyar familiáris tisztviselőikkel kormányoztak. 
1402-ben Medgyes és Selyk székek királybíró választására kaptak a királytól engedélyt, s 
ezzel megindult egy emancipációs folyamat, melynek során a királyi hatalom a szász 
önkormányzatot kiépítette. 1464-ben Mátyás király megengedte Szeben városának, hogy 
királybíróját maga válassza, majd 1469-ben ezt a jogot kiterjesztette a szebeni tartomány 
másik hét székére is. 1486-ban pedig II. András királynak 1224-ben kiadott s a Szeben vidéki 
szászok kiváltságait magában foglaló diplomáját (Andreanum) a brassói, besztercei és 
medgyes–selyki kerületek számára is megerősítette. Ez azzal a nagy jelentőségű 
következménnyel járt, hogy a diploma egyik pontja, melynek értelmében a (Szeben vidéki) 
szászok fölött egyetlen főtisztviselő áll, alkalmazást nyert Brassó és Beszterce, valamint a 14. 
században alakult Segesvár esetében is. A kinevezett királyi ispán ezáltal eltűnt kerületeikből, 
s az egész szász nép egyetlen fő alatt, a szász gróf alatt, kinek tisztét a szebeni polgármester 
töltötte be, politikailag egyesült. A széttagoltság korában azok a helységek, melyek az egyes 
székek, illetőleg kerületek közigazgatási és törvénykezési központjaiul szolgáltak, éppen ezen 
szerepük révén fejlődésnek indultak. A közélet eseményeinek ezek a színhelyei magától 
értetődően egyúttal vásárhelyekké is váltak, s a 14. század közepén lábra kapó ipar és 
kereskedelem is elsősorban ezekben keresett magának otthont, s nyert piacot a havasalföldi és 
moldvai vajdaságokban. 
{336.} A későbbi román fejedelemségek, Havaselve és Moldva, melyeket a 13. század elején 
mint kun területeket csatolt országához IV. Béla király, a tatár pusztítás után csak névleg 
függöttek Magyarországtól. A kunok elköltözését követőleg a király az ott élő románok 
vajdáira, az erdélyi vajdához hasonlóan kinevezett tisztviselőire bízta őket. A viszonyok 
azonban a nem szünetelő tatár támadások miatt nem szilárdulhattak meg, s csak 
Havasalföldön szervezhette meg az erdélyi határhegység lábánál keskeny sávban uralmát két 
ilyen vajda, míg Moldva még a 14. század elején is politikailag gazdátlan s gyéren lakott 
terület volt. A századforduló zavarait felhasználva a havasalföldi vajdák a magyar oligarchia 
mintájára a központi hatalomtól függetlenül próbáltak berendezkedni, Károly Róbert 1330-
ban Basarab vajdát nem tudta engedelmességre kényszeríteni, szerencsétlen végű 
hadjáratában majdnem maga is életét vesztette. Ettől kezdve a magyar királynak meg kellett 
elégednie a vajdák hűbéresküjével, ami meglehetősen tág politikai lehetőségeket biztosított 
számukra. Hasonlóképpen sikerült a tényleges függés helyett a hűbéres viszonyt kivívnia az 
1359-ben fellázadt Bogdán moldvai román vajdának is, akinek országát csak 1352-ben 
tisztították meg Lackfi Endre székely ispán vezérletével a székely csapatok a tatároktól. 
Bármennyire is csökkent a magyar király hatalma a Kárpátokon túli területeken, befolyását 
mégis erőteljesen tudta érvényesíteni, s védelme alatt a nyerstermékekben gazdag két román 
vajdaság megnyílt az erdélyi kereskedelem előtt. A szervezkedés kezdeti nehézségeivel 
küszködő vajdaságok (az első román kőtemplom például csak a 14. század elején épült fel) 
lakossága rászorult a saját és a nyugati ipar termékeit közvetítő erdélyi kereskedőkre, s mivel 
a tatár veszedelem megszűnt, a forgalom zavartalanul megindulhatott. A haszon 
oroszlánrészét természetesen a határhoz közel eső szász városok, elsősorban Szeben, Brassó 
és Beszterce fölözték le. I. (Nagy) Lajos király (1342–1382) tudatos gazdaságpolitikája, mely 
többek között arra törekedett, hogy a Magyarországot már évszázadok óta elkerülő keleti 
kereskedelem átmenő útjait országának megszerezze, gondjaiba vette a szász kereskedelmet 
is. 1369-ben Brassónak biztosította az árumegállítási jogot, vagyis a lengyel és német 
kereskedőket kényszerítette, hogy Havaselve felé menet a legfontosabb árucikket, a posztót 
brassóiaknak adják el, s ezek vigyék tovább, s hogy a Havaselvéről szerzett árukat, 
mezőgazdasági termékeket és állatokat szintén a brassói piacon értékesítsék. 1378-ban Szeben 



részesült ugyanebben a jogban a rajta keresztül vezető útvonalat illetően, a Moldván át vezető 
lengyel útba való bekapcsolódásra pedig már 1368-ban Beszterce. Az élénk kereskedelmi 
forgalom azonban nem annyira szász ipartermékeket, hanem nyugat-európai iparcikkeket, 
főleg textíliákat közvetített kelet felé, hiszen a szászoknak piacra termelő ipara a 14. 
században még alig volt. A tényleges kivitelben a szász kereskedők maguk alig vettek aktív 
részt, hanem az árumegállító jogra támaszkodva, városaik piacán adták el áruikat a román 
kereskedőknek, s {337.} vették át tőlük a csereanyagot. Nem csodálkozhatunk ezen, hiszen a 
középkori bécsi kereskedők sem jártak el másként, mert árumegállító joguk biztosította 
számukra a kereskedelem helyben való lebonyolítását. Kelet felé a szász kereskedők 
legfeljebb a román vajdaságokban fordultak meg néha fontosabb üzletkötések, kényesebb 
ügyletek kedvéért, távolabbra csak kivételesen, mintegy kalandszerűen jutottak el. Inkább 
jártak a nyugati, főleg németországi nagy vásárokra, főleg mióta Nagy Lajos a budai 
árumegállítási jogot rájuk nézve megszüntette. A havaselvi és moldvai nyerstermékeket vitték 
oda, és cserébe szöveteket és fűszereket hoztak haza. Két szokásos útvonaluk közül az első 
Kassán keresztül Cseh- és Lengyelországba s onnan Danzigba, a másik Budán keresztül 
részben Bécs–Regensburg–Basel, részben Zára–Velence irányában vezetett. 
A szász ipar csak későn kapcsolódott bele a nagy gazdasági fellendülésbe. A céhek Erdély-
szerte a 14. század közepén tűnnek fel; Lajos király egy időre feloszlatta, a szászok kérelmére 
azonban 1376-ban visszaállította és újra szabályozta őket. Az ekkor említett céhek nagy 
száma (19 céh 25 iparággal) nem téveszthet meg, mert a rendelkezések közül jellemzően 
hiányzik minden mennyiségi korlátozás, melyek később, mikor a céhek már piacra, sőt 
kivitelre kezdenek dolgozni, egyre-másra feltűnnek a céhlevelekben. Ez a fordulat a 15. 
században következett be, s ettől kezdve az erdélyi ipar termékei is utat találnak kelet felé. Az 
iparosodás olyan méreteket öltött, hogy még falvakban is találunk olyan céhet, melynek 
százon felül van a taglétszáma. A román vajdaságok felé irányuló kivitel árucikkek 
szempontjától egyre változatosabb lett, a 15. századi vámszabályzatokban kész ruha, edény, 
kések, különböző fegyverek, fém-félkészítmények, fűszerek, ötvösművek, pergamen, papír, 
szekerek, sőt szárított gyümölcs és sütemények is szerepelnek. A vajdaságokból behozott áruk 
azonban változatlanul nyerstermékek, nem annyira a mezőgazdaság, mint inkább az állattartás 
produktumai (élőállat, nyersbőr, gyapjú, viasz, méz s ritkábban gabona) maradnak. 
A három nagy szász város, Nagyszeben, Brassó, Beszterce mellett nemcsak a magyar városok 
(Dés, Torda, Gyulafehérvár) s a székely központok (Marosvásárhely, Kézdivásárhely, 
Udvarhely, Sepsiszentgyörgy stb.), hanem a többi szász város is (Szászsebes, Medgyes, 
Segesvár, Szászváros) hátramaradtak, elsősorban azért, mert Brassó, Nagyszeben és Beszterce 
uralkodtak a román vajdaságokba vezető szorosokon. A székely városkák egy része szintén a 
határ mentén feküdt, de a székelység katonai életformája megakadályozta a hivatásos 
kereskedőréteg korai kialakulását, s mire a fejlődés köztük is megindult, a szászok vezető 
helye már elvitathatatlan volt. Egyedül Kolozsvár, ez az alapításakor vegyes, magyar–német 
lakosságú város volt képes versenyezni velük. A külső Magyarországból Erdélybe vezető 
kereskedelmi utak találkozópontján kezében tarthatta az azokon lebonyolódó forgalmat, s 
lakossága, mely kezdetben szintén erőteljesen nemesi-paraszti életformában {338.} élt, erdélyi 
viszonylatban vezető szerepet játszott a polgári gazdasági és társadalmi rend kialakításában. 
Már a 14. század második felében olyan iparosodás indult meg falai között, mely a városi 
szabadság vonzóerejével párosulva a környék magyar jobbágylakosságát beköltözésre 
csábította. Szászföldről s Németországból, ha kevesebb számban is, szintén érkeztek német 
iparos bevándorlók, s a régi birtokos-kereskedő városi arisztokrácia mellett hamarosan a 
céhekbe szervezkedő iparostömegek élére álló új, külkereskedelemből gazdagodó kalmárréteg 
is részt követelt magának a város vezetésében. Ez a feltörekvő réteg már teljesen felhagyott a 
földbirtokos ambíciókkal, s egyben öntudatosan német volt, ami a régi, nemesi-katonai 
becsvágyú városi arisztokráciából hiányzott. Ez a német partikularizmus, alighogy az új 



polgárság kivívta a király megértő támogatásával a régi, néhány gazdag családra szorítkozó 
vezető réteg visszaszorítását (1405), máris megbontotta az egyetértést, s magyarok és szászok 
most már egymás ellen kezdtek küzdeni a városi élet irányításáért. Átmenetileg a szászok 
kerültek fölénybe, a többséget képező magyar polgárság azonban a központi hatalom 
támogatásával 1458-ban elérte, hogy a bírói tisztség és a tanácstagságok paritásos alapon 
osztassanak meg. Ettől kezdve, bár a szerződést mindkét fél századokon át lelkiismeretesen 
megtartotta, a természetes fejlődés a magyarságnak kedvezvén, a szászság számbelileg egyre 
jobban visszaesett, s az újkor elején Kolozsvár már nagy magyar többségű város volt. 
Gyulafehérvár mindig is színmagyar város volt. A bányavárosok (Dés, Torda, Szék, Kolozs, 
Abrudbánya, Zalatna, Offenbánya, Torockó) kisebb-nagyobb számarányú németségét a 
környékbeli magyar parasztságnak a 14. század végén meginduló városba özönlése 
következtében előállt magyar túlsúly beolvasztotta, mint ahogy a szász városokban a 
magyarság tűnt el (Szászsebesen pl. egy Székely utca őrzi a régi magyar lakosság emlékét). A 
városok magyarosodását a magyar falvak erőteljes iparosodása tette lehetővé. A 15. századi 
jobbágynévsorokban nagy számmal találunk ipari foglalkozást jelentő családneveket a 
legkülönbözőbb iparágak köréből, az ipari műveltség alapelemeit a városba költöző jobbágy 
tehát készen vitte magával. A középkor végi erdélyi városi polgárság soraiban így németek 
mellett magyarok is nagy tömegben szerepelnek, a románság azonban, a brassói 
kereskedőkolóniát kivéve, az erdélyi városfejlődésbe a középkorban még nem kapcsolódott 
be. 
A szász városok belső életének kialakulását erősen befolyásolta az a szerep, amelyet ezek a 
városok mint a szász székek, illetőleg kerületek közigazgatási és bírósági központjai töltöttek 
be. A városi joggal felruházott, fallal kerített helységek (Szeben, Brassó, Beszterce, Segesvár, 
Szászsebes, később Szászváros és az újkor elején Medgyes) vezetősége egyúttal a 
közigazgatásilag köréje tömörülő falvak vezetősége is volt, de megválasztásába a szék 
közönségének nem volt beleszólása. 
{339.} A szász falvak népe tehát, mikor a gerébek hatalma alól felszabadult, csak urat cserélt, 
mert ettől fogva a gazdag városi polgárságból kikerülő vezetőség akarata érvényesült az ő 
életében is. Szeben még a vele egyébként egyenrangú testvérszékekre is megpróbálta 
hatáskörét kiterjeszteni, s míg ez a törekvése a városi jellegű Segesvárral és Szászsebessel 
szemben nem vezetett eredményre, addig a szászvárosi, újegyházi, szerdahelyi, sinki és 
kőhalmi székekre szebeni polgárokat kényszerített rá bírákul. A székek csak a 16. században 
tudták Szeben önkényeskedését lerázni és a szabad bíróválasztást maguk számára biztosítani. 
A városok polgári rétegének kialakulása már a 14. század közepén megindult, ez azonban 
egyelőre csak kereskedő és földbirtokos polgárság volt, s az iparosok alárendelt helyzetben 
maradtak. A továbbra is gerébek kezében tartott városbírói tisztség mellett először Szebenben, 
Segesvárt és Brassóban tűnik fel 1366-tal kezdődően a polgármester, aki már a gazdagodó 
kereskedőrend képviselője, s amint a gerébek fokozatosan háttérbe szorulnak, úgy veszít 
jelentőségéből a városbíró, s veszi át a város és rajta keresztül a szék vezetését a polgármester. 
Jellemző, hogy a falusi eredet emlékeként Beszterce kivételével minden szász városban 
fennmaradt a „Hann” (villicus, falubíró) alárendelt tisztsége is. Beszterce a többi szász 
városétól eltérő szervezettel bírt, sem polgármestere, sem „Hann”-ja nem volt, hanem csak 
városbírója, ami arra mutat, hogy ha 1241 előtt mint szász telep létezett is, a tatárjárás után 
nem a régi alapokon fejlődött tovább, mint a többi szász város, hanem – akárcsak Kolozsvárt, 
ahol a polgármester és a „Hann” szintén ismeretlen intézmények – újabb lakossággal 
egyenesen városként alapította újra a király, nyilván azért, mert eredeti lakossága teljesen 
kipusztult. 
A kereskedelem révén felemelkedett új szász vezető réteg, a városi patríciusok rendje is zárt, 
csak néhány családra szorítkozó osztály volt, akárcsak a gerébeké, s az uralomhoz ezeknél 
nem kisebb féltékenységgel ragaszkodott. Hatalmát az iparosodó polgárság a 15. század 



végén kezdte támadni, de nem sok sikerrel. A mozgalom eredménye a magyarországi 
városokban s Kolozsvárt is már régóta virágzó intézménynek, a céhek számára a vezetésbe 
való beleszólást biztosító „százak testületének” (Hundertmannschaft) bevezetése lett (1495), 
ennek tagjait azonban a kizárólag patríciusokból álló városi tanács nevezte ki, s így 
nagymértékben függő helyzetben maradtak. A 16. század elején a magyar köznemesség és a 
közszékelyek önállósulási kísérletei a magát elnyomottnak érző szász köznépnél is 
visszhangra találtak, 1520-ban elégedetlen szász parasztok a segesvári polgármestert 
gyilkolták meg. Az új arisztokrácia uralmát azonban sem a városi kispolgárság, sem a falvak 
parasztnépe nem tudta megtörni, mert a köznemesség átmeneti előretörése után országszerte a 
társadalom felső rétegei kerültek fölénybe, s a királyi támogatást is az utóbbiak sajátították ki. 
Amint a jobbágyok vagy a közszékelyek sorsa egyre rosszabbra fordult, éppen úgy állandósult 
a szász köznépnek a nagypolgárságtól való politikai és gazdasági {340.} függése is. Később sem 
hiányoznak az alsóbb rétegek önállósulási törekvései, de mindannyiszor győzött – néha véres 
harc árán – a patríciusok osztálya. 
Az új szász társadalmi rend a városok elsőbbségére épült fel. A szász parasztságra nemcsak a 
nagypolgári vezetők hatalma nehezedett, hanem a városnak a falura gyakorolt gazdasági 
nyomása is érvényesült, s ebben a viszonylatban a kispolgár is a paraszt fölé kerekedett. A 
székek főhelyei következetesen meggátolták a hatáskörükbe tartozó többi helység fejlődését, 
és elsősorban vásártartási joguk kizárólagosságát tartották fenn. Így hiúsította meg már 1378-
ban Brassó Földvár, 1379-ben Nagysink Szentágota és 1428-ban Segesvár Henndorf önálló 
hetivásár tartására irányuló törekvéseit. Később a városi céhek is kiterjesztették uralmukat a 
falusi céhekre, amennyiben a városi céhmesterek felügyeleti jogot nyertek a falusi ipar felett. 
A szász jogegyenlőség elve tehát a valóságban nem érvényesülhetett, bár a szász paraszt még 
így is hasonlíthatatlanul jobb helyzetben volt, mint a megyei jobbágy vagy a szegény 
közszékely, főleg azért, mert a gerébek kiválása után a szász társadalom fokozatosan 
demilitarizálódott, s ezzel párhuzamosan végleg eltűnt a nemesi-jobbágyi társadalmi kettősség 
kifejlődésének veszedelme. A középkor végéig az erdélyi haderőn belül még gyakran 
találkozunk szász kontingensekkel, de a polgári életforma hatására a katonai szellem háttérbe 
szorult. A szászság egyre kevésbé vett részt személyesen a hadviselésben, inkább pénzen 
váltotta meg hadkötelezettségét, vagy székely és román zsoldoscsapatokat állított ki. A 
városok falainak felépülése után, amit a szász falvak templomerődjeinek elkészülése követett, 
a szászok szívesebben védekeztek falaik között, mint hogy nyílt csatában, a szabad mezőn 
kockáztassák életüket. A 16. század derekán Erdélynek egy kiváló ismerője, Verancsics Antal 
már mint a harctól idegenkedő népet jellemzi őket (militia a maioribus… degeneravere, 
pedestres exercent arma, iuxta muros fortissimi, in campo facile cedunt).* „Katonáskodásban  

őseiktől elfajzottak, gyalogsági fegyverzettel élnek, a falak közt a legerősebbek, a mezőben könnyen meghátrálnak.”  

MHH-S 1857. 148.   
A nemesi-paraszti életrendről a polgári-parasztira való áttérés együtt járt a szász nemzetiségi 
érzés kifejlődésével. A gerébekből, mint láttuk, teljesen hiányzott a német nemzetiségi 
öntudat, s ezt az alsóbb néposztályoknál még kevésbé tételezhetjük fel, csak a városi polgár 
emancipációs törekvéseiben virágzott ki a 15. század folyamán. Természetesen addig is volt a 
magyarságnak is, a szászságnak is népközösségi öntudata, melynek alapját nem utolsósorban 
a közös anyanyelv adta meg, de ebben az összetartozási érzésben a társadalmi helyzet 
azonosságának nagyobb szerepe volt, mint a származásnak vagy nyelvnek, s főként nem volt 
meg a más nemzetiség ellen irányuló politikai él. A szász polgári középrend azonban már 
éppen olyan kizárólagos, szenvedélyes nemzetiségi elfogultságot tanúsított, mint a középkor 
végi {341.} magyar köznemesség, s ennek az új magatartásnak első gyakorlati megnyilvánulása 
az idegen nemzetiségűeknek a szász városokból, céhekből való kirekesztése volt. Az első 
ismert ilyen természetű rendelkezést a szebeni tanács hozta 1474-ben; kikötötte ugyanis, hogy 



a külvárosban épült dominikánus kolostor csak abban az esetben költözhetik a városfalak 
közé, ha a szerzetesek többsége német lesz. Ez az állandóan erősödő szász polgári 
nemzetiségi érzés hozta létre, mint láttuk, Mátyás király megértő támogatásával a szász 
politikai egységet. 

ROMÁN VAJDÁK ÉS KENÉZEK, NEMESEK ÉS JOBBÁGYOK 
Míg a 13. században csak Erdély déli felében, a hegyvidéken és annak közelében tűnnek fel 
szórványosan román telepek, a 14. század elején a telepeikre vonatkozó adatok száma hirtelen 
megszaporodik, és a székelyektől megszállt Keleti-Kárpátok kivételével egész Erdély 
területén benépesülnek velük a hegységek, sőt a dombvidékek is. A 14. századi oklevelekben 
Kelet-Magyarország településtörténete rendkívül mozgalmas képet mutat: olyan vidékeken, 
melyekről eddig a források hallgattak vagy éppen teljesen lakatlannak tüntettek fel, falvak 
hosszú sora keletkezik, melyeknek egy része rövidesen eltűnik, hogy helyükön vagy 
szomszédságukban újak tűnjenek fel. Kétségtelen, hogy ezt a folyamatot a nagy tömegben 
jelentkező románság elhelyezkedésével járó mozgalmak okozták, s ezzel járt együtt 
településeiknek gyakori névváltoztatásokban is megnyilvánuló állandótlansága, hullámzása. A 
Szörényi bánság egyik román kerületének 1365-ben 5 faluja volt, 1404-ben viszont 13 telepet 
írtak itt össze, de ekkorra már az eredeti öt közül csak egy volt meg, s még ezzel sem záródott 
le a népesség hullámzása, mert a kerület 1510-ben 36 faluból állott, az előbbi 13-ból azonban 
csak kettőnek a neve található meg, 11 időközben eltűnt, s 34 új alakult helyettük. A románok 
helyhez kötődése tehát huzamosabb időt igényelt, s általában a középkor végéig eltartott, 
amint azt az előbb idézett esethez hasonló gyakori falunévváltozások bizonyítják. 
A 14. századi román népmozgalom az előző évszázadhoz viszonyítva olyan hatalmas 
tömegeket mozgatott meg, hogy semmiképpen nem magyarázhatjuk a dél-erdélyi románság 
természetes népszaporulatának kirajzásával. Adataink is vannak arra, hogy sokan 
Magyarország határain kívülről érkeztek. 1334-ben egy bizonyos Bogdán vajda költözött be 
Magyarországra (de terra sua in Hungariam), aki olyan nagy számú népet hozott magával, 
hogy beköltöztetése több mint kilenc hónapot vett igénybe, s a király részéről az ország egyik 
legelőkelőbb méltósága, a kalocsai érsek küldetett ki a dolog lebonyolítására. 1359-ben egy 
előkelő havasalföldi román család hat tagja telepedett be a Temesközbe (relictis omnibus 
bonis in terra Transalpina habitis, nostre maiestati semet ipsos obtulerunt fideliter servituros), 
ahol kíséretük elhelyezésére {342.} 13 falut, majd hat év múlva újabb 5 birtokot kaptak a 
királytól. 1365-ben Balk vajda négy testvérével hagyta oda Moldvát és költözött 
Magyarországra (in regnum nostrum Hungarie advenit). Bejövetelük valóságos kis 
népvándorlást indított meg, a rákövetkező években Erdély addig nagyrészt lakatlan északi 
hegyvidéke gyors ütemben népesült be az általuk hozott románsággal, sőt az egyik testvér 
Lengyelországba is vezetett román telepeseket. 
Amint a szerb királyok oklevelei a Balkánon egyre ritkábban említenek románokat, úgy 
növekszik számuk Magyarországon, míg a 15. századra balkáni hazájukat végképpen kiürítve, 
az északi dialektust beszélők mindenestől a Duna bal partján helyezkedtek el. Befogadásukra 
a kelet-magyarországi királyi váruradalmak már nem bizonyultak elegendőknek, s a 
kizárólagos telepítési jogról a már ismertetett eseményekkel kapcsolatban lemondott magyar 
királyok külön engedély nélkül is elnézték, hogy magánbirtokosok is telepíthessék őket. A 
különböző egyházi és világi földesurak birtokain azonban lényegesen más körülmények közé 
jutott a románság. Nemcsak gazdasági és jogi helyzete volt kedvezőtlenebb, mert katonai 
feladatokat nem teljesítvén, anyagi szolgáltatásai nagyobbak lettek, hanem a 
magánuradalmakban a pásztorkodás is szűkebb földrajzi keretek közé szorult, mint egész 
hegyvidékre egyetlen hatalmas, összefüggő tömbben kiterjedő királyi birtokokon. A 
földesurak féltékenyen őrködtek, hogy az általuk telepített románok nyájaikkal át ne lépjék 
birtokuk határait, különben a tőlük legelőhasználat fejében húzott jövedelem kicsúszott volna 



kezükből. Amint aztán a királyi váruradalmak nagy részét is különböző magánosok szerezték 
meg adományban, a birtokhatárok sűrűsödése s a tulajdonosoknak adózó alanyaikhoz való 
féltékeny ragaszkodása olyan akadályokat emelt a pásztorok vándorlása elé, melyeken annak 
el kellett sorvadnia, helyet adva a faluhatárok közti legeltetésnek, s a transzhumáló 
pásztorkodás csak a Déli- és Keleti-Kárpátok külső lejtőin maradt fenn. Előbb a hegységek 
lábánál alakultak ki az állandó román telepek, már fennálló magyar, szláv és német falvak 
határában, amint azt a falunevek nyelvi eredete bizonyítja, s csak később, jórészt a 15–16. 
században ért el a folyamat a magashegyi tájakra, ahol más népek közvetlen szomszédsága 
nem befolyásolta a románság életmódját. Csak ezek a későn létrejött román falvak viselnek 
román eredetű nevet. 
A 14. század közepéig a román bevándorlás csak az amúgy is lakatlan hegységeket és 
közvetlen környéküket népesítette be, az Erdélyi-medence közepén a magyarság és németség 
összefüggő tömbjét nem lazították román szórványok. Az 1348–49. évi, egész Európát 
végigpusztító szörnyű pestisjárvány, mely, mint nem egy belföldi és külföldi forrás 
megállapítja, Magyarország lakosságát is megtizedelte (mortalitas magna fuit in regno 
Ungarie, multe civitates et ville deserte habitatoribus vacuate), megnyitotta az utat a 
románságnak az elpusztult magyarok és szászok falvaiba. A munkaerőben {343.} szűkölködő 
földesurak a hegyvidéken kevésbé sújtott s egyébként is állandó hozzávándorlással gyarapodó 
románokat részben vagy teljesen elnéptelenedett belső-erdélyi falvaikba telepítették. Így 
keletkeztek az erdélyi Mezőségre és folyóvölgyekre oly jellemző ikerfalvak, melyeknél 
ugyanazon (kivétel nélkül mindig magyar vagy szász) falunévhez illesztett „Magyar”, 
„Szász”, illetőleg „Oláh” jelző különbözteti meg a kétféle nemzetiségű résztelepülést. 
Ezeknek az ikerfalvaknak alapítási idejét könnyen meg lehet állapítani, mert nevük a 14. 
század, nagy részben pedig a 15. század előtt nemzetiségi jelző nélkül fordul elő, akkor tehát 
még lakosságuk etnikailag egységes volt, a románság beköltözését tehát az utolsó ilyen 
formában történő említés és a kettéválást mutató nemzetiségi megkülönböztetés első feltűnése 
közé kell helyeznünk. 
Ezek a kettős falunevek azt is mutatják, hogy a román lakosság letelepítése a más 
nemzetiségűtől elkülönülve történt, ami könnyen érthető a latin keresztény magyar és német s 
a görögkeleti román vallási különbözőségéből (a 14. század végén már a román ikerfalvakban 
„oláh kápolnákat” említenek), de az életmódnak még mindig meglévő különbségéből is. 
Bármennyire hasonult is a románság a földművelő életformához, főfoglalkozása mégis a 
pásztorkodás maradt. Mikor a királyi juhötvened beszedői 1461-ben mezőségi falvakban 
jártak, két földesúr azt vallotta, hogy „az elmúlt évben szolgáltatott be juhokat, de ez évben 
nincsenek románjai”,* Z. PÂCLIŞANU, Un registru al quinquagesimei din 1461. In: Fratilor Alexandru şi Ion J.  

Lapedatu. Bucureşti 1936. 601. Besenyőn „nunc caret Valachys”, 602. Majoson „presenti anno caret Valachys”.  ami 
nem egyebet jelent, mint hogy a román pásztorok a Mezőségre is próbáltak transzhumálni, 
nyilván az Erdélyi-középhegységből. Ennek az erdő borította hegységnek azonban nem voltak 
mezőhavasai, s nyári legelőket itt csak irtással lehetett nyerni. A kiirtott erdő hamarosan 
visszanőtt, de a jószág a facsemetéket újra meg újra lelegelte, viszont a tüskés bozóthoz nem 
nyúlt, s az egyre inkább ellepte a legelőket. Ennek a későbbi „mócvidéknek” ötvened fejében 
a Mezőségen telelő pásztorai, belefáradva az állandó nyári tüskeirtásba, felhagytak a 
transzhumálással, s végleg letelepedtek a korábban csak telente felkeresett mezőségi magyar 
és szász falvak határai között, „oláh” elnevezésű ikertelepeket létesítve, de továbbra is 
főfoglalkozásként űzve a pásztorkodást. Ehhez való szívós ragaszkodásukat mi sem jellemzi 
jobban, mint hogy az egész magyarországi románság a középkorban csak juhai után adózott, 
ötvenedet. 
A 14. század közepétől fogva az erdélyi román társadalom életében is nagyarányú 
átrétegződés következett be. A román vajdák és kenézek, akiknek társadalmi és jogi helyzete 



sokban hasonlított a szász gerébekéhez, az emelkedésnek ugyanazon fokozatain keresztül 
jutottak nemességhez, mint a gerébek, a fejlődés azonban a románság egészére nézve más 
következményekkel {344.} végződött, mint szász vonatkozásban. A királyok egyes vajdáknak és 
kenézeknek hadi érdemeik jutalmául nemességet adományoztak, eleinte bizonyos 
korlátozásokkal, továbbra is kikötve a vajdai, illetőleg kenézi birtok után járó anyagi 
természetű szolgáltatásokat és a pontosan megszabott mértékű katonaállítást. Az ilyen 
félnemei állapotba került vajdát és kenézt az oklevelek „nemes vajdá”-nak, illetőleg „nemes 
kenéz”-nek nevezik (nobilis vaivoda, nobilis kenezius), a társadalmi állásuk pontosan 
megfelelt a magyar feltételes (conditionarius) nemesekének, akiknek nemessége megszabott 
szolgálathoz kötődött. A váradi és erdélyi püspökök hasonlóképpen jutalmazták 
bandériumaikban katonáskodó román vajdáikat: a feltételes nemességhez hasonló „egyházi 
nemességet” adományoztak nekik. Ezáltal az eredetileg csak kezelésükre bízott birtok 
nemesek módjára élvezett magánbirtokukká lett, a rajta élő szabad románokkal mint 
jobbágyaikkal rendelkezhettek, de a puszta tulajdonjog továbbra is a királyt, illetőleg a 
püspököt illette, s a megyei nemesi bíróság helyett a királyi, illetőleg püspöki várnagy bírói 
illetékessége alatt maradtak. Míg a püspökök félnemes vajdáinak ez a függősége egészen az 
újkor elejéig, az egyházi nagybirtoknak a reformációval bekövetkező megszűnéséig tartott, 
addig a királyi nemes vajdák és kenézek továbbhaladtak a társadalmi emelkedés útján, és 
hamarosan elérték a feltételmentes, úgynevezett országos nemességet, azaz jogok és 
kötelességek tekintetében a magyar nemességgel teljesen egyenrangúvá váltak. 
A székely és szász eredetű nemességtől a román nemeseket elsősorban az különbözteti meg, 
hogy míg az előbbiek a nemességet biztosító birtokot a székely és szász területen kívül, a 
megyékben kapták, addig a román vajdák és kenézek arra a birtokra kaptak nemesi jogot 
jelentő adományt, melyet addig tisztviselőként kezeltek. Ennek a körülménynek viszont az 
volt a szükséges velejárója, hogy a közrománok elvesztették személyi szabadságukat, s a 
nemesített vajdák és kenézek jobbágyaivá lettek. A román köznép néhány szórványos 
ellenszegülési kísérlet után beletörődött sorsába. A királynak nem állott érdekében a katonai 
szolgálatot amúgy sem teljesítő közrománok szabadságát a katonáskodó vajdák és kenézek 
ellen megvédeni, s így a románság a középkor végén nagy tömegeiben már részben a magyar 
vagy szász, részben pedig a soraiból kiemelkedett román nemesség jobbágya volt. Ez az oka 
annak is, hogy külön román rendi „nemzet” nem alakulhatott ki, hiszen a jobbágy, bármilyen 
nemzetiségű volt is, politikai jogokkal nem bírt, a nemesség pedig, ugyancsak nemzetiségi 
különbség nélkül, egyetlen nemzetet alkotott. 
A román vezető réteg társadalmi emelkedésének folyamata leggyorsabban Erdélyen kívül, 
Máramarosban ment végbe, mert a 14. században éppen az északkeleti határon fenyegette 
Magyarországot a legkomolyabb veszedelem, a még mindig támadóképes tatár hatalom. A 
máramarosi román vajdák és kenézek részt vettek Károly Róbertnek és Nagy Lajosnak a 
tatárok, majd a {345.} litvánok, végül pedig a lázadó Bogdán moldvai román vajda ellen 
vezetett hadjárataiban, s a század közepén egyre többen nyerték el a nemességet. 1326-ban a 
Szurdoki, 1336-ban a Bedőházi, 1360-ban a Váralji és Felsőrónai kenézcsaládok kaptak 
„igazi” nemességet, amely minden adózástól és megszabott szolgálattól mentesítette őket. A 
máramarosi román nemesek 1380 körül a magyar nemesi megyék mintájára 
önkormányzatukat is kialakították, maguk közül szolgabírókat és esküdteket választva a király 
által kinevezett ispán mellé. Ugyancsak máramarosi vajdacsaládok tagjai, elsősorban a több 
mint 100 faluból álló uradalmat szerző Drágfiak közül kerültek ki még a 14. században az 
első magyarországi román eredetű nagybirtokos arisztokraták, akik már az országos 
politikában is szerephez jutottak. 
Erdélyben a 14. században még nem találkozunk teljes jogú román nemesekkel. A 15. század 
végéig mind Hunyad megye, mind a Szörényi bánság Magyarországnál maradt megyéi román 
várkerületeinek élén az erdélyi vajda, illetve a szörényi bán által kinevezett várnagy mellett 



kenézekből választott ülnökök bíráskodtak, s a kenézek az általuk igazgatott falvak után 
földbért és ötvenedet fizettek, ezenkívül személyes katonai szolgálatot teljesítettek. A török 
veszedelem azonban a déli határ mentén fekvő királyi váruradalmak kenézeinek hadi 
szolgálatait fokozott mértékben vette igénybe, s ennek hatása nem maradt el. A mai Bánság 
területén és Hunyad megyében a román kenézek hosszú sora nyert conditionarius nemesi 
rangot, hogy a 15. század végén az országos nemesség soraiba is bekerüljön. Nem véletlen, 
hogy román kenézek tömeges nemesítése éppen Hunyadi János nevéhez fűződik, mert a nagy 
hadvezér maga is köztük nőtt fel, s megértette ennek a feltörekvő rétegnek vágyait. Magyar és 
székely familiárisai mellett (ő volt az első erdélyi vajda, akinek kezében a vajdai és székely 
ispáni hivatal egyesült) számos román kenéz is kíséretéhez szegődött, s érthető, hogy éppen 
ezek, a nagy hatalmú kormányzó személyes hívei részesültek elsősorban patrónusuk 
kegyeiben. A Hunyad megyei Nádasdi Ungor, Malomvizi Kenderesi és Kendeffy, Csulai, a 
szörényi bánságbeli Csornai, Bizerei, Mutnoki, Temeseli Dési, Macskási román 
kenézcsaládok későbbi fényes pályafutása Hunyadi oldala mellől indult el. A tulajdonképpeni 
Erdélyen kívül eső területek román nemeseit nem is említve, csak Hunyad megyében 
bármelyik megye magyar kisnemességével vetekedő számban találunk a 15. század második 
felében újdonsült román nemescsaládokat, a hátszegi, dévai, jófői királyi várkerületek 
kenézeinek utódait (Bajesdi, Barbátvizi, Bári, Brettyei, Csolnokosi, Farkadini, Fejérvizi, 
Galaci, Karulyosdi, Kernyesti, Klopotivai, Lindzsinai, Livádi, Macesdi, Oncsokfalvi, Osztrói, 
Pestényi, Ponori, Puji, Riusori, Szacsali, Szentpéterfalvi, Szilvási, Totesdi, Vádi, Várhelyi, 
Zejkányi), köztük sok faluval bíró nagybirtokosokat is, mint a már említetteken kívül a 
Szálláspataki rokonságot és a Demsusi Muzsinákat. Ez utóbbiak közül származott Hunyadi 
anyja. Nemesi címet és birtokot kaptak a Kolozs megyei Sebesvár vajdái, a Meregjói Botos, 
{346.} Kalotai Vajda, Csicsei Vajda és Danki Vajda családok ősei is, Alsó-Fehér megyében 
pedig a Lupsai Kendék. Fogaras vidékén a román vezető réteg jogviszonyait még a 
havasalföldi vajdák szabályozták abban az időben, mikor (a 14. század második s a 15. első 
felében) az uradalom a magyar királyok adományából hűbéres magánbirtokuk volt, s ezért itt 
a kenézeknek megfelelő állású társadalmi réteg a havasalföldi nemesség bolgár eredetű 
„bojár” elnevezését viselte. A fogarasi bojárok egyébként a szolgálati nemességnek körülbelül 
ugyanazt a fokát érték el, mint a többi királyi várbirtok kenézei, csak szolgáltatásaik voltak 
nagyobbak, de közülük is nem egy család emelkedett az országos nemesek soraiba, mint az 
újkor elején olyan nagy szerepet játszó Mayládoké. 
A román nemesek természetesen nemcsak a címet, hanem az egész jogrendet, a közigazgatási 
kereteket és intézményeket s az életformát is átvették a magyar nemességtől. Máramarosban, 
mint láttuk, a magyar viszonyoknak mindenben megfelelő megyei rendszer alakult ki, a 15. 
század második felében pedig a szörényi kerületek kenézi széke is szabályszerű megyei 
törvényszékké fejlődött, s a krajnik, az ítéletek előkészítése és végrehajtása körül 
tevékenykedő tisztviselő észrevétlenül átvette a szolgabíró szerepét. Hátszeg vidékén is 
hasonló folyamat indult meg. A 14. században még a királyi várnagy hívta össze a kenézek 
közgyűlését, s az ő akarata volt a döntő a tárgyalások irányításában; a 15. század első felében 
már a kenézek nélküle is összegyűltek, és bírói ítéletet hoztak, oklevelet adtak ki, tehát a 
nemesekéhez hasonló önkormányzatot gyakoroltak. Minthogy azonban Hunyad megyének 
régi magyar nemessége, következőleg már megalakult nemesi törvényszéke volt, a román 
nemesek itt beilleszkedtek a kész keretekbe, s a kenézi szék megszűnt. 
A katolikus vallást nem minden román nemes kenéz vette át. A máramarosiak tekintélyes 
része megmaradt görögkeleti hitén. Áttérési kényszert a magyar királyok csak a déli 
határvidéken alkalmaztak, elsősorban politikai okokból, mertt a „pártütő havasalföldi vajdák” 
egyházi vonalon próbáltak magyar területen is zavart kelteni. Nyelvében csak a magyarsággal 
sűrűbben érintkező töredék vált magyarrá, gondolkozás és életeszmények tekintetében viszont 
a magyarsággal való azonosulás éppen olyan teljes volt, mint a középkori szlovák eredetű és 



nyelvű nemességé. A román nemes öntudatosan vallotta magát a nemesi „magyar nemzet” 
tagjának, s míg a havasalföldi és moldvai román vajdák és bojárjaik, egy-két szórványos 
kivételtől eltekintve, egyre inkább a török hatalommal való megalkuvás álláspontját 
képviselték, a magyarországi román nemesek vállalták és odaadással folytatták a magyarság 
oldalán a súlyos áldozatokkal járó küzdelmet, mely feltétele volt kiváltságos helyzetüknek. 
A magyar közvélemény sem tekintette a román nemest idegennek. A 15. század második 
felében a királyok egymás után emeltek románokat bizalmi {347.} állásokra, országos 
méltóságokra anélkül, hogy az akkor már erős nemzetiségi öntudatú magyar nemesség ezt 
kifogásolta volna. Csornai Mihály 1447 és 1454, Mutnoki István és Mihály 1467 és 1469 
közt, Macskási Péter pedig a század végén a szörényi bán felelősségteljes hivatalát viselték, 
Malomvizi Kenderesi János és Pestényi Mihály, majd Temeseli Dési Péter Máramaros és 
Bereg megyék ispánjai voltak. Nádasdi Ungor János, akinek apja annak idején Hunyadi 
Jánost oktatta fegyverforgatásra, Mátyás király legkedvesebb hívei közé tartozott; felesége 
révén, aki Lendvai Bánffy leány volt, az ország legrégibb arisztokrata családjaival tartott 
rokonságot, s mint szerencsés hadvezér óriási birtokokat nyert adományban. Jellemző a 
Hátszeg vidéki Csulaiak pályafutása. Csulai Vlad szerény birtokú nemes kenéz 7 fia közül 5 
ért el magas közéleti rangot, Ficsor László jajcai, majd szörényi, Kende Miklós sabáci, Móré 
György szörényi és nándorfehérvári bán, Báncsa János bálványosi várnagy, Móré Fülöp pedig 
pécsi püspök lett, feleséget az előkelő Bethlen, Haranglábi és Dóczi családokból vettek 
maguknak. 

A HÁROM RENDI NEMZET ÉS A TÖRÖK VESZÉLY 
A közrendűek és az előkelők közt fennálló különbségek, sőt ellentétek dacára a magyar 
nemesség, a székelység és a szászság kifelé külön-külön egységes társadalmi érdekközösséget 
alkottak. A többiekétől elütő jogrend és a sajátos szokások mindeniket önállóságára és 
egyéniségére féltékenyen vigyázó renddé tömörítették, s ez a rendi öntudat annál inkább 
áthatotta e közösségek minden egyes tagját, mert az egyén jogait és kötelességeit s az ország 
társadalmi szerkezetében elfoglalt rangját rendi hovatartozása szabta meg. A középkori 
szóhasználat a három erdélyi rendet „nemzet”-eknek (natio) nevezte, természetesen nem a 
kifejezés mai, származásra és anyanyelvre utaló értelmében, hanem az illető közösségeken 
belül érvényes jogszokások összességét, a „szabadság”-ot (libertas) tekintve egy-egy 
„nemzet” fő ismérvének. 
Éppen ezért az erdélyi rendi nemzetek nem estek szükségszerűen egybe a nemzetiségekkel. 
Mindenekelőtt ezeknek a „nemzetek”-nek csak szabad ember lehetett tagja; a jobbágy, akár 
magyar, szász vagy román nemzetiségű volt, kívül maradt kereteiken, egyiknek szabadságával 
sem élhetett, hanem földesura rendelkezése alatt állt. A nemesi „nemzet” kötelékébe 
beletartozott minden katonáskodó szabad birtokos, ha birtokát személyre szólóan és nem egy 
közösség tagjaként (mint a székely vagy a szász) bírta, tehát nemzetiségi különbség itt sem 
érvényesült. Székelyek és szászok egyaránt nemesekké lehettek s – mint láttuk – románok is 
szép számmal kerültek be a nemesség soraiba. A szász és román nemesek elmagyarosodása 
nem elvszerűen következett be, hiszen minden időkben volt a magyar nemességnek nem 
magyar anyanyelvű rétege, hanem a többséghez való önkéntes alkalmazkodás {348.} révén, 
anélkül, hogy a magyar nyelv és nemzeti öntudat átvételére valaha is kényszer szorította volna 
őket. A nemesi életforma sajátosan magyar volt, s kisugárzása akarva, nem akarva asszimilált. 
A nemesség a középkori Magyarországon egyébként is inkább az idegen elem kirekesztésére, 
mint beolvasztására törekedett, de ez is csak külpolitikai vonatkozásban nyilvánult meg. 
„Idegen”-en a nemesi gondolkozás szükségszerűen „külföldit” értett, amit eléggé 
bizonyítanak a köznemesség nyomására létrejött országgyűlési végzések, melyek az 
„idegenek”-nek a hivatalviselésből való kizárását rendelik el. Ilyenkor mindig az első 
generációban bevándorolt külföldiekre céloznak. Az idegen uralom ellen agitáló köznemesi 



„nemzeti” pártnak egyik trónjelöltje sem volt vér szerint magyar eredetű (Hunyadi Mátyás és 
Szapolyai János). Az a tagadhatatlan ellenérzés, mely az erdélyi magyar nemességben a 
szászokkal szemben a középkor végén kezd lábra kapni, részben a nemessel örök ellentétben 
álló polgárnak szólt, részben az akkori németellenes külpolitikai irányzatnak tulajdonítható, s 
különben is nagymértékben kölcsönös volt. A székely „nemzet” ekkor már rég nem volt külön 
nemzetiség; a köztudat a legmagyarabb magyaroknak tartotta a székelyeket. Egy felvidéki 
magyar költő, Vilmányi Libécz Mihály 1558-ban hexameterekben adott hangot ennek a 
véleménynek, arra tanítván versében az olvasót, hogy ha a magyar nyelvhelyesség egy s más 
kérdésében kételyei lennének, 

Mindjárt az régi székelyek nyelvére tekintsen, 
Kiknél tiszta magyar nyelv maradéka vagyon.* Magyar versek könyve. Szerk. HORVÁTH JÁNOS. Bp.  

1937. 31.   
Egyedül a szász „nemzet” fogalma jelentett egyben külön nemzetiséget, de ez sem foglalta 
magába az erdélyi németek összességét, mert a megyei területen fekvő városok német 
polgárai, továbbá a szász jobbágyok nem voltak a „natio Saxonica” tagjai. Román rendi 
„nemzet” pedig egyáltalán nem is létezett, mert kialakulását a vajdáknak és a kenézeknek 
közrendű társaik fölé kerekedése s ezzel a román „szabadság” megszűnése megakadályozta. 
A három rendi nemzet közösségi élete kezdetben csak kiváltságaik fenntartására és lehető 
bővítésére irányuló törekvésekre s helyi önkormányzati tevékenységre korlátozódott, fel sem 
merült az a gondolat, hogy közös politikai tevékenységet fejtsenek ki. Nemesek, székelyek és 
szászok közti erdélyi érdekközösségi tudatnak a 14. században nyoma sincs. Erdély akkor 
még pusztán földrajzi fogalom volt, s ha az egységes magyar birodalmon belül bizonyos fokig 
különálló területnek tekintették is, ennek a szemléletnek az alapja nem az erdélyi népek 
lokálpatriotizmusa, hanem a vajda kivételes hatásköre volt. Mint az erdélyi megyék főbírája, 
kormányzója és katonai parancsnoka egy személyben, a vajda olyan hatalomnak a birtokában 
volt, {349.} mely elkerülhetetlenül hatáskörébe vonta a székely és szász területeket is. Forma 
szerint ugyan ezeket a vajdától független ispánok kormányozták, s a székelyek és szászok 
ragaszkodtak is ehhez a formához, mert attól féltek, hogy ha a nemességgel közös bírói és 
közigazgatási hatóság alá kerülnének, sajátos jogrendjük a nemesi jog hatására háttérbe 
szorulna. De a királyok, akiknek a távol eső tartomány egységes irányítása érdekében állt, 
rendesen úgy biztosították az erdélyi főtisztviselők közti összhangot, hogy a székely ispánt, 
aki egyúttal a négy szász kerület közül háromnak (Beszterce, Brassó, Medgyes-Selyk) ispánja 
is volt, a vajdához közel álló, vele rokonságban lévő személyek közül nevezték ki. Láttuk, 
hogy Szécsényi Tamás vajdasága idején unokaöccse, Simon volt a székely ispán, majd mikor 
Lajos király rövid megszakításokkal három évtizeden keresztül (1344–1376) legkedvesebb 
híveinek, a Lackfi család tagjainak gondjaira bízta Erdélyt, a hat Lackfi (István, András, 
Dénes, Miklós, Imre és ifjabb István) közül került ki mind a vajda, mind számos székely 
ispán. 
A 14. század a magyar történelemben a politikai és gazdasági konszolidáció kora. Erdély is 
talán sem azelőtt, sem azután nem ért prosperitásnak örvendett. A tatár pusztításoknak Lackfi 
András hadjárata véget vetett, s csak a megyei területre költöző románok társadalmi-jogi 
beilleszkedése miatt még bonyolultabb földesúri-jobbágyi viszonyok kialakulatlansága 
okozott zavarokat, melyeknek megszüntetésére Lajos király 1366-ban személyesen jelent 
meg. Egyébként a magyar királyok közül ő kereste fel leggyakrabban Erdélyt, nem 
utolsósorban a déli határvidék ügyeinek rendezése végett. A havasalföldi román vajdák 
gyakori pártütései nem jelentettek ugyan komoly veszélyt, de csapataik a határ menti, főleg 
szász falvakat ismételten feldúlták, s ezért építette újra a király a brassói, illetőleg szebeni 
szászok támogatásával a szorosok védelmére Talmács és Törcs várait. 



Az erdélyi közállapotok viszonylagos zavartalansága tükröződik a 14. századi vajdák 
névsorában; egyes személyek, családok hosszú ideig élvezték a király bizalmát, s évtizedeket 
átfogó kormányzásuk a politikai rendszer folytonosságát és a vonalvezetés töretlenségét 
biztosította. Szécsényi Tamás huszonkét, a Lackfiak huszonhat, Losonci László tizenöt évig 
viselték a vajdai hivatalt, melynek tekintélye így óriásira nőtt. A vajda személye képviselte 
kifelé Erdélyt, befelé pedig összekötő kapocs volt a jogrendben, nyelvben, szokásokban és 
érdekekben annyira különböző társadalmi elemek között. A három nemzet első intézményes 
kapcsolatai is a vajdán keresztül szövődtek. Gyakran merültek fel olyan jogi, közigazgatási 
vagy katonai kérdések, peres ügyek, amelyekben mindhárom nemzet tagjai érdekelve voltak. 
Ezeknek elintézésére a király lett volna hivatva közgyűlést (congregatio generalis) 
összehívni, de megtartását rendesen a vajdára bízta. A tordai összejövetelek a 14. század 
folyamán elég sűrűn ismétlődtek ahhoz, hogy a nemesek, székelyek és szászok előkelői, 
elszigeteltségükből kiemelkedve, {350.} közös érdekeiket ismerjék. Különösen sürgőssé tette az 
összefogást a török veszély. 

 
25. térkép. Erdély közigazgatási egységei a 15. században  

1 Aranyosszék 
2 Kászonszék 
3 Kézdiszék 

4 Szászvárosszék
5 Szászsebesszék
6 Szerdahelyszék 

7 Újegyházszék 
8 Nagyselykszék
9 Kőhalomszék 

10 Medgyesszék 
11 Segesvárszék 
12 Brassó vidéke 

A 15. század elején a vajdai közgyűlések sorozata hirtelen megszakadt, s ezzel a három 
nemzet intézményes érintkezésének alkalmai is szüneteltek. Az Anjou-ház férfiága Lajos 
királyban kihalt (1382), a trónutódlás körül súlyos belviszályok keletkeztek. A Károly Róbert 
és Lajos által féken tartott oligarchia újból felülkerekedett, és pártharcai feldúlták az ország 
békéjét. A polgárháborúkból győztesen kikerülő királynak, Luxemburgi Zsigmondnak {351.} 
(1387–1437) bele kellett nyugodnia, hogy a hatalomban a megerősödött arisztokráciával 
osztozzék. A 15. század első felét a rokon főúri családok egész országrészeket kézben tartó 
szövetségeinek, „ligá”-inak az ország vezetéséért folytatott küzdelmei jellemzik, a 
középrendű és szegény nemesség nagy tömegei, önként vagy a gazdasági és politikai 
nyomásnak ellenállni nem tudva, familiárisi függésbe kerülnek a főurakkal, akiknek 
nélkülözhetetlen támogatását a királyok csak újabb és újabb birtokadományokkal tudják 
megnyerni. A királyi birtok országszerte – Erdélyben valamivel később – rohamosan fogyni 
kezdett, s végül már a gazdag arisztokrata családok birtokállománya mögött maradt. A 
pártküzdelmek teljesen lekötötték a tisztségviselő arisztokrácia figyelmét és tevékenységét, 
hivatali teendőiket már nem személyesen látták el, hanem familiárisaikra bízták. A király ezen 
úgy próbált segíteni, hogy a legfontosabb tisztségekre egyszerre két személyt nevezett ki, a 
helyzeten azonban ez sem változtatott. Erdélyben Stiborici Stibor vajda, Lajos király kiváló 
lengyel vitéze 1395 és 1401, majd 1409 és 1414 közt még megjelent időnként a vajdai 
teendők intézésére, utódai azonban, Csáky Miklós és László, apa és fiú (1415–1426, illetőleg 



1427–1437) több mint két évtizeden keresztül úgyszólván feléje sem néztek Erdélynek, 
helyettük alvajdájuk, Váraskeszi Lépes Loránd kormányzott. Testvérével, György püspökkel 
együtt a család érdekeit sikerrel mozdította elő, de a tartomány politikai vezetését már azért 
sem tudta kezében tartani, mert mint alvajda nem rendelkezett a vajdáéhoz mérhető 
tekintéllyel. Pedig Erdély ezekben az években történetének egyik legválságosabb szakaszát 
élte át, mikor a legnagyobb szükség lett volna igazságosztó és védelmező hatalomra. 
Dél felől olyan veszély közeledett Magyarország felé, amilyen a tatárjárás óta nem fenyegette. 
Az oszmán-török hódítás, miután nem egészen fél évszázad alatt legázolta a balkáni népeket, 
a 14. század végén már a magyar határra tört. Mircse (Mircea) havasalföldi vajda hősies 
küzdelemben próbált ellenállni, de kénytelen volt Erdélybe menekülni, ahol Zsigmond király 
segítségét kérte. 1395-ben magvar sereggel tért haza, de újra vereséget szenvedett; az egyik 
magyar vezér, Losonci István is elesett. Zsigmond most már személyesen vezetett hadat 
Havasalföldre a török által beültetett új vajda ellen, de hiába próbálta a török által megszállt 
Kisnikápolyt (Turnu) bevenni. Mi több, visszavonultában a törökpárti ellenvajda alaposan 
megtépdeste seregét. Ekkor pusztított először török rablótámadás erdélyi földet, a Barcaságot. 
Zsigmond király keresztes hadjárata, melyben magyar vezetés alatt nyugati lovagok mellett a 
Balkán népeinek szabadsághősei is részt vettek, 1396-ban Nikápolynál csúfos kudarccal 
végződött. A következő évben a magyar országgyűlés a veszedelem nagyságára jellemző 
újítást volt kénytelen hozni, amennyiben minden huszadik jobbágy után egy katona állítását 
rendelte el török támadás esetére. 
{352.} Rövid ellenállás után Havasalföld is elesett: az időközben visszakerült Mircea is török 
adófizető vazallus lett. Zsigmond király szívén viselte havasalföldi hűbéreseinek sorsát, a 
magyar csapatok ezután is több ízben segítették vissza trónjukra a török által elűzött vajdákat. 
Feladatukat azonban egyre nehezebben tudták ellátni, mert a mindig bőven akadó román 
trónkövetelők a törökhöz fordultak, s mihelyt a magyar haderő távozott, török seregek élén 
megtámadták s Erdélybe kergették a magyarok pártfogoltját. Ha ez a király újabb 
támogatásával visszatért, a harc elölről kezdődött. Egyik-másik vajda, annak ellenére, hogy 
trónját magyar segítségnek köszönhette, úgy próbálta a török beavatkozását megelőzni, hogy 
sietve meghódolt, ilyenkor viszont a soron következő vajdajelölt magyar csapatokkal jelent 
meg s űzte el vetélytársát. Havasalföld így állandó hadszíntérré változott, s a törökök, 
rendesen a hozzájuk állt vajda kíséretében, egyre gyakrabban törtek be Erdélybe is. 
1420-ban Hátszeg mellett Csáky Miklós vajda kivételesen maga próbált egy török seregnek 
ellenállni, de vereséget szenvedett, s a támadók ezúttal Hunyad megyét és Szászvárost 
pusztították el, a lakosság nagy tömegeit hajtva rabszolgaságba. 1421-ben Brassó falai alatt 
jelent meg török csapat, a szász és székely hadat szétverte, s a brassóiak közül csak a Cenken 
épült erődbe menekültek kerülték el a rabságba hurcoltatást. A törökök ez alkalommal a 
Barcaságot és Fogaras vidékét dúlták végig. Zsigmond király 1427-ben személyesen látogatta 
meg Erdély déli határvidékét, s II. András kétszáz év előtti tervét felelevenítve, a Szörényi 
bánságban és Havasalföld északi részén a német lovagrendet akarta újból letelepíteni, de 
kísérlete nem járt tartós sikerrel. 1432-ben török és román csapatok ütöttek be, s a nemrégen 
felépült falaik mögül eredményesen védekező brassóiak és szebeniek kivételével a Szászföld, 
s most már a Székelyföld is súlyos károkat szenvedett emberéletben éppúgy, mint 
anyagiakban. 1434-ben a Fogaras vidéki románok ellen kellett az erdélyi hatóságoknak 
szigorúan fellépni, mert – a brassóiak vádjai szerint – megpróbáltak a törökkel tárgyalni, s az 
ellenség behatolásának útját egyengették. 
A veszély komolyságát felismerve, a következő évben a király a telekkatonaság átszervezése 
mellett (minden 33 jobbágytelek után egy-egy íjász lovas bevonulását követelve meg, s 
eltartásukra új adót vetve ki) külön szabályozta az erdélyi haderő összetételét is. A vajdát, a 
székely ispánt s az erdélyi püspököt egyenként 500, a többi egyházi testületet és a városokat 
egyenként 50–150, a megyéket együttesen 3000, míg a székelyeket és szászokat 4000 katona 



kiállítására kötelezte. Az erdélyi nemzetek tordai közgyűlése azonban ezt megelőzőleg, 1420-
ban már úgy határozott, hogy a török támadás esetén közvetlenül fenyegetett székelyek és 
szászok segítésére minden harmadik nemesnek és minden tizedik jobbágynak fel kell kelnie. 

{353.} HUSZITA MOZGALOM ÉS PARASZTHÁBORÚ 
A honvédelem súlyosodó terhei elsősorban a jobbágyságra nehezedtek. A román jobbágyok 
csak juhnyájaik után adóztak, egyházi tizedet pedig mint görögkeletiek nem fizettek. Amint 
azonban a magyar és szász jobbágyok a városfejlődés megindulásával tömegesen kezdték 
földesuraikat elhagyni, és a városokban keresték boldogulásukat, az üresen maradt telkekre a 
birtokosok románokat telepítettek, s ugyancsak románok szálltak meg a pestis, majd a török 
által kiirtott vagy rabságba hurcolt magyar és szász jobbágyok telkein. Az erdélyi püspök 
kérésére a király beleegyezett, hogy a római katolikus jobbágyoktól elhagyott, úgynevezett 
„keresztény földekre” költöző románok fizessék az illető telek után járó tizedet. Ez az 
intézkedés a sokkal enyhébb ötvenedadóhoz szokott román jobbágyságot elégedetlenséggel 
töltötte el. 
De a magyar és szász jobbágy viszonyai is megromlottak. A terjedő pénzgazdálkodással 
anyagi igényeit növelő nemességet a török veszedelemmel járó új katonáskodási kötelességek 
is arra indították, hogy a jobbágyszolgáltatásokat emeljék. Követelni kezdték az egyházi tized 
mintájára 1351-ben bevezetett új földesúri járadékot, a kilencedet, anélkül azonban, hogy az 
addig ehelyett szedett szolgáltatásokat elengedték volna. Emelték a földbért, soron kívüli 
adókat vetettek ki, főleg pedig minden módon akadályozták a jobbágyköltözést. Szokatlan és 
súlyos teher volt a rendszeressé váló tényleges katonáskodási kötelezettség is a 
fegyverforgatástól már évszázadok óta elszokott paraszt számára, úgyhogy a jobbágyság 
Erdély-szerte forrongani kezdett, s több helyen megtagadta az egyházi tized fizetését. A 
szegényedő Székelyföldön ez a folyamat már hamarabb megindult, a jövedelem nélkül maradt 
papság elhagyta plébániáit, és egész vidékek maradtak lelki gondozás nélkül. Lépes György 
püspök ekkor kétélű fegyverhez folyamodott: a fizetést megtagadó községeket egyházi 
átokkal sújtotta, de ez az elkeseredést csak növelte. 
Magyarország közvetlen szomszédságában már két évtizede folyt az az elkeseredett háború, 
melyet Zsigmond király – egyúttal cseh király és német-római császár – részben magyar 
haderejére támaszkodva a husziták ellen viselt. Ez a vallási vitákból kiinduló küzdelem, a 
reformáció előszele, a cseh nemzeti, majd a radikális taborita párt felülkerekedése után 
antifeudális forradalmi élűvé vált. Az egyházi bíráskodást és adóztatást elvető s általában a 
társadalmi egyenlőséget hirdető taborita tanok – többek közt abban a forrásszerűen igazolható 
fogalmazásban, hogy „senki, még a pápa és a császár sem lehet nagyobb senkinél, mert 
mindnyájan testvérek vagyunk a Krisztusban” – Erdélybe is eljutottak, hozzájárulva a 
parasztság forrongásának anyagi okaihoz. A püspök maga is huszitizmussal gyanúsította 
ellenszegülő híveit, és 1436-ban Erdélybe hívta a dél-magyarországi husziták letörésére 
kiküldött Marchiai Jakab olasz ferences inkvizítort, aki a püspöki bandérium {354.} segítségével 
keménykezű tisztogatást végzett, s egyúttal a görögkeleti románok erőszakos térítgetésével is 
megpróbálkozott. 
Látszólag elültek a zavarok, és a püspök úgy vélte, hogy hozzákezdhet az elmaradt tizedek 
behajtásához, mégpedig a Zsigmond király átmeneti pénzrontása után 1436-ban újra 
kibocsátott teljes értékű, de a hitelét vesztett rossz pénznél sokszorosan többet érő pénzben 
követelve meg az előző évek hátralékát is. 1437 tavaszán azonban a végső elkeseredésbe 
hajszolt erdélyi magyar és román parasztok fegyvert fogtak. Mozgalmuk talán kapcsolatban 
állott a Nyírségen ugyanekkor kitört, de a nemesség által hamar elfojtott parasztfelkeléssel. 
Az erdélyi felkelők öntudatosan nevezték magukat „az erdélyi részek magyar és román 
országlakói egyetemének” és „szabad állapotú embereknek”, ezekkel a jellegzetesen 
nemesekre alkalmazott kifejezésekkel a társadalmi egyenlőség huszita programját hirdetve 



meg. Abban is nyilván huszita mintát követtek, hogy a Doboka megyei Alparét határában 
emelkedő Bábolna hegy terjedelmes fennsíkján, mintegy erdélyi „Tabor”-ban sáncolták el 
magukat. Onnan küldtek kapitányaik, név szerint a Dióson lakó Budai Nagy Antal, a Kenden 
lakó Nagy Mihály és Gál, a széki Nagy Tamás, a kolozsvári Jakab Mester fia János és az 
antosi Gálfi László, valamint zászlótartójuk, Vajdaházi Nagy Pál nevében követeket a felkelés 
hírére Erdélybe siető Csáky László vajdához. Két sérelmük orvoslását kérték, a tizedfizetéssel 
kapcsolatos visszaélések és kiközösítés orvoslását, valamint a jobbágyköltözés szabadságának 
biztosítását. 
A követeket a vajda megcsonkíttatta majd levágatta, s maga mellé véve a püspök, Lépes 
Loránd alvajda s Tamási Henrik és Kusalyi Jakcs Mihály székely ispánok csapatait, 
megtámadta a parasztokat, noha a török ellen a temesi végekre küldött Csáky mellé 1436-ban 
kinevezett másik vajda, Lévai Cseh Péter seregét nélkülöznie kellett. Csatát vesztett, ő maga 
el is tűnt Erdélyből, az év végén a király le is váltotta. A nemesség egyezkedésre kényszerült, 
és a kolozsmonostori konvent előtt július 6-án létrejött szerződés értelmében a jobbágyok 
sérelmeinek orvoslását meg kellett ígérnie. A parasztok jelentős sikert értek el. A püspök 
felére szállította le a tized pénzváltságát, és kedvezményt adott a hátralék megfizetésében. A 
földesurak a korábban másfél aranyforintra rúgó földbér fejében 10 dénárral elégedtek meg, s 
évi egy napi munkában állapították meg a jobbágytelket terhelő robotot, azt is lényegében a 
malomgátak rendben tartására korlátozva. Megszüntették a kilencednek, de az azt megelőzően 
átlagban szedett terményszolgáltatásnak, az akónak a szedését is, azaz tulajdonképpen 
lemondottak a feudális járadék munka- és termékformájáról. A mérsékelt pénzjáradékra való 
szorítkozás nagy és jövőbe mutató eredménye volt a parasztság harcának. Ugyancsak 
könnyebbséget jelentett, hogy az alvajda kötelezte magát a katonabeszállásolások 
körülményeinek rendszabályozására. {355.} Végül pedig elismerték a jobbágyok szabad 
költözködési jogát. A szerződés legsúlyosabb feltétele az volt, hogy a jobbágyok számára 
biztosítani kellett a Bábolna hegyen évenként összehívandó fegyveres gyűlés jogát, mely 
hivatott lett volna a földesurak esetleges visszaéléseit megtárgyalni és megbüntetni. 
Bár a felkelők az erdélyi magyarok és románok nevében szóltak és cselekedtek, a román 
jobbágyok tényleges résztvételének kevés nyoma maradt. A kapitányok neve kétségtelenül 
magyar, közülük Budai Nagy Antal s talán Vajdaházi Nagy Pál is kisnemesek voltak. Még az 
előkelő nemesi Suki család két tagja is csatlakozott a felkelőkhöz, míg rokonaik az 
ellentáborban harcoltak. A nemesek részvételét egyebek közt az is magyarázza, hogy Lépes 
püspök a kisnemeseket tizedfizetésre próbálta kötelezni, s a világi földesurak szokásossá vált 
tizedbérletét meg akarta szüntetni. A városi polgárságot a nemesekkel való vámügyi 
összeütközések és a parasztok városba költözésének akadályozása tette érdekeltté a 
felkelésben. Az egyik kapitány, Jakab fia János kolozsvári magyar (ex Hungaris) polgár volt. 
A felkelés későbbi szakaszában, a valószínűleg elesett Gálfi László helyébe lépett a 
kapitányok közé Virágosberki Oláh Mihály, az egyedüli románnak mondott vezető. 
Különleges román kívánságokról nem esett szó, az ötvened fizetésébe a felkelők kifejezetten 
beleegyeztek. Valójában azonban a „keresztény” földekre már nagy számban betelepült 
román jobbágyok érdekei azonosak voltak a magyarokéval, s így részvételük kézenfekvő. 
Önérzetének és érdekeinek hallatlan sérelmét a nemesség nem volt hajlandó elviselni, s a harc 
rövid időn belül újra fellángolt. A parasztok azonban továbbra is sikeresen ellenálltak, s az 
egyik nemesi udvarház a másik után borult lángba; mindkét fél kegyetlenül irtotta egymást. A 
szorongatott nemesség nevében az alvajda szeptember közepén Kápolnára közgyűlésre hívta a 
másik két nemzet vezetőit. A három nemzet számára közgyűlést már évtizedek óta nem 
tartottak, mert a vajdák, akik ilyent egyedül hirdethettek volna, mint láttuk, nem törődtek az 
erdélyi ügyekkel. Most első ízben maguk az erdélyi rendek, nem várva be az erdélyi 
eseményektől magukat távol tartó vajdák intézkedését, az alvajda kezdeményezésére gyűltek 
össze. A tartományt fenyegető belső és külső veszély ellen „testvéri unió”-t kötöttek, 



megfogadva, hogy a király kivételével minden támadó ellen közös erővel fogják oltalmazni 
egymást, s egyúttal szabályozták a gyors segélynyújtás módozatait is. Az „unio trium 
nationum” alkalmi szövetkezés volt ugyan, de már a három rendi nemzet vezető rétegeinek 
tudatos érdekközösségére épült. Éle kifejezetten az elnyomottak ellen irányult, s ilyen 
törekvésekkel nemesek, előkelő székelyek és szász patríciusok egyaránt számolhattak. 
Egyelőre azonban az erők összefogása papíron maradt. Néhány napra a kápolnai gyűlés után a 
parasztokkal újabb véres összeütközésre került sor, s a nemesek megint egyezkedésre 
szorultak. Október 6-án a Doboka megyei Dellőapáti faluban egyezett meg a két fél abban, 
hogy követeket küldenek a királyhoz, s őt kérik fel döntőbírónak. 
{356.} A parasztok Szent István törvényét kérték a király által újra kiadatni, s csak ha ezt már 
nem lehetne megtalálni, arra az esetre egyeztek bele a korábbiaknál kedvezőtlenebb 
feltételekbe, teljes ekefogat után 1 forint, nincstelen zsellérektől 12 dénár földbér fizetésébe, a 
jobbágyok feletti földesúri bíráskodásba (mindenesetre mezővárosi bírósághoz való 
fellebbezés lehetőségével) és a költözéshez a földesúr engedélyének kikérésébe. Ezek az 
engedmények már a parasztok kifáradására mutatnak, s egyben a király jóindulatába vetett 
naiv bizakodásukra is. 
A népi mozgalmak esküdt ellensége, Zsigmond azonban súlyos beteg volt, december 9-én 
meghalt, utódja, Habsburg Albert osztrák herceg még nem volt az országban, a királyi döntés 
tehát késett. A parasztok közben a kolozsvári polgárságot is megnyerték maguknak, s így 
fallal kerített, erős hadászati támaszponthoz jutottak. Innen folytatták csatározásaikat a 
nemesek falvai ellen. A nemesek az újonnan kinevezett vajda, a Bábolna közvetlen 
szomszédságában birtokos, így közelről érintett Losonci Bánffy Dezső vezetésével és a külső 
Magyarországról megérkezett segédcsapatok támogatásával Kolozsmonostor mellett végül is 
döntő győzelmet arattak. Budai Nagy Antal holtan maradt a csatatéren. 1438 elején 
Kolozsvár, az utolsó menedék is elesett. Február 2-án Tordán összeültek a három nemzet 
képviselői, s miután az uniót ünnepélyesen megújították, bekövetkezett a jobbágyokkal való 
nagy leszámolás: a vezetőket megkínozták és kivégezték, a többi foglyot megcsonkították, 
megvakították. Kolozsvár városi szabadsága elvesztésével fizetett résztvételéért, s csak évek 
múlva nyerte vissza jogait. A jobbágyok által szerződésileg kivívott kedvezmények 
megadásáról természetesen szó sem volt többé, s a szabad költözködési jog forma szerinti 
megszüntetését is csak a király közbelépése akadályozhatta meg, gyakorlati végrehajtására 
azonban ezután még kevesebb hajlandóság mutatkozott. 
Bukása ellenére az erdélyi parasztháború már azért is jelentős esemény volt, mert 
villámfényszerűen világít be a társadalom mélyén végbement változásokba. Mindenekelőtt 
bizonyítja a parasztság nagyfokú öntudatosodását. Erdélyben ezt a kisnemesek és a székely 
szabadparasztok példája is előmozdította, megalapozásául pedig a piacgazdálkodás terjedése 
szolgált. A parasztok eredeti követelései nyilvánvalóan a munka- és terményjáradék ellen, a 
mérsékelt pénzjáradék mellett szóltak, tehát gazdasági önállósulásra, árutermelő 
tevékenységre törekedtek, s ez tükröződött a huszita hatásra tudatosuló társadalmi 
egyenlőségeszményeikben is. A bábolnai gyűlések állandósításának igénye a paraszti rendi 
szervezkedés kezdeményezésének tekinthető, s a felkelés így méltó helyet foglal el a 
középkori európai parasztháborúk sorában. 

{357.} A HUNYADIAK 
Ha a hiányos fegyverzetű és hamis ígéretekkel félrevezethető parasztok ellen nagy nehezen 
boldogultak is, a török veszedelem feltartóztatásához az erdélyi nemzetek ereje nem volt 
elegendő. Már 1438-ban a Hunyad megyei Vaskapu-szoroson keresztül török–román–szerb 
sereg nyomult be. Ezúttal nem a rablásból élő könnyű lovas besliák, akindzsik, martalócok 
szokványos beütéséről volt szó, hanem II. Murád szultán személyesen irányított, Temesvár és 
– távolabbi célként – Buda ellen vezetett, de már a magyar határon feltartóztatott 



hadseregének diverziós mozdulatáról. A török támadókat Vlad Dracul havaselvi vajda, 
korábban Zsigmond hűbérese és a Sárkány-rend lovagja kísérte, az ő rábeszélésére adta fel 
magát Szászsebes. Lakosságának nagy részét rabságba hurcolták, majd Szebent nyolc napon 
át ostromolták, mivel azonban a város sikeresen ellenállt, Gyulafehérvárat és Küküllővárat 
rohanták meg és rabolták ki. Közel két hónapon át tartó pusztítás után nagy prédával és sok 
ezer rabbal a Barcaságon át elhagyták az országot. Az esetnek, s különösen Szeben hősi 
védekezésének nagy nemzetközi visszhangja támadt, az egykorú bizánci, lengyel, osztrák 
krónikák mind megemlékeznek róla. Az Erdély felé fordult figyelem a következő években 
még jobban felerősödött. 
A török támadások Magyarország egész déli határának mentén sűrűn ismétlődtek, s nem 
lehetett kétséges, hogy most már nem csupán a balkáni hódítások biztosítására és a magyarság 
megfélemlítésére, hanem egyenesen az ország birtokbavételére irányulnak. Albert váratlan 
halála után az új király, a lengyel I. Ulászló legfőbb céljának a törökellenes harcot tekintette, 
és uralkodása elején, 1441-ben a védelemnek teljesen új alapokra való fektetését, a déli 
határvidék eddig több tisztviselőre bízott kormányzatának egységesítését határozta el. A nagy 
feladatra újlaki Miklós macsói bánt és ennek régi fegyvertársát, Hunyadi János szörényi bánt 
szemelte ki, régi tisztségeik meghagyása mellett székely és temesi ispánokká és erdélyi 
vajdákká nevezve ki őket. A hosszú határsáv nyugati felének védelmét újlaki vezette, a keleti 
részt pedig Hunyadi vette gondjaiba. 
Annyi idő után végre Erdély sorsa jó kezekbe került, annál inkább, mivel Hunyadi maga is 
erdélyi volt, s így szűkebb hazájának ügyeit szívén viselte, nem mint nagyobbára külső 
magyarországi származású elődjei, akiket messze eső családi birtokaik s az országos politika 
állandóan távol tartottak Erdélytől. A 15. századi európai történelemnek ez a kimagasló alakja 
szerény kezdetekből induló, tüneményesen gyors pályafutást tett meg. Apja, a vitéz, de az 
oklevelek tanúsága szerint erőszakos természetű Vajk, valószínűleg Havasalföldről 
bevándorolt bojárcsalád tagja, királyi udvari lovag, 1409-ben kapta adományba a király 
személye mellett teljesített katonai szolgálataiért Hunyad szép uradalmát. Fiának, akit a 
kortársak Zsigmond császár-király természetes gyermekének tartottak, kezdő évei a nemes 
familiárisok {358.} életpályájának jellegzetes vonásait mutatják. Előbb Csáky György székely 
ispán, majd Lazarevics István szerb despota oldalán katonáskodott, azután későbbi vajdatársa, 
Újlaki Miklós bátyjának, szintén macsói bánnak szolgálatába lépett. Már mint messze földön 
híres törökverő vitéz kísérte Zsigmond királyt 1431-ben Olaszországba, ahol két évig volt 
Filippo Visconti milánói herceg zsoldoskapitánya. Hazatérése után állandóan királya 
környezetében tartózkodott ennek haláláig. Albert király a szakadatlan török támadásoknak 
kitett Szörényi bánság élére nevezte ki. Hamarosan olyan tekintélyt szerzett magának, hogy I. 
Ulászló megválasztásában már az ő szava is komoly súlyt jelentett, az uralkodó pedig rá mint 
legbizalmasabb tanácsadójára s legvitézebb katonájára bízta a törökellenes hadjáratok 
vezetését. Érdemeit a királyi kegy bőségesen jutalmazta, rövid idő alatt az ország keleti 
felében hatalmas magánbirtok tulajdonosává lett, melyhez fogható sem azelőtt, sem azután 
magyar földön egy kézben nem egyesült. Halálakor birtokai mintegy 4 millió katasztrális 
holdat tettek ki, egymillió hold Erdély területére esett. Ennek az óriási vagyonnak a 
jövedelmét s ezernyi familiárisának katonai és politikai súlyát azonban nemcsak a maga 
közéleti érvényesülése érdekében használta fel, mint annyi kortársa, hanem éveken keresztül 
maga viselte a török háborúk kiadásainak nagy részét is. 
Már 1442-ben védelmeznie kellett Erdélyt a Mezid bég vezetése alatt behatoló török sereg 
ellen. Szentimre mellett csatát vesztett ugyan, s Lépes György püspök is elesett, az Újlaki 
Miklós által hozott segítség azonban lehetővé tette, hogy a Szeben ostromára induló 
ellenséget csatára kényszerítse és teljesen megsemmisítse. Mezid holtan maradt a csatatéren, s 
menekülő csapatai után nyomulva Hunyadi Havasalföldet is felszabadította. 1443-ban maga 
indult támadásra, és győztes csaták után a Balkán hegységen is átkelt, de a zord időjárás 



visszatérésre kényszerítette. Bár 1444-ben Várnánál újabb hadjárata vereséggel végződött, s 
Ulászló király is áldozatul esett, a magyar határok hosszú időre mentesültek a közvetlen 
veszedelemtől. 
V. László király (1440–1457) kiskorúsága idejére Hunyadit, a kereszténység ünnepelt hősét és 
a magyar köznemesség körülrajongott bálványát Magyarország kormányzójává választották. 
Megnövekedett hatalmát a törökkel való végleges leszámolásra akarta fordítani. A 
havasalföldi és moldvai román vajdaságokat lekötelezettjeinek adta, hogy a felvonulási 
terepet biztosítsa magának, s a balkáni népeket törökellenes szövetségbe igyekezett 
tömöríteni. Harmadik balkáni hadjárata azonban nem járt eredménnyel, a szerbiai Rigómezőn 
(Kosovopolje) 1448-ban csatát vesztett. Ezzel nemcsak a magyar hatalom balkáni vezető 
szerepe tűnt le, hanem a szerb nép szabadságharca is elbukott. Ha távolabbi terveit nem is 
tudta megvalósítani, Magyarország védelmét sikerrel folytatta. 1456-ban Konstantinápoly 
meghódítójának, II. Mohamed szultánnak Nándorfehérvárt (a mai jugoszláv fővárost) 
ostromló seregét szórta szét. A nagy diadal után, melynek {359.} emlékét őrzi a pápa által 
buzdításul elrendelt déli harangszó, a török évtizedekig nem mert magyar földre betörni. 
Dicsősége tetőpontján ragadta el még ez évben Hunyadit a táborában pusztító pestisjárvány. 
Testét Gyulafehérvárt helyezték örök nyugalomra. Hatalmára féltékeny ellenfelei 
megpróbálták fiaitól vagyonát és politikai örökségét elragadni. László fő ellenfelét, Cillei 
Ulrikot megölte, ezért ő maga hóhérbárd alatt végezte fiatal életét. A kisebbik fiút, Mátyást 
azonban, elsősorban a köznemességnek és családja nagyszámú familiárisainak fegyveres 
fellépésére 1458-ban királlyá választották. 
Az új uralkodót Erdélyben bizalmatlanság fogadta, 1459-ben a három nemzet tanácskozásain 
az uniót érezhetően a király ellen irányuló éllel újították meg. Az ellenséges hangulat 
természetesen nem a szinte még gyermek Mátyásnak, hanem heves, erőszakos természetéről 
hírhedt anyai nagybátyjának, Szilágyi Mihálynak szólt, aki öccse nevében kormányzott. 
Hunyadi legértékesebb birtokát, az örökös grófi címmel együtt járó besztercei kerületet, 
melyet a nagy hadvezér 1453-ban, a kormányzóságról való leköszönésekor a szász 
önkormányzat sérelmére kapott, Szilágyi magának adományoztatta. Nem törődve a 
beszterceieknek elődje által biztosított kiváltságaival, egyszerű jobbágyokként kezdte őket 
kezelni. Várnagyainak visszaélései 1458-ban felkelést idéztek elő. Szilágyi megostromolta és 
feldúlta a várost, az ellenszegülőkön pedig véres bosszút állt. Eljárása nemcsak a magát a 
beszterceiekkel egynek tudó szász nemzetet háborította fel, hanem a nemeseket és székelyeket 
is aggodalommal töltötte el. Mátyás, a rend felborulásától tartva, nagybátyját megfosztotta 
hatalmától, és a kormányzást maga vette kezébe. 1465-ben visszaállította Beszterce ősi 
szabadságát, a szászokat azután is elhalmozta kegyeivel, nyilván a tőlük remélt anyagi 
szolgáltatások fejében. 
A hangulat azonban nem enyhült vele szemben. Költséges hadjáratainak terhei s az erős 
kéztől elszokott főnemességgel szemben tanúsított szigora országszerte ellenzéki 
mozgalmakra vezettek. 1467-ben az erdélyi nemesség Farnasi Veres Benedek vezetésével 
fegyvert fogott a király ellen, csatlakozásra bírva Szentgyörgyi János vajdát is, akinek a 
független erdélyi hercegség feletti uralmat helyezték kilátásba. Szász és székely előkelők is 
részt vettek a lázadásban. Mátyás gyors közbelépésével meglepte a szervezetlen felkelőket, a 
vajda elsőnek sietett uralkodója lábai elé borulva kegyelmet kérni, az értelmi szerzők egy 
része pedig külföldre menekült. Csak Károly Róbertnek László vajda bukása után végrehajtott 
birtokelkobzásaihoz mérhető csapás érte az erdélyi nemességet Mátyás büntető keze által. 
Évszázadok óta begyökerezett nagy családok – mint a Farnasi Veres, Suki, Módi, Kecseti, 
Drági, Bogáti, Losonci Dezsőfi, Somkeréki Erdélyi, Dobokai, Illyei, Folti – lázadó tagjai 
egyik napról a másikra földönfutókká lettek. A király birtokaikat rokonainak és kipróbált 
híveinek, elsősorban az új vajdának, Dengelegi Pongrác Jánosnak {360.} és Csupor Miklósnak, 
továbbá Nádasdi Ungor Jánosnak adományozta. Ha sajátságos véletlen folytán mindhármuk 



családja néhány évtizeden belül ki nem hal, Erdély új arisztokráciát látott volna felemelkedni. 
Így azonban a hirtelenül szerzett uradalmak leányági utódok kezén megoszlottak, más 
részüket Mátyás már előbb visszaadta azoknak, akiknek első felindulása elmúltával 
megkegyelmezett. Nemcsak a nemesek, hanem a székely és szász lázadók is bűnhődtek, a 
szebeni polgármester fejével fizetett. Mátyás még az évben hadat viselt István moldvai vajda 
ellen is, aki az összeesküvés egyik felbujtója volt. Bár egy szerencsétlen ütközetben maga is 
megsebesült, és seregeit hazarendelte, a vajda mégsem tartotta tanácsosnak ujjat húzni vele, 
hanem hűbéres esküvel kötelezte magát hódolatra. Ennek megpecsételéséül kapta 
hűbérbirtokba Csicsó és Küküllővár uradalmait. 
Mátyás uralkodása idején (1458–1490) egyetlen komoly török támadás érte Erdélyt. 1479-ben 
az Al-Dunánál nemzedékeken át a török támadásokat kezdeményező Mihaloglu katonai 
dinasztia egyik harcias képviselője, Ali bég az erdélyiek figyelmét elvonandó, a Barcaságra 
küldött csapatokat, ő maga pedig nagyobb sereggel a Lator és a Sebes völgyén át Szászsebes 
vidékére tört be. Nagy tömeg foglyot ejtett, s előcsapatai Gyulafehérvárt is felprédálták. A 
főseregnek azonban Báthori István vajda a Hunyad megyei Kenyérmezőn elébe vágott. Itt 
október 13-án a törökkel vívott legvéresebb erdélyi csata fejlődött ki. Az idejében megérkező 
Kinizsi Pál, törökverő csatáiról híres temesi ispán beavatkozására a törökök súlyos vereséget 
szenvedtek, s a következő évtizedben Erdélyt elkerülték. A török elleni védelem is 
szervezettebbé vált. A szász városok külső tornyos falai 1387 és 1438 között kiépültek, a dél-
erdélyi falvak pedig templomaikat alakították át menedékvárakká, létrehozva a gótikus 
templomerőd sajátosan erdélyi műfaját. 
Ha a nemesek s a székely és szász előkelők által elnyomott köznép forrongása nem 
nyugtalanította volna életét, Erdély Mátyás alatt az Anjou-kori virágzás visszatértének 
örvendhetett volna. Az 1467-es lázadás után a király gondosabban válogatta meg vajdáit is, 
1470-nel kezdődőleg érezhetőleg megszaporodik a vajdák erdélyi ügyekben kiadott 
okleveleinek a száma, ami annak a bizonysága, hogy hivatalukat nem tekinthették többé 
puszta címnek és jövedelemforrásnak, hanem teendőiket személyesen kellett ellátniok. A 
Jagelló-házi királyok, II. Ulászló és II. Lajos alatt (1490–1526) azonban az oligarchia által 
felidézett pártharcok országszerte súlyos zavarokat idéztek elő, sűrűn ismétlődő török 
támadások, a köznemességnek az arisztokrácia ellen az országgyűléseken vívott 
elkereseredett küzdelme, Székely (Dózsa) György parasztháborúja jelei a bomlásnak. Erdély 
1493-ban két, főleg szász vidékeket sújtó török pusztítást szenvedett végig, s belső békéjét a 
szász és székely mozgalmak dúlták fel. 

{361.} SZÉKELY SZABADSÁGHARC ÉS SZÉKELY GYÖRGY 
PARASZTHÁBORÚJA 
Tévedés volna azt hinni, hogy Budai Nagy Antalnak Erdély északi felére korlátozott 
parasztháborúja azért előzte meg csaknem száz évvel Székely (Dózsa) Györgynek egész 
Magyarországra kiterjedő parasztháborúját, mert Erdély annyira elöl járt volna a társadalmi 
fejlődésben. Valójában éppen e feltételezés fordítottja áll fenn. Erdély jócskán elmaradt a 
feudalizmus kései, pénzgazdálkodásra áttérő szakaszában a külső Magyarországtól, ahol a 
parasztság a földesúri nyomás ellenére is inkább megtalálta az árutermelés és vásározás 
lehetőségeit, a mezővárosi szabadsággal pedig azok jogi biztosítékát. A szabadparaszti 
állapotnak a katonáskodással egybekötött formái sorvadásnak indultak; jászok, kunok, szepesi 
szász parasztok nagyrészt jobbágyokká lettek, vezetőik pedig nemesekké vagy polgárokká. Ez 
a folyamat Erdélyben csak töredékesen és ellentmondásosan érvényesült. A városiasodás csak 
Szászföldön vett nagyobb lendületet, ott is elsősorban a román vajdaságokba irányuló, csak 
részben hazai árut forgalmazó kereskedelem révén, míg megyei területen a régi városok közül 
az egyedüli Kolozsvár érte el a szabad királyi városi rangot, a többiek mezővároskák 
maradtak, s a székely székek központjai is szerény mezővárosi színvonalon vesztegeltek. 



Exportképes mezőgazdasági monokultúrák, mint az alföldi és hegyaljai mezővárosokban a 
marhatenyésztés és a bortermelés, az erdélyi mezővárosokban nem alakultak ki, ez utóbbiak 
gazdasági szerepe kimerült abban, hogy közvetlen környéküknek hetipiaci központul 
szolgáltak. Ilyen körülmények közt egyedül a szász parasztságnak volt lehetősége viszonylag 
kedvező termék- és munkaerő-feleslegét felvevő városi kapcsolatokat kiépíteni anélkül, hogy 
feudális függést kellett volna vállalnia. Kolozsvár is vonzóerőt gyakorolt a kalotaszegi és 
mezőségi magyar falvakra és mezővárosokra, amelyeknek jobbágy lakói közül sokan keresték 
falai közt a szabadságot, s egyben el is magyarosították a várost, úgy, hogy – mint már 
említettük – 1458-ban a budai jog szerint rendezték a kolozsvári szászok és magyarok 
viszonyát: egyik évben egyik, másik évben másik nemzetből választották ezután a bírót. A 
falvakból a mezővárosokba tartó költözés sem volt jelentéktelen, de inkább etnikai, mint 
gazdasági átalakulással járt: az elvándorló magyar jobbágyok telkein románok szállottak meg, 
s a Mezőségen fogyott a szántóföld és terjedt a juhlegelő. A városiasodás gyöngesége miatt az 
erdélyi megyék jobbágyparasztsága inkább a földesúri követelések növekedése, mintsem piaci 
kapcsolatainak sűrűsödése révén érezte meg a pénzgazdálkodás hatását, s ez kergette bele a 
fegyveres ellenállásba. A parasztháború bukása hosszú időre elfojtotta a jobbágyság nyílt 
harcát. A társadalmi nyugtalanság tűzfészke a megyékből Székelyföldre tevődött át. 
{362.} A piacgazdálkodás s az attól nem független hivatásos zsoldos katonaság korában a 
hagyományos székely szabadparaszti rendszer válságba jutott. A városiasodás gyöngesége 
megakadályozta, hogy a székelyek a szászok módjára árutermelő szabadparasztokként 
mindenestől elkerüljék a feudális függésbe kerülést, a korszerű és állandó hadviselés igénye 
pedig lehetetlenné tette, hogy minden székely egyaránt katonáskodjék. A vagyoni 
egyenlőtlenség növekedése egyre nagyobb tömegeket zárt ki abból, hogy ténylegesen éljenek 
a székely szabadsággal. A közös birtok az idők folyamán mind kisebb osztályrészekre 
tagolódott, az akkor is igen szapora székelység tekintélyes többségében törpebirtokossá vált. 
Hogy egyébként sem termékeny földjén megélhetését biztosítsa, tömegestől szegődött előkelő 
néptársainak szolgálatába. A kettős birtokos székely vezető réteg azonban megyei birtokainak 
mintájára székely jószágain is tőle minden vonatkozásban függő jobbágyokat szeretett volna 
látni, s ezért megkísérelte, hogy az önkéntes szerződési viszonyt kényszerré változtassa, saját 
gazdasági és bírói hatalma alá hajtva a birtokán dolgozó szabad székelyeket. Ezek az egyre 
gyakoribb jogfosztások a 15. század közepére lázongásokat idéztek elő, a köznép vezetőire 
támadt, és fegyverrel próbálta szabadságát visszaszerezni. A központi hatalom, mivel a 
jobbágysorba került székely megszűnt katonáskodni, a honvédelem érdekében beavatkozott. 
Hunyadi János mint kormányzó és mint erdélyi vajda kétszer is, 1446-ban és 1453-ban 
közbelépett az előkelők által elnyomott közrendűek érdekében. Erre törekedett Hunyadi 
Mátyás is. 1466-ban Zabolán az erdélyi vajda (aki 1461 óta a székely ispánságot is állandóan 
viselte) a király megbízásából összehívta az erdélyi nemeseket és a székely székekből a 
legöregebbeket, hogy vallomásuk alapján a székelyek szabadságát írásba foglaltassa. A hozott 
végzések értelmében a közszékelyt az előkelők nem vethetik szolgaságra, s munkát is csak 
önként végezzen nekik. Ugyanekkor a közrendűek megpróbálták befolyásukat a 
közigazgatásban és bíráskodásban is érvényesíteni, amennyiben kimondatták, hogy a 
székbíróságok esküdt ülnökeinek kétharmada a közrendűek közül választassék. 
A kérdés azonban ezáltal nem jutott nyugvópontra, mert az elvi szabadság még nem jelentette 
egyúttal a szegény közszékelyek katonáskodása anyagi lehetőségeinek biztosítását. Nagy 
részük már a könnyű lovassági szolgálatot sem teljesíthette, s ezért a király 1473-ban újabb 
szabályozást rendelt el, melynek következtében a társadalmi tagozódás most már formálisan 
is létrejött. Azok a székelyek, akik legalább három zsoldos vagy familiáris lovas katonát 
állítottak ki, a főemberek (primores) osztályába kerültek, azok, akik a maguk személyében 
teljesíthettek lovas szolgálatot, alkották a „lófők” (primipili) osztályát, míg a többség 



(közemberek, pixidarii) személyes szabadságának fenntartása mellett gyalogosan vonulhatott 
hadba. 
Ez az utóbbi rendelkezés kétségtelenül engedmény volt a király részéről, tekintve a hiányosan 
felszerelt gyalogos parasztkatona csekély harci értékét. {363.} Érthetővé teszi azonban részben 
az, hogy a nagy tömegekkel s gyakran selejtes emberanyaggal támadó török ellen ezeket is 
használni lehetett, részben pedig az, hogy Hunyadi Mátyás tudatosan támogatta az 
arisztokrácia fenyegető túlsúlya ellen a társadalom szabad elemeinek alsóbb rétegeit, így a 
közszékelyeken kívül a köznemességet és a városi polgárságot is. A székely kérdésnek ez a 
rendezése tekintélyes számban mentette ugyan meg a székelyeket a jobbágysorstól, másrészt 
azonban azokat, akik még a gyalogos katonai szolgálathoz szükséges anyagiakkal sem 
rendelkeztek, most már törvényesen is szolgaságba taszította. A lófőknek a közrendűek közül 
való kiemelése pedig azzal járt, hogy a tisztségek viselői s az esküdt ülnökök ezután kizárólag 
a két első rendből kerültek ki, az alsó réteg a közéletből teljesen kizáratott. 
A királyi hatalom erősítésére törekvő Hunyadi Mátyás azonban nem engedte ki kezéből az 
immár nem katonáskodó szegény székelyeket sem. Báthori István, aki Mátyás bizalmából 
nyerte el 1479-ben a vajdaságot s az ezzel 1461 óta állandóan egybekötött székely ispánságot, 
közmunkára rendelte a fegyverviselésre nem képes székelyeket, és Udvarhelyen királyi vár 
építését kezdette el velük. Ezt a primorok részben önállóságuk veszélyeztetésének, részben 
birtokaik munkáskezektől való megfosztásának tekintették, s 1492-ben II. Ulászló királyhoz 
fordultak jogorvoslatért. „Moldvában, Havaselvén, Rác-, Török- és Horvátországban, 
Bulgáriában a patakokat a mi vérünk festette pirosra, és csontjainkból halmok 
emelkedtek”* Székely oklevéltár (Kiad. SZABÓ K., SZÁDECZKY L., BARABÁS S. Kolozsvár 1872–Budapest  

1934). I. 273.  – hivatkoztak katonai érdemeikre, de ez bizonyára nem segített volna rajtuk, ha 
az udvarban nincsenek Báthorinak befolyásos vetélytársai, akiknek kapóra jött a panasz, hogy 
a következő évben a keménykezű vajda visszahívását kierőszakolhassák. 
Újabb szakaszba lépett a székely válság a primoroknak és a lófőknek a katonáskodó 
közrendűekkel szembeni erőszakoskodásaival. Ez a külső magyarországi fejlemények erdélyi 
hatásaként következett be. Ott ugyanis a rendi fejlődés másként alakult, mint Erdélyben. Az 
erdélyi három nemzet unióját megelőző években a köznemesség kiharcolta rendszeres 
országgyűlési képviseletét, a főnemesség mellett második renddé szerveződött, a harmadik 
rendet, a szabad városokat viszont igyekezett háttérbe szorítani. Erdélyben a nemesi „nemzet” 
nem oszlott fő- és köznemességre, itt a köznemesség szerepét a székely „nemzet”, annak is 
közrendű katonáskodó rétege játszotta. A magyar köznemesség, melyet Mátyás király 
megpróbált az arisztokrácia súlyosan ránehezedő hatalma alól felszabadítani, s a megyei 
közigazgatáson belül önkormányzathoz juttatni, a nagy király halála utáni években a 
főnemesség felülkerekedésével ismét függésbe került. A pártokra tagolódott arisztokrácia egy 
része a forrongó köznemesi réteg politikai súlyát megpróbálta {364.} a maga érdekében 
felhasználni. A dúsgazdag Szapolyai család volt a legügyesebb közöttük: rendszeresen 
megszerezte a nemesség támogatását, anélkül, hogy komolyabb ellenszolgáltatást kellett 
volna nyújtania. A 16. század elején egymást érték az országgyűlések, melyeken a 
fegyveresen megjelenő köznemesek tömege kikényszerítette az ország ügyeibe való 
beleszólási jogát. 
Ennek a mozgalomnak hullámai Erdélybe is eljutottak, és a forrongó közrendű katonáskodó 
székelységet az előkelőkkel szemben még határozottabb ellenállásra buzdították. 1505-ben 
Udvarhelyen és 1506-ban Agyagfalván, anélkül, hogy a király erre rendeletet adott volna ki s 
megbízottat küldött volna, saját kezdeményezésükből nemzetgyűléseket tartottak, melyek 
éppen olyan fegyvercsörtetés közt és zajosan folytak le, mint ugyanakkor a magyar 
országgyűlések Rákoson. A gyűlések drákói szigorú végzéseket hoztak a székely szabadságot 
megsértő előkelők ellen, s újból megállapították a székely jogegyenlőséget, most már persze 



csak a katonáskodó közrendűek számára. A székely öntudat eddig nem ismert mértékben 
megerősödött. Az a 13. század óta nyomon követhető és általánosan elterjedt hagyomány, 
hogy a székelyek Attila hun királynak a hun birodalom felbomlása után Erdélybe húzódott 
népétől származnak, most politikai jelentőséghez jutott. A legendás hunoktól való eredet 
tudata nemcsak büszkeséggel s azzal a meggyőződéssel töltötte el a közrendű székelyeket, 
hogy ők őrzik legtisztábban a hun–magyar testvérnép „szittya” (azaz szkíta) harci erényeit, 
hanem kiváltságaikat is ezzel hozták kapcsolatba. A magyar köznemesi gondolkozás ekkor 
szintén a „szittya” ősökért rajongott, hiszen a krónikák, melyek akkortájt újabb és újabb 
feldolgozásokat értek meg, s egyik változatuk mint az első Magyarországon nyomtatott könyv 
1488 óta közkézen forgott, a magyarságot a hunokkal egy népnek vették. A romantikus 
hunrajongás, mely a középkor végi magyar nemesség öntudatának egyik legjellemzőbb 
megnyilvánulása, az érdeklődés homlokterébe állította a székelységet, s ennek „szittya” 
elsőszülöttségét készségesen elismerte. 
A székely önérzet a sérelmek és az ezek miatt összeülő nemzetgyűlések hatása alatt a 
forrponton volt, mikor 1506-ban a király, fia születésének alkalmával ősi szokás szerint 
elrendelte az ilyenkor járó székely ököradó behajtását. A magát nemesnek érző katonáskodó 
székelység méltatlannak tartotta az adókövetelést, hiszen a nemesember Magyarországon 
akkor már rég nem adózott. Az egyre szegényedő közrendű székelyekre az ököradó súlyos 
terhet rótt, úgyhogy az anyagi okok a sértett önérzettel párosulva lázadást idéztek elő. A 
rendcsinálásra kiküldött Tomori Pál fogarasi kapitány – aki húsz év múlva mint kalocsai érsek 
fogja majd a magyar hadsereget a mohácsi csatamezőn végzete felé vezérelni – a vesztett 
csatából sebesülten menekült vissza várába, s csak újabb királyi csapatok tudták a felkelést 
elfojtani. A következő évben a felkelés leverésében részt vett szebeni szászok {365.} ellen 
indított székely támadásnak az a makfalvi Dózsa György állt az élén, aki egyes feltételezések 
szerint Székely György néven végvári katona lett, s 1514-ben a magyarországi parasztháború 
vezéreként szerzett magának örök hírnevet. 
A székely szabadságnak ezek az utóvédharcai azonban nem sokáig tarthattak. 1510-ben a 
király Szapolyai Jánost, a köznemesség körülrajongott királyjelöltjét, a Habsburgokkal 
rokonszenvező udvari párt legnagyobb ellenfelét kényszerült a közvélemény nyomására 
vajdának kinevezni. A hatalmas főúr, az országos politikában a szegény nemesség hangos 
pártfogója, tartományában éppen olyan kényúr volt, mint elődei. A székelyeknek hamarosan 
meg kellett tanulniok, hogy a politikai jelszavak és a való élet között milyen különbségek 
vannak. A székely alispán önhatalmú eljárása ellen fegyvert fogó közszékelyeket 1519-ben 
maga Szapolyai verte szét, s hogy észre térítse őket, a lázadók jószágait a királyi kincstár 
számára elkoboztatta, holott jog szerint a székely birtok még hűtlenség esetén sem szállott a 
királyra, hanem a rokonokra. Szapolyai eljárása újabb fordulópontot jelent a székely 
történelemben. Ettől kezdve a központi hatalom tudatosan a székely kiváltságok korlátozására 
tör, s évszázadokra lázongásba kényszeríti a katonáskodó székely köznépet. 
A közszékelyek nemesi jogaikért és nem nemesi elnyomók ellen harcoltak, mint a parasztok. 
Ezért az al-dunai végvárvidékről az 1514-ben keresztes háborúból antifeudális felkelésbe 
torkolló mozgalom élére kerülő Székely (Dózsa) György kivétel volt, öccsén kívül tudtunkkal 
más székely katona nem csatlakozott a parasztokhoz. Az Alföldön szerveződő parasztháború 
hullámai átcsaptak ugyan Erdélybe, de nem a Székelyföldre, hanem a jobbágyok lakta megyei 
területre, ott is először a háromnegyed évszázad előtti tűzfészekbe, Beszterce vidékére. Itt újra 
nemesi kúriák borultak lángba, majd két sóbányász mezőváros, Dés és Torda csatlakozott a 
felkeléshez, az Alföldről behatoló csapatok pedig ugyancsak bányavidéket, Abrudbányát, 
Zalatnát, Torockót lázították fel. Szapolyai vajda azonban jól őrizte a feudális érdekeket. 
Emberei mindenütt elfojtották a mozgalmakat, s ő maga dél felé indult seregével, mert úgy 
értesült, hogy Dózsa a parasztok derékhadával Erdélybe készül. Útközben június 18-án 



Dévára összehívta a három nemzet gyűlését, s ott tudta meg, hogy Dózsa Temesvár felé 
fordult, ezért ő is oda igyekezett. 
Közben Dózsának Váradot megszálló alvezére, Lőrinc pap, hogy az erdélyi nemesi haderőt 
magára vonja, elterelő hadműveletet indított Kolozsvár ellen. A városi tanács nem kívánta 
magát újra veszedelembe sodorni, mint annak idején Jakab fia János szavára tette, de nyíltan 
ellenállani sem mert. Kalmár János főbíró azt a közvetítő megoldást eszelte ki, hogy a 
paraszthad tisztjeit bebocsátotta a falak közé, de a seregnek a nyílt mezőn kellett letáboroznia. 
Itt támadta meg őket Barlabássy Lénárt alvajda, de vereséget szenvedett. Közben azonban a 
főbíró a városi darabontokkal lekaszaboltatta a falak közt {366.} tartózkodó 
parasztkapitányokat, s a kívül rekedt Lőrinc pap, hátvédjét elveszítve, kénytelen volt 
Erdélyből kivonulni. Odakinn a parasztháború akkor már tragikus vége felé közeledett, s 
Erdély sorsát csak közvetve érintette, mint 1526-ban a mohácsi vész is. 
 
 

4. KÖZÉPKORI MŰVELŐDÉS ERDÉLYBEN 
 
 

KÉT VILÁG HATÁRÁN 
A középkori európai keresztény kultúra két központú volt. Róma és Bizánc kulturális arculata 
már korán eltérő vonásokat öltött, s az 1054-ben bekövetkezett formális egyházszakadás ezt 
véglegesítette és el is mélyítette. Magyarországon azonban kezdettől fogva együtt élt a latin és 
a görög rítusú kereszténység, s ha az előbbi, uralkodó pozícióban lévén, néha erőszakos 
térítéssel próbálkozott is, az utóbbi nemcsak fennmaradt, hanem északkelet és délkelet felől 
folyó állandó bevándorlással gyarapodott is, a telepítés érdekei pedig kénytelen-kelletlen 
gyakorlati türelmet diktáltak vele szemben. Erdély a kétféle keresztény kultúra találkozási 
pontján, egyben perifériáján feküdt. A római egyházat a magyar és német, a bizáncit a román 
és a rutén etnikum képviselte. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kétféle keresztény kulturális 
felülrétegződés alatt legalább négyféle prekrisztiánus népi hitvilág maradványaival, azoknak 
szívós továbbélésével s a mai folklórban való jelenlétével kell számolni. Azért legalább 
négyfélével, mivel az erdélyi népek prekrisztiánus hagyományai maguk is sokféle elemből 
tevődtek össze, a magyaroké finnugor és türk, a románoké ősbalkáni, római és szláv, a 
németeké kelta, római és germán, a középkor végére elolvadt erdélyi szlávoké pedig 
feltehetően szintén sokfelőlről folydogáló, de ma már megismerhetetlen forrásokból 
táplálkozott. 
Két kultúrkör perifériájáról van szó abban az értelemben is, hogy mindkettőnek a központtól 
távol eső, s emiatt is a másiktól származó hatások által zavart változatával van dolgunk. 
Erdély keleti határáig értek el a nyugati kulturális áramlatok, de magyar és szász telepesek 
révén Moldvát és Havasalföldet is érintették, míg a keleti egyház Erdély nyugati hegyvidékéig 
terjeszkedett, s a magyar Alföldre nyíló folyóvölgyeknek legfeljebb felső szakaszaira kísérte 
el híveit. Erdélyben magában azonban a többféle etnikumnak a földművelés általános 
előnyomulásával járó gazdasági egységesülése folytán a két kultúrvilág sokszorosan 
összefonódott, s az ország már a reformáció előtt megtelt kéttemplomos falvakkal. A 
szomszédos házak és a szomszédos templomok azután kölcsönöztek egymásnak egyet-mást 
saját hiedelem- és hitvilágukból, s így alakult ki az erdélyi népek sajátos, őseredetiségét őrző, 
ugyanakkor azonban egymást át is ható népi kultúrája. 
{367.} A kelet-európai népek folklórjának egyébként szép eredményeket felmutató kutatása 
során számos kísérlet történt az egyes etnikumok eredeti hitvilágának, alapvető kulturális 
sajátosságainak meghatározására, így erdélyi magyar (ezen belül székely), román és szász 
vonatkozásban is. Ezek a kísérletek eleve sikertelenségre vannak kárhoztatva, amennyiben a 



népi világszemlélet és az abból fakadó rítusok legősibb rétegének elkülönítéséről van szó, 
hiszen az a mágikus világkép és praktika, amely többek közt az erdélyi magyar, román és 
szász népi hiedelmeket jellemzi, jóval korábban jött létre, mint a mai etnikumok kialakulása, 
tehát mindegyiknél közös, csak megnyilatkozási formáiban mutat változatokat. Az oldó-kötő, 
gyógyító-rontó, termékenyítő-sorvasztó varázslatok nemcsak mindegyik erdélyi népnél, 
hanem egész Eurázsiában lényegi egyezésben megtalálhatók, s csak a titokzatos erők és 
lények meg a velük való közlekedésben használt szavak és gesztusok különböznek népről 
népre. A türk eredetű magyar boszorkány, a szláv eredetű román vrăjitoară, a német „Hexé”-
nek megfelelő szász Häch éppúgy megfelelnek egymásnak, mint a türk eredetű magyar 
sárkány, az ősbalkáni eredetű román balaur vagy a német őshazából hozott szász Drache. Az 
őstörténetből eredő közös hiedelemkincshez azután az egymásnak átadott változatok is 
hozzájárultak, úgy, hogy jelenlegi tudásunk és azt értelmező módszereink nem teszik lehetővé 
a három erdélyi népnek találkozásuk előtti hiedelemvilágát pontosan elkülöníteni. 
Néhány vonatkozásban azonban megragadhatók a múltba vezető külön szálak, és nagy 
vonásokban körülírhatók a jellegzetességek. Így a román és szász indoeurópai világképtől jól 
elkülöníthető a magyar (egyben székely) samanizmus öröksége az ősöknek az életfa lombjai 
közt lakó s az oda felhágó táltos által segítségül megidézhető szellemeivel, a táltos révületben 
mondott regöléseivel, a táltosoknak állatalakban folyó viaskodásával, a túlvilágnak e világ 
mintegy tükörben nézett fordított képeként való elképzelésével s az ennek megfelelő 
temetkezési szokásokkal (pl. a kardnak jobb oldalra kötése), ami mind megtalálható részben 
az erdélyi honfoglalás kori magyar régészeti leletekben, részben a napjainkig fennmaradt 
erdélyi és moldvai magyar (székely) néphagyományban. Ilyen ősi hozomány a századunkban 
történt felfedezéséig a mélyben lappangva, kottázásra nem kerülve tovább élő finnugor 
három- és négyfokú, valamint türk ötfokú zene és az általa hordozott siratók és hősénekek 
részben már örök feledésbe merült költészete. Mindezzel valaha egybe volt kötve egy 
kezdetleges írásbeliség, a főleg székely területen fennmaradt türk eredetű rovásírás, melyben a 
türk nyelvben ismeretlen hangok jelölésére glagolita betűket vettek át vagy a kétnyelvűségről 
magyarnyelvűségre térő székelyek, vagy általában a magyarok, ha ez a rovásírás valóban az 
összmagyarság kultúrkincse volt, mint feltételezik. Az ország perifériájára való település oka 
és egyben következménye is volt annak, hogy a székelyek archaikus szabadparaszti katonai 
szervezete és a hozzá tapadó {368.} szokásjog fennmaradhatott, s ezzel egy olyan társadalmi 
szerkezet élhetett tovább, melyet eredetileg egy nagyállattartó pásztornép alakított ki 
magának, később azonban hozzásimult egy letelepült agro-pasztorális népesség 
falutörvényekben lefektetett rendjéhez. Ettől eltekintve azonban a székely nép hiedelem- és 
hitvilága, mesében, versben, zenében, táncban, formában és színben megnyilvánuló 
gondolkozása és ízlése alig különbözik az összmagyar népi kultúrától, annak helyi változata. 
A magyar népi kultúra egységességére mutat, hogy sejthetőleg Erdélyben keletkezett, 
történelmileg a forrásig visszanyomozhatónak vélt hiedelmek az Alföldön is elterjedtek. Ilyen 
volt pl. a menyétnek a rontó erejű „szépasszonnyal” való azonosítása, akit úgy űznek el, hogy 
rokkát mutatnak neki, mert nem szeret fonni. Thietmar püspök írta meg kortársáról, Saroltról, 
az erdélyi gyula leányáról, Géza fejedelem feleségéről, hogy férfi módra élt, és embert is ölt, 
holott jó feleség és anya módjára inkább rokkája mellett kellett volna ülnie. Mivel Sarolt neve 
ótörökül „menyétet” jelent, kézenfekvő, hogy ő Thietmar „beleknegini”-je, azaz 
„szépasszonya”, Sarolt tehát mitikus lénnyé vált a népi képzeletben, s a róla szóló 
mendemondák úgy elterjedtek, hogy a 17. század második felében Diószegi Kis István 
tiszántúli református püspök a babonák közt sorolja fel a „menyétnek rokkát kötni” szokást. A 
magyar népi kultúra középkori egységének legfőbb bizonyítéka a feltehetőleg nyugat-európai, 
közelebbről francia ihletésű, más feltevés szerint görög (bizánci) forrású, de hazai és többféle 
kelet-európai motívumokkal is táplálkozó népballada. Az eddig azonosított 83 középkori 
eredetű vagy típusú magyar népballada közül 69 Erdélyben, sőt többnyire Moldvában is élt, és 



az utóbbiaknak 20 román megfelelője van. Az erdélyi magyar népköltészet tehát közvetített a 
külső magyarországi és a román művelődés között, olyan remekműveket véve át és adva 
tovább, mint pl. Kőműves Kelemennek, azaz a román változatban Manole mesternek balkáni 
görög eredetű balladáját. 
Az erdélyi román népi művelődés a mágikus világképnek azt a változatát hozta magával és 
őrzi szívósan máig, mely a hellenizált, majd romanizált és krisztianizált Balkánon alakult ki, s 
mely a misztériumvallások és a görög kereszténység ünneplési kedvét egyesítette. Az év jeles 
napjainak csoportos, nemegyszer jelmezes, álarcos felvonulásokkal, énekkel, tánccal való 
megünneplése a balkáni szlávoknál is szokássá lett, s a magyarok ebből a forrásból vették a 
kolindálás szokását. Ugyanebből a forrásból fakad a román mesék és verses elbeszélések 
egyik sajátsága, a megszemélyesített természeti erők és égitestek szerepeltetése és az állatok 
beszéltetése. Az emberi beszédet értő, emberhez beszélni tudó bárány, a „miorica” 
figyelmezteti a legszebb román népballadában pásztorát a reá leselkedő halálveszélyre. 
Akárcsak a magyar, a román folklór is az egész népterületen feltűnően egységes, adott 
történelmi környezetben, adott időben kiformálódott etnikumról, mégpedig egy túlnyomóan 
hegyi pásztor, de a földműveléstől sem idegen kultúráról {369.} tanúskodik, bár szokásjoga, az 
„oláh jog”, mely a középkor folyamán a Kárpátok teljes körívén Morvaországig elterjedt, 
tipikusan pásztorjog volt, s legkorábban a XII. században tűnik fel a szerb királyok 
okleveleiben. 
Egészében földművelő paraszti jellege van az erdélyi szász népi műveltségnek, melyet igen 
korán, már a középkorban erőteljesen áthatottak városias vonások. Hiedelemvilága azonos a 
középkori általános német világképpel, mely csak úgy nyüzsög az erdei és mocsári kis és 
nagy szörnyektől, óriásoktól, manóktól, lidércektől, beszélő állatoktól, s ezeknek seregét még 
a román képzeletből való átvételekkel is bővíti, pl. a magyarok által is ismert „prikulics” nevű 
rémmel. Etnikai identitását és kulturális egyéniségét az erdélyi szász nép elsősorban azért 
tudta megőrizni, mert területi önkormányzata és azt szervező saját szokásjoga volt, akárcsak – 
más és más formában és eredménnyel – a székelyeknek és a románoknak. Viszonylagos 
zártsága és a német anyaországgal való eleven kapcsolata ellenére az erdélyi szászság népi 
műveltsége erős kölcsönhatásban volt a magyar és román szomszédsággal, egyéniségét 
azonban pl. azzal is őrizte, hogy a magyar mesekincsbe bekerült középkori legendákat és a 
román folklórra oly jellemző erkölcsi tanulságot szolgáló bizánci elbeszéléseket nem vette át. 
A háromféle népi műveltség, közös mágikus gyökerei révén, különbségei ellenére is sokkal 
nyitottabb volt egymás felé, mint a kétféle egyházi műveltség, márpedig ezeknek a 
felülrétegződése határozta meg döntően nemcsak az erdélyi népek kulturális arculatát, hanem 
kulturális viszonyulásukat is. Ezért a továbbiakban a középkori római és bizánci egyházi 
műveltséget kell Erdélyben közelebbről szemügyre venni. 

A KATOLIKUS VILÁGI PAPSÁG KULTURÁLIS SZEREPE 
Annak, hogy a gyula hódítása előtt a dél-erdélyi bolgároknak volt-e valamilyen egyházi 
szervezetük, vagy hogy az egyéb erdélyi szláv népesség közt egyáltalán terjedt-e a 10. század 
előtt a kereszténység, sem írott, sem régészeti nyoma nincsen. A gyulák által 
Szávaszentdemeteren megtelepített püspökség nem szláv, hanem görög rítusú volt, 
gyulafehérvári udvarukban püspökről nem tudunk. A gyulafehérvári székesegyház körzetében 
feltárt körtemplom lehet 10. századi, korábbi azonban nem. Így semmiféle valószínűsége 
sincs annak, hogy az erdélyi római katolikus püspökség egy korábbi szláv rítusú püspökség 
latinizálása révén keletkezett. Erdély északi felének meghódolása és a gyula leverése közti idő 
oly rövid volt, hogy ha István gondolhatott volna is az északi sóútra kiterjedő püspökség 
alapítására, ez nem valósulhatott meg, legfeljebb tervének emlékét őrzi az, hogy Közép- és 
Belső-Szolnok, Kraszna és Szatmár a középkorban az erdélyi püspök alá tartoztak. Erdély déli 
részének meghódítása után a püspökség székhelye a gyula közvetlen fennhatósága alól 



mindenestől a király rendelkezése alá került Gyulafehérvár lett. Egész Erdély {370.} alája 
tartozott, kivéve az 1192-ben alapított, közvetlenül az esztergomi érsektől függő szebeni 
prépostságot a II. Géza által szászokkal megültetett „desertum”-on, melyet később is 
„Altland” néven különböztettek meg az erdélyi püspök alatt maradó szász területektől. Közel 
ez időtől fogva ismerjük az erdélyi püspökök névsorát is a királyi oklevelek záradékaiból, de 
nevükön kívül keveset tudunk róluk. 

 
26. térkép. Az erdélyi püspökség egyházkormányzati beosztása a 14. század elején 

Az országos viszonyokból következtetve Szent László alapíthatta az erdélyi káptalant, talán 
már akkor káptalani iskolát fenntartó művelt papokkal véve körül a püspököt. A 
Gyulafehérvár körüli egyházi birtokok zöme idővel a káptalané lett, a püspöknek Dél-
Erdélyben csak három faluja maradt, Sárd, {371.} Akmár és Berve, az elsőben udvarházzal, ahol 
többnyire lakhatott, bár a városban, mely királyi vár volt, néhány telek neki is jutott. 
Lehetséges, hogy a káptalani birtokok elkülönítése során, mintegy kárpótlásul kaphatta a 
püspök Gyalut és tartozékait, ami évszázadokon át dúló viszályba sodorta őt a közvetlen 
szomszédságban birtokló kolozsmonostori apáttal. 
Mindent összevéve, az erdélyi püspök Magyarország leggazdagabb főpapjai közé tartozott, 
III. Béla idejében 2000 ezüstmárka tizedjövedelemmel a negyedik volt a 14 püspök 
rangsorában, s ekkor és később is mindenekelőtt a tized volt a legfőbb bevétele. Ennek 
védelmében fordult a tizedköteles erdélyieket magukhoz csalogató barcasági német lovagok 
ellen, később pedig azokkal a szász gerébekkel veszett össze, akik az Altlandon kívül eső 
szász falvakat (s persze azoknak tizedét) is a szebeni prépostság szervezetébe próbálták 
bevonni. A vita odáig fajult, hogy – mint láttuk – az Alárdfiak 1277-ben megtámadták és 
felgyújtották Gyulafehérvárt, aminek során a székesegyház is leégett. Egy évre rá azután a 
püspök lett a királyi vár szerepét elvesztett Gyulafehérvárnak (rövid időre Kolozsvárnak is) 
birtokosa, ami segítette ugyan őt temploma felépítésében, de újabb viszályba sodorta, ezúttal a 
városokból kiszorult és hegyi várakban szállást találó vajdával. Erdély három legelőkelőbb 
tisztségviselőjének, a püspöknek, a vajdának és a kolozsmonostori apátnak a 14. században 
fegyveres összecsapásokig menő küzdelme nagymértékben korlátozta az egyház erkölcsi és 
szellemi hatóerejét. 
Pedig az erdélyi püspökök, minden harciasságuk ellenére, nem voltak műveletlen emberek. A 
13. század végéig többségükben az arisztokrácia köréből kerültek ki, s így módjuk volt 
külföldi tanulásra is. A 12. században Párizs volt az európai kereszténység mintaiskolája, de 
ennek látogatását csak gazdag ember gyermeke engedhette meg magának. Általában az 
erdélyi Bethlen család tagjának tekintik azt a Bethlehem nevű ifjút, akinek váratlan haláláról 
1176-ban a párizsi egyetem egyenesen a magyar királyt értesítette. Ez is megerősíti azt a 
feltételezést, hogy főúri ifjak külföldi tanulását a király buzdította, s talán támogatta is. 
Mindenesetre a királyi udvar vette őket elsősorban igénybe, hiszen Adorján királyi jegyző, 
később erdélyi püspök volt a magyar okleveles gyakorlat első rendszerezője, s ugyancsak 
királyi jegyző és későbbi erdélyi püspök, Pál fogalmazta 1181-ben az írásbeli ügyintézést 



elrendelő s egyúttal a királyi kancelláriát létrehozó oklevelet. Az erdélyi püspöki széket tehát 
az egyházi értelmiség javából válogatva töltötték be, s így történt ez azután is, hogy a 13. 
század folyamán Párizs vonzóereje megszűnt, és Itália egyetemeit kezdték a magyar diákok 
látogatni. 
Ez a fordulat a magyar klérus társadalmi-politikai szerepének alakulásával függ össze. Míg a 
püspököket a királyok részben diplomáciai, részben katonai feladatokkal bízták meg, addig a 
káptalanokra és a nagyobb kolostorokra (konventekre) mint „hiteles helyekre” közjegyzői 
teendők hárultak. Mindehhez jogi műveltségre volt szükség, s éppen a skolasztikus teológia és 
{372.} természetfilozófia nagyszerű kibontakozásának a századában maradoztak el a magyarok 
Párizsból, ahol Brabanti Sigert, Roger Bacont és Aquinói Tamást hallgathatták volna, s 
kezdték ehelyett Bolognát, Padovát, Ferrarát látogatni. Olyan nagy volt a hazai igény jogtudó 
klerikusokra, hogy az 1279. évi zsinat még a főesperesektől is megkövetelte a jogi 
iskolázottságot. Az erdélyi főesperesek közül azonban kevés emelkedett ki műveltségével; a 
14. században az egyik küküllei, Tótsolymosi Apród János, a krónikaíró, a 16. század elején 
pedig az egyik tordai, a kiváló humanista Tordai Salatiel. Annál inkább elvárták a két erdélyi 
hiteles hely, az északon illetékes kolozsmonostori konvent és a délen tevékenykedő 
gyulafehérvári káptalan tagjaitól az egyetemi szintű jogi tudást. 1292 és 1355 között a 
gyulafehérvári káptalannak 5 Bolognában és 2 Padovában tanult tagja volt. A hiteles helyek 
országos rendezése 1231-ben történvén meg, joggal feltehetjük, hogy mindkét erdélyi 
intézmény már a tatárjárás előtt adott ki közhitelű okleveleket, de Gyulafehérvár leégvén, a 
káptalani jegyzőkönyvek csak 1278 óta maradtak ránk, Kolozsmonostor oklevélkiadó 
tevékenységéről pedig éppen csak 1288-ból van biztos tudásunk, jegyzőkönyvei meg 1334 
után kezdődnek. 
Az erdélyi egyházi műveltségről általában csak a 13. század második felében keletkezett 
források beszélnek részletesebben. Elsősorban persze a püspökökről maradtak adataink. 1270 
és 1524 közt 24 püspöke volt Erdélynek, közülük 9 arisztokrata, az egy erdélyi Gerében kívül 
a Monoszló, Szécsi, Czudar, Pálóczi, Perényi és Várday külső magyarországi családokból, a 
többi köznemesi és szabad városi polgári származású vagy külföldi volt, mint a szász Goblin, 
Knoll Péter, egy-egy családnév nélküli Benedek és Demeter, továbbá Upori István, Csanádi 
Balázs, Lépes György, Gabriele Rangoni, Bácskai Miklós, Thurzó Zsigmond, Matteo De la 
Biscino, s csak a 16. század legelején került először mezővárosi cívisivadék az erdélyi 
püspöki székbe a tudós humanista Kálmáncsehi Domokos személyében. De bármilyen 
társadalmi rétegből kerültek is ki, a 14. század második felétől már mindnyájan egyetemet járt 
vagy azzal azonos szellemi színvonalú emberek voltak, mint ahogy a káptalan kanonokjainak 
negyede-fele is megtalálható a 15. századi egyetemek diáknévsoraiban, élükön az 1287 és 
1534 közt ismert 25, többnyire nemesi származású prépost pedig nagyrészt az egyetemet 
végzettek közül került ki. A világi papok soraiban, akik a 14. század elején mintegy 500-an, 
két évszázad múlva pedig legalább kétszer annyian lehettek Erdélyben, már több volt az 
idehaza tanult „domidoctus”, de néha még egészen kis falvak plébánosainak is sikerült 
javadalmukból megtakarítani s családjuk vagy patrónusuk által kipótoltatni a külföldi tanulás 
költségeit. A peregrináció egyéb vonatkozásaira később még visszatérünk. 

{373.} MONASZTIKUS ÉS KOLDULÓ RENDEK 
Noha Erdély legnagyobb kincséből, a sóból Magyarország nagy bencés kolostorai a 
Dunántúlon éppúgy, mint a Felvidéken bőkezű királyi adományozás révén kezdettől fogva 
részesültek, helyette nemigen küldöttek szerzeteseket Erdélybe. Az egyházi élet szerzetesi 
formája s a belőle fakadó kulturális tevékenység Erdélyben jóval kevesebb szerepet játszott, 
mint általában Magyarországon. A 12 királyi alapítású bencés kolostor közül egyedül 
Kolozsmonostor esett Erdélybe, egyetlen hercegi eredetű volt, a meszesi, a premontreiek csak 
a nagyszebeni és brassói apácakolostorokkal, a ciszterciek pedig mindössze egyetlen 



kolostorral, a kercivel képviseltették magukat. Nem terjedt el a családi monostorok divatja 
sem, az egyetlen biztosan ismert, Gyerőmonostor rendháza a 13. század második felében már 
rom. Talán családi monostor volt még Harina, s ha Erdélyt tágabban számítjuk, akkor Ákos és 
Almás is. Látni fogjuk, hogy a szerzetességnek nemcsak monasztikus formája, hanem a 
kolduló rendek intézménye is meglehetősen nehezen, későn, töredékesen vert gyökeret 
Erdélyben. A szászoknál ki sem alakult a monasztikus forma, hiszen betelepülésük idején ez 
már Európa-szerte hanyatlóban volt, s közvetlen szomszédságukban a kerci kolostort annyira 
nem tartották magukénak, hogy mikor később épületeit és birtokait királyi adományként 
megkapták, kolostorként nem is tartották fenn. 
A monasztikus forma legjelentősebb képviselője Kolozsmonostor volt, melynek hiteles helyi 
működéséről már megemlékeztünk. IV. Béla egyik oklevelében I. Bélát mondja alapítónak, 
Szent Lászlót jótevőnek, Erzsébet királyné viszont 1341-ben Szent Lászlót alapítóként 
emlegeti. A nemrég folyt ásatások során egy körtemplom maradványának is tekinthető 
ívdarab került elő I. Béla kori pénzekkel, valamint román stílű figurális kőfaragványokkal. 
Eredeti birtokainak a Kolozsvár közvetlen szomszédságában fekvő 7 falut tekinthetjük, 
melyek nagy részéről 13. századi okleveles adatok is maradtak fenn. További hét faluja feküdt 
Dél-Erdélyben, ezek azonban a főuri adományozók rokonságával folytatott sűrű pörösködés 
tárgyai voltak. Az erdélyi nagybirtokos arisztokrácia alsó szintjén álló családokkal 
egyenrangúnak számító földesúr volt tehát a kolozsmonostori apát, de a Gyalut megszerző 
erdélyi püspökben nála jóval hatalmasabb ellenfélre talált, noha nem tartozott annak 
fennhatósága alá. Nemcsak állandó, valószínűleg kikényszerített birtokcserélgetés folyt a két 
fél között, hanem gyakran nyílt viszály is tört ki. 1220-ban Vilmos erdélyi püspök elfoglalta 
és leromboltatta a kolostort, a fehérvári kanonokokkal elfogatta az apátot és szerzeteseit, s 
birtokjogaikat biztosító okleveleiket megsemmisítette. A kolostor újraépült, s hiteles helyi 
tevékenysége mellett a hagyományos bencés liturgiát ápolta buzgón, mint 1427-ből 
fennmaradt s 54 kötetet feltüntető könyvleltára tanúsítja. A könyvtárból feltűnően hiányoznak 
a skolasztikus teológia {374.} alkotásai, majdnem kizárólag szertartáskönyvek szerepelnek a 
jegyzékben. A kolostort a vajdához és az alvajdához igen jó kapcsolatok fűzték, hiteles helyi 
megbízatásainak túlnyomó többségét tőlük kapta, és csak kivételesen Erdélyen kívüli 
főhatóságoktól. A konventi jegyzők nagyobbrészt az erdélyi nemesség iskolázott tagjai közül 
kerültek ki, s nemegyszer hiteles helyi hivatalnokoskodásuk előtt vagy után az alvajda jegyzői 
voltak. A hiteles helyi feladatok idővel annyira előtérbe nyomultak, hogy 1460 után apát 
helyett világi kormányzó vette át az irányítást. 1518-ban Tolnai Máté bencés 
reformmozgalmába Kolozsmonostor is bekapcsolódott, de aligha tartósan, mert helyben 
tartózkodó apátjáról Mohácsig nem tudunk. A gazdag és népes konvent tehát főleg jogi 
ügyleteknél való segédkezéssel és azoknak oklevélbe foglalásával mozdította elő az erdélyi 
művelődést. 
Szinte semmit sem mondhatunk ebben a vonatkozásban a másik erdélyi bencés kolostorról, a 
meszesiről. 1120 körül alapította Álmos herceg a meszesi „kapu” erdélyi bejáratánál, később 
különböző királyi adományokban részesült, melyeket 1281-ben Erzsébet királyné 
megerősített. Apátjáról 1288-ban még hallunk, de ettől kezdve a kolostornak nyoma vész, s 
ma még romjai sem ismeretesek. Éppen csak romjai ismeretesek az 1200 körül Imre király 
által alapított kerci cisztercita apátságnak, melynek vallási életéről és művelődési viszonyairól 
érdemleges adatok nem maradtak fenn. 
Sokkal nagyobb jelentősége volt az általános művelődés szempontjából a három prédikáló 
rend, a dominikánus, az ágostonos és a ferences betelepülésének. Mindhárom jellegzetesen 
városi rend volt, városlakókhoz szóltak, és keletkezésük is a városi eretnekségek elleni 
harccal függött össze. Magyarországon a kunok keresztény hitre térítése az ő művük (a 13. 
században a dominikánusoké, a 14. században a ferenceseké) volt, de bevetették őket a pápák 
és a királyok a balkáni bogumilok, sőt a hazai és balkáni görögkeletiek megtérítésére is. A 



huszita mozgalommal kapcsolatban már volt róluk szó mint az uralkodó osztály ideológiai 
segítőiről, s a románok viszonylatában még szólunk róluk. Elsődleges és a magyar és szász 
művelődés szempontjából legfontosabb tevékenységük az anyanyelvű prédikáció volt. Sajnos 
ennek írott emlékei nincsenek, Erdélyen kívül is csak latin nyelvű prédikációikat ismerjük, de 
nem lehet kétséges, hogy a Mária-kultusz mellett, melynek leginkább képzőművészeti 
lecsapódásai maradtak fenn Erdélyben, itt is terjesztették a prédikációk exemplumanyagául 
szolgáló nemzetközi, európai motívumok mellett a muzulmán és indiai eredetű darabokat is 
magába foglaló mesekincset, mely az erdélyi népek meséiben is lecsapódott, és a népköltészet 
szerves része lett. Különösen a ferencesek ápolták a magyar szentek kultuszát, ami viszont a 
székelyföldi templomok gyakori Szent László-képsorozataiban s a részben népi Szent László-
legendákban élte túl a középkort. 
Elsőként a dominikánusok jelentek meg Erdélyben, két rendházuk, a szebeni és a besztercei a 
tatárjárás előtt keletkezett, de minden jel szerint a 13. {375.} századra tehető a segesvári, 
szászsebesi, brassói, gyulafehérvári és alvinci rendházak alapítása is, melyeket 1298 és 1323 
közt említnek először. Két késői kolostoruk, a kolozsvári (1397) és az udvarhelyi (1524) 
közül az előbbi vált jelentős művelődési központtá, szép gótikus könyvtárterme ma is fennáll. 
Erdélyi dominikánus főiskola, studium generale csak korszakunk legvégén, 1525-ben létesült 
Szebenben, s a város korai reformációja miatt rövid életű volt, de megmaradt könyvtára. A 
szintén jelentős brassói dominikánus könyvtár viszont a 17. században elégett, s csak száznál 
több könyv címét tartalmazó jegyzékéből formálhatunk magunknak képet az erdélyi 
dominikánusok szellemi életéről, melynek központjában a skolasztikus teológia állt, és 
gyakorlatát elsősorban a prédikáció töltötte ki. Lényegében ugyanezt mondhatjuk el a 
ferencesekről és az ágostonosokról is, azzal a különbséggel, hogy egyrészt kevésbé tapadtak a 
nagyvárosokhoz, és mezővárosokban is szívesen megtelepültek, másrészt több jutott belőlük 
magyar helységeknek, mint a főként szászokhoz szóló dominikánusokból. 
A ferencesek minden jel szerint a tatárjárás után települtek be Erdélybe, legkorábban 
besztercei kolostorukat említik 1268-ban, de nem sokkal később létesülhettek az 1300 és 1316 
közt említett szászvárosi, szebeni és marosvásárhelyi rendházak sem. Erdélyi iskolájuk 
Szászvároson volt már a 14. században. A ferences rendházalapítás második hulláma a 15. 
század első felére esik, ekkor keletkeztek a marosfelfalusi, fehéregyházi, csíksomlyói és tövisi 
rendházak, a két utóbbi a ferencesek nagy barátjának, Hunyadi Jánosnak a támogatásával. 
Hunyadi volt az előmozdítója az aszketikusabb és mozgékonyabb, ún. obszerváns ferencesek, 
a korábban Dél-Magyarországon működő „cseri barátok” Erdélybe településének is, akik 
Hátszegen már 1428 előtt kolostort alapítottak, majd 1448-ban a régi „konventuális” 
ferencesektől elkülönülő saját rendtartományt szerveztek maguknak. Megkapták a 15. 
században létesült, fent említett négy kolostort, egy továbbit építtetett nekik Hunyadi 
Vajdahunyadon, Mátyás király 1486-ban Kolozsvárt, s a 16. század elején szász területen, 
Medgyesen és Brassóban is megvetették a lábukat, sőt Moldvában Bákó (Bacău) és 
Havasalföldön Tergovistye (Tîrgovişte) városok katolikus lakosságának gondozását is 
vállalták. Az obszerváns ferencesek egy része 1514-ben a felkelő parasztok mellé állt, Dézsi 
András erdélyi tartományfőnök is részt vett a keresztesek toborzásában. Az ágostonosoknak 
Gyulafehérvárt, Désen és Tordán volt rendházuk. 
Különleges figyelmet érdemelnek a dominikánus és ferences apácák, valamint a beginaházak. 
Ilyenek már a 14. században voltak (Szászváros 1334), de főleg a 15. század végén 
szaporodtak el, úgyhogy számuk vetekedett a férfikolostorokéval. Dominikánus apácák voltak 
Brassóban, Besztercén, Kolozsvárt, Segesváron, Szebenben, beginák Szebenben, Brassóban, 
Marosvásárhelyen, Kolozsvárt, Tövisen, Besztercén, Csíksomlyón, Fehéregyházán, 
Marosfelfaluban és Medgyesen. De nemcsak nagy számuk miatt kell {376.} rájuk felfigyelni, 
hanem az anyanyelvű kultúrában vitt, többnyire passzív, de fontos szerepük miatt. Az 
apácákat és beginákat ugyanis nem tanították latinra, úgyhogy az ájtatossági iratokat 



anyanyelvükre kellett lefordítani, amit szerzetesek végeztek, de a szövegek másolásában néha 
az apácák is részt vettek. Erdélyben is ismerünk szövegmásoló apácákat s még inkább 
apácáknak írt magyar nyelvű kódexeket. Ezek mind a 16. század elején készültek. Egyik a 
marosvásárhelyi beginák számára írott ún. Teleki-kódex, melyben szentek legendáit és 
elmélkedéseket magyarítottak ferences barátok „harmadszerzetbeli húgok” számára, s amelyet 
részben maguk a beginák másoltak le. Hasonló tartalmú és keletkezésű az ugyancsak 
marosvásárhelyi Lázár-kódex, egy bizonyos Katalin „szesztra” okulására. A 
Székelyudvarhelyi kódexet a Krakkóban tanult Nyújtódi András ferences írta 1526-ban egy 
tövisi „szesztra”, Judit nevű „húga iránt való atyafiságos szeretetnek miatta”. A kódex a 
bibliai Judit könyvének magyar fordítását tartalmazza. 
Annál többre kell becsülnünk ezeket a késői alkotásokat, mivel korábban még a latin nyelvű 
egyházi irodalom művelésében sem tudjuk, hogy jeleskedtek volna erdélyi szerzetesek. 
Különösen a monasztikusok nem, hiszen az 1350-ig Magyarországon keletkezett és helyhez 
köthető 42 irodalmi emlék közül egyik sem erdélyi eredetű. Igaz, a 14. század közepétől 
kezdve megszaporodnak az erdélyi kolostorokban a könyvek, sőt a világi papság, főleg a 
püspökök, kanonokok és főesperesek birtokába is sok könyv került, úgyhogy a Mohács 
előttről Erdélyben fennmaradt könyvek száma 400-on felül van, de ezek közül nem 
mindegyik íródott Erdélyben, s főleg nagyon kevés az eredeti erdélyi szellemi termék. 
Kálmáncsehi Domokos püspök gyönyörű kódexe éppúgy itáliai remekmű, mint amilyen 
részben lehetett Várday Ferenc humanista püspöknek a Mohács előtti évtizedben mintegy 
száz kötetből álló könyvtára. Kevés az olyan, biztosan Erdélyhez köthető könyv, mint amilyen 
pl. egy marosvásárhelyi ferences barát által 1522-ben másolt zsolozsmáskönyv. 

ÍRÁS ÉS ÍRÁSTUDÓK 
Az erdélyi környezet nem igényelte az eredeti irodalmi alkotásokat, hiszen itt nem volt 
egyetem, s az egyoldalú jogi tájékozódás miatt eleven teologizálás sem. Ha valamelyik 
erdélyi származású klerikus írói becsvágyat táplált, azt külföldön, vagy legalábbis Erdélyen 
kívül élte ki, mint a már említett Apród János küküllei főesperes a királyi udvarban 
szerkesztett krónikájában, vagy közel két évszázaddal később, 1523-ban Nagyszombati 
Márton kolozsmonostori apát bécsi tartózkodása alatt írott törökellenes röpiratában. A 
legkorábbi erdélyi szerzők a hiteles helyek okleveles gyakorlatához kapcsolódva folytattak 
irodalmi munkásságot külföldön is. Így a 14. században Itáliába vetődött Erdélyi János 
(Johannes de Septem Castris sive Transilvanus) ferencestől egy {377.} kánonjogi értekezést 
őriznek Rómában, míg a Krakkóban 1381 körül tanult Petrus de Dacia naptárszerkesztőként 
vált külföldön közismertté. Ugyancsak külföldön, Firenzében szerzett magának hírnevet a 
kolozsvári származású dominikánus, Nicolaus de Mirabilibus, aki Lorenzo Medici előtt 
vitatkozott egy ferencessel az eredendő bűnről, majd 1489-ben hazajött, és a rend budai 
főiskoláján tanított, annak statútumait is összeállította, végül pedig magyarországi rendfőnök 
lett. Ez a néhány példa is mutatja, hogy az erdélyi egyházi értelmiség együtt haladt a katolikus 
keresztény kultúrával, élt hazájában annak vívmányaival, sőt hazáján kívül gyarapította is. 
Ha eredeti művek nem keletkeztek is nagy számban erdélyi klerikusok tollán, írni azért sokan 
tudtak Erdélyben. Egészen biztosan írtak már igen korán kódexeket Kolozsmonostoron és a 
gyulafehérvári káptalan scriptoriumában még Karoling eredetű betűtípussal, de a Párizsban 
tanult papok és szerzetesek a 12. század vége felé a gótikus írásmód átmeneti formáit is 
kezdeményezték. Az okleveles gyakorlat, melynek hazai kezdeményezőit éppen az erdélyi 
püspökök sorában említettük, párizsi mintájú gótikus írással kezdődött Erdélyben is, melyet a 
13. század folyamán az itáliai formák váltottak fel. A 14. század közepétől kezdve azután az 
erdélyi diákok százait befogadó közép-európai egyetemek, a prágai, bécsi és krakkói saját 
gótikus kurzívájukat terjesztették el, melyet az erdélyi iskolák is átvettek. (Pécs egyetemének 
erdélyi látogatottságáról s az írásbeliség terjedésére gyakorolt hatásáról nem tudunk.) A 



humanista írást a 15. század közepétől kezdve az Itáliában tanult főpapok szűk köre használta, 
és csak a reformáció tette általánossá. 
Eleinte pergamenre írtak, a 14. század óta javuló minőségű hazai gyártmányúra, mely a 15. 
század elején elérte a nemzetközi színvonalat, de akkorra már csak az ünnepélyes oklevelek 
és liturgikus könyvek anyagául szolgált, mert a mindennapos használatból kiszorította a 
papiros. Erdélyben egy nemzedékkel később kezdtek papírra írni, mint a külső 
Magyarországon, az első vajdai papíroklevél 1345-ből, az első kolozsmonostori 1348-ból, az 
első gyulafehérvári káptalani 1350-ből maradt fenn. 1400-ig még vegyesen használtak 
pergament és papírt, mert az utóbbit Erdélyben 1545-ig nem gyártották, hanem külföldről 
hozták be. Az írásbeliséget elsősorban a hiteles helyek terjesztették, de az írástudás 
hovatovább a papok és szerzetesek túlnyomó többségére kiterjedt. 1300 körül megkövetelték 
tőlük, hogy legalább olvassanak, 1389-ben már azt is, hogy írni tudjanak latinul. Az írástudó 
klerikusok száma ekkorra úgy megnövekedett, hogy az 1397. évi országgyűlés megtiltotta 
külföldieknek erdélyi egyházi javadalmakra való kinevezését, 1498-ban pedig már a belső 
versengés is oly nagy lett, hogy egynél több javadalmat senkinek sem akartak engedni. 
Az egyházi értelmiség megszaporodása munkanélküliséget okozott az egyházon belül, de 
forrása lett a laikus írásbeliségnek, mert az egyházi {378.} javadalomhoz nem jutó klerikusok, a 
„scolasticusok” az országos, megyei és városi hivatalok szolgálatába állították írástudásukat, 
eleinte mint alkalmi íródeákok, később mint állandó hivatalnokok. Természetesen az erdélyi 
vajda kancelláriáján helyezkedtek el a legkiválóbbak. Mivel a vajdák többnyire külső 
magyarországi nagyurak voltak, a tényleges igazgatási és bíráskodási feladatokat az alvajda 
látta el, aki mellett állandóan 3-4 írnok működött. A vajdai kancellária szervezete viszonylag 
későn, Lépes Loránd alvajda (a parasztfelkelésben oly nagy szerepet játszó püspök testvére) 
idején, 1415 és 1437 közt állandósult, vezetője a protonotárius lett, akit idővel nem is annyira 
a vajda, mint a tartomány tisztviselőjének kezdtek tekinteni (1442-től: partium 
Transsylvanarum prothonotarius). Ítélőmesteri joga azonban nem volt, a vajdák 
ítélőmestereket még sokáig a királyi udvarból kaptak. Csak Báthori István (1479–1493) és 
Szentgyörgyi Péter (1499–1510) vajdasága alatt, mivel ők egyben országbírók is voltak, 
egyesült egy személyben a vajdai és országbírói ítélőmesterség, eleinte gyakorlatban, azután 
elvileg is. Olyan nevezetes személyek, mint Thuróczi János, a krónikaíró vagy Magyi Pál, 
egyben alvajda, valamint Werbőczy István viselték ezt a kettős hivatalt, ez utóbbi azután is, 
hogy Szapolyai János csak vajda volt, és nem egyben országbíró is. A kancelláriai nótáriusok 
élén a titkár (secretarius) állott, legalább 1503 óta. Szapolyai oldalán tűnt fel ebben az 
állásban az első nemesi származású hivatásos hivatalnok is, Szucsáki János, aki nem 
birtokszerzés és arra való visszavonulás céljával lépett értelmiségi pályára, hanem azon meg 
is akart maradni. Előbb vajdai, azután kolozsmonostori konventi jegyző volt, s onnan tért 
vissza vajdai szolgálatba mint a vajdai kancelláriát ténylegesen vezető titkár. 1493-tól vajdai 
jegyzőként kezdte hasonló pályáját Kecseti László, valamint Barcsai Pál vajdai titkár is. Ez 
utóbbi azután 1519-től az országbírói hivataltól elvált külön vajdai ítélőmesterségre lépett elő, 
s ezzel létrejött a vajdai kancellária saját hierarchiája, mégpedig – mint az a felsorolt nevekből 
is kiderül – az iskolázott erdélyi nemesség soraiból. 
Ennek a növekvő számú társadalmi rétegnek nevezetes tagja volt Rődi Cseh István, aki nem 
lépett hivatalba, hanem birtokán gazdálkodott, de írástudását megyéje szolgálatába állította. 
1508-ban egy megyei menlevelet fogalmazott magyarul, egy évvel előbb pedig – első erdélyi 
magyar nyelvemlékként – végrendeletet írt anyanyelvén. Családjában hagyomány volt a 
műveltség, hiszen 1440-ben egy kanonok tagja volt, s ezt a hagyományt akarta folytatni azzal, 
hogy idősebb fiát kielégítve, mindenét tanulni vágyó kisebbik fiára hagyta: „valami lábas 
barmom leszen házam táján… [és] az többit, mint ezüst marhámat, mindenemet hagyom az 



Péternek, hogy taníthassák és az eskolát el ne hagyassák vele.”* JAKÓ ZSIGMOND, Írás, könyv,  

értelmiség. Bukarest 1976. 71.   
{379.} Az egyházi és világi értelmiség tehát a 16. század elején már nemcsak latinul, hanem 
magyarul és természetesen németül is írásba tudta foglalni mondanivalóját. A fejlődés igen 
gyors volt. Hunyadi János még írástudatlan volt, halála után száz évvel gyakorlatilag már 
minden erdélyi nemes férfi tudott írni-olvasni. A városi műveltség párhuzamosan fejlődött a 
nemesivel, sőt valamivel meg is előzte azt. A nagyobb városokban a hiteles helyeket pótló 
közjegyzők működtek a 14. század közepétől kezdve; mintegy száznak a nevét is ismerjük. 
Sok külföldi is volt köztük, akik a fejlett német birodalmi városi okleveles gyakorlatot 
honosították meg Erdélyben. Latinul és mindig pergamenre írtak. A 15. században a 
patríciusok, de részben a céhes polgárok is iskolázottak voltak, s a 16. század elejére a 
városokban a plebejusréteg és a nők kivételével gyakorlatilag nem volt már analfabéta. A 
falvak természetesen lassabban követték földesuraikat és a városokat még a szász vidékeken 
is. 1521-ben a Beszterce vidéki szász falvak bírói és esküdtjei azzal az indoklással kértek 
számvevőt a városból, hogy „a számolásban és az írásban tanulatlanok”. A 14. század végétől 
kezdve vándordiákok segítették ki a falvakat írásbeliségben, különösen ott, ahol nem volt 
plébános és mellette „skolasztikus” tanító. Az írás-olvasás még évszázadokig nem hódította 
meg a falvak népét. 

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ISKOLÁZÁS 
A papi és szerzetesi utánpótlást képző, magasabb szintű külföldi tanulásra előkészítő 
káptalani, konventi, kolduló rendi iskolákról már szóltunk, ezek azonban kizárólag a magukat 
egyházi szolgálatra elkötelezetteket fogadták be. Szélesebb körű hazai iskolázásnak elvileg 
minden plébánia mellett lennie kellett, valójában azonban csak lassan terjedt a nagyobb 
városokból a kisebbekre, majd a falvakba. A 14. században Kolozsvárt, Szebenben, 
Brassóban, Besztercén működött plébánosi felügyelet mellett városi iskola, s nem is alacsony 
színvonalon, hiszen Szebennek már a 14. század végén említik parochiális könyvtárát, mely 
egyben az iskola könyvtára is volt. 1442-ben 138 kötetet számlált. Papi magánkönyvtárakról 
is tudunk, amelyek szintén segíthették a tanítást. Falusi iskolát már 1332-ben említenek 
Zsukon, „scholasticus” tanítót a 15. század közepén hat erdélyi magyar faluból ismerünk, 
nyilván szász is sok volt. De hiába voltak akár egyetemjárásra is előkészítő iskolák Erdélyben 
mindaddig, amíg csak a távoli Itália és Franciaország egyetemein lehetett továbbtanulni. Erre 
csak a főnemeseknek és a leggazdagabb patríciusoknak futotta. A helyzet akkor változott meg 
alapvetően, amikor a 14. század derekán létrejöttek a kelet-közép-európai egyetemek 
Bécsben, Krakkóban, Prágában, Pécsen. Ezeken már elérhető távolságban és megfizethető 
költséggel tanulhattak az erdélyi középrétegek, városi és mezővárosi céhes polgárok, valamint 
a birtokos nemesek fiai. 
{380.} Pécs középkori egyeteméről a források megsemmisülése miatt keveset tudunk. 
Tanulóinak névsora nem maradván fenn, azt sem mondhatjuk meg, hogy hány erdélyi tanult 
ott. Jól vagyunk viszont tájékozva Bécs és Krakkó erdélyi hallgatóiról, s ha töredékesen is, a 
prágai erdélyi diákokról. E három közeli egyetemre járt a középkori erdélyi peregrinusoknak 
több mint 90%-a. Bécsbe 1368-ban, Prágába 1369-ben iratkozott be az első. Krakkót eleinte 
nem látogatták, csak az ösztöndíjakat adóknak a huszitizmustól való félelme miatt 1409-ben 
egyszer s mindenkorra félbeszakadó prágai tanulás pótlására indult meg az egyre növekvő 
áradat Krakkó felé, ahol 1405-től 1442-ig kisebb kihagyásokkal, azután pedig Mohácsig 
minden évben találunk erdélyi diákot. Hasonló töretlen folyamatosság mutatkozik kezdettől 
végig a bécsi egyetem látogatottságában. Távolabbi egyetemekre ritkábban jutottak el 
erdélyiek. Itália egyetemei közül leginkább a bolognaira és a padovaira, az előbbire 1464-től, 
az utóbbira 1468-tól kezdve néhányan szinte évente; jóval kevesebben, de ugyancsak Hunyadi 



Mátyás reneszánsz orientációja következtében Róma, Nápoly, Ferrara, Perugia, Firenze és 
Siena egyetemeire. A németországi egyetemek Mohács előtt még korántsem vonzották 
annyira a magyarországiakat, mint majd a reformáció korában. Korszakunkban Lipcsében, 
Heidelbergben, Ingolstadtban és Kölnben találunk összesen kéttucatnyi erdélyi hallgatót. 
A középkor folyamán, pontosabban 1520-ig 2026 erdélyi diák külföldi peregrinációjáról van 
tudomásunk, közülük 200 kivételével származási helyüket is ismerjük. Százon felül tanultak 
Szebenből (285), Brassóból (267), Kolozsvárról (122), de ide számíthatjuk 95 diákjával 
Segesvárt is. Nyilván ezek voltak az erdélyi „nagyvárosok”, s talán a bizonytalanul adatolt 
Beszterce is közéjük tartozott. 26–50 diákot küldött külföldre Medgyes, Szászsebes, 
Berethalom, Nagydisznód, Torda, Gyulafehérvár, Nagyenyed, Szentágota és Dés. Csupa szász 
és vegyes szász–magyar lakosságú városkáról van szó. 10 és 25 közti számban ismerünk 
peregrinusokat Kereszténysziget, Szelindek, Beszterce (?), Muzsna, Prázsmár, Földvár, 
Kőhalom, Hermány, Segesd, Vidombák, Régen, Alvinc és Marosvásárhely túlnyomóan szász, 
csak a legutóbbi esetében tiszta magyar (székely) helységekből. 60 további erdélyi település 
2–10, 34 pedig 1–1 külföldjáró diákkal szerepel a névsorban. Az utóbbiak közt már nemcsak 
városkák, hanem falvak is szerepelnek. 
Területileg legsűrűbben az Olt–Nagy-Küküllő közti Szászföldön és a Barcaságon találjuk a 
diákok származási helyét, csak kevéssé ritkábban Beszterce és a hozzá csatlakozó földesúri 
szász falvak vidékén. Nyilvánvaló, hogy a külföldi egyetemeket látogató erdélyiek többsége 
szász volt. Ennek kétféle oka is lehet. Bécs, Prága, Krakkó német nyelvű polgársága vonzó 
környezetet biztosított a szász diákoknak, míg a magyaroknak nyelvi nehézségekkel kellett 
küzdeniök. Ez persze nem vonatkozik a szóban forgó egyetemek egységesen latin 
tannyelvére. Ennél is fontosabb volt azonban a szász egyházközségek kedvező jogi helyzete. 
A szebeni és brassói dekanátus 37 {381.} plébániája főesperesi hatáskörben maga intézte 
gazdasági ügyeit, és maga végezte a jövedelmező egyházi bíráskodást, ezek az erdélyi püspök 
alól is ki voltak véve, s közvetlenül az esztergomi érsek alá tartoztak. Ezeken kívül, az erdélyi 
püspök joghatósága alatt, de főesperesi jogkörrel bírtak a szabad városok, valamint 250 
szászföldi plébánia papjai is. Kézenfekvő, hogy ezek a szabad papválasztási joggal bíró 
helységek egyrészt maguk küldhettek ösztöndíjasokat külföldi egyetemekre, hogy az egyházi 
bíráskodást ellátni képes művelt plébánosaik legyenek, másrészt a plébánosnak megválasztott 
papok jelentős javadalma magában is elegendő volt arra, hogy saját költségen utólag 
megszerezzék az egyetemi végzettséget. Ilyen előnye a magyar (és ezen belül) székely 
városkáknak és falvaknak nem volt, az erdélyi püspök kemény keze és adóprése alatt sem 
önálló papválasztás, sem egyetemjárást lehetővé tevő papi jövedelem nem adódott. 
A magyar és székely egyetemlátogatók területileg igen vegyesen oszlanak meg. Legtöbben a 
Kis-Szamos völgyéből, Kolozsvár mellett Kalotaszegről és a Mezőség Szamos-jobb parti 
falvaiból, valamint a Maros mentén Alsórépától Marosillyéig sorakozó folyó menti 
helységekből, viszonylag nagy számban Csulától Alpestesig a Sztrigy völgyéből jöttek. 
Székelyek inkább csak Aranyos- és Marosszékből mentek külföldre tanulni, a keleti székek 
csak néhány helységgel szerepelnek (Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós, Nyujtód, 
Vargyas, Uzon), s olyan városkák hiányoznak a névsorból, mint Sepsiszentgyörgy, 
Udvarhely, Csíkszereda. A reformáció korában is még sokat említett székely „műveletlenség” 
tehát a középkori iskolázási előfeltételek hiányában gyökerezik. 
Társadalmilag a városok és városkák iparos népessége van erősen képviselve, mint azt a sok 
Szabó, Kovács, Varga, Szűcs, Ötvös, Takács, Mészáros és ritkábban más foglalkozásnévből 
származó családnév (latin, német, magyar formában) bizonyítja. A kezdettől fogva szereplő 
arisztokratákhoz és főpapokhoz meg a városiakhoz a 15. század második felében felzárkózik 
az erdélyi magyar nemesség is, köztük olyan fényes pályát befutókkal, mint Kecseti Agmánd 
Péter, 1445-ben királyi kancellár, vele egy időben Mérai Tamás és unokaöccse, Barnabás 
gyulafehérvári kanonokok, a századfordulón pedig Frátai Szentes Máté ugyancsak 



gyulafehérvári kanonok. A vallásváltoztatás révén magyarosodó román eredetű nemességből 
is nem egy került külföldi egyetemre, így a Kolozs megyében birtokot szerző osztrói román 
család tagja, Haczaki Márton humanista váradi segédpüspök vagy az egyébként főleg katonai 
pályán előretörő Csulaiak közül az egyik. 
Szellemi érdeklődésük és pályaválasztásuk tekintetében az erdélyi peregrinusok közül 
legtöbben jogi tanulmányokhoz vonzódtak, ami a hiteles helyek hivatalnoki, valamint a 
kiváltságos plébániák papi állásainak betöltéséhez szükséges jogi tudás igényéből 
magyarázható. A kereken 2000 erdélyi diákból közel félezren szereztek baccalaureusi és 
magisteri fokozatot, jóval kevesebben {382.} doktorátust. Ez utóbbiak közül négyen filozófiai, 
öten orvosi, öten teológiai, 57-en pedig jogi doktorok voltak, ami ugyancsak a jogi tudás 
nagyrabecsülésére mutat. Ez az utóbbi mozzanat különös súllyal bizonyítja, hogy az erdélyi 
egyházi és az abból fokozatosan kiváló világi értelmiség a szászok nagyarányú részvétele 
ellenére is az általános magyarországi művelődési ideálokhoz igazodott. 

ERDÉLYI ROMANIKA 
A külső magyarországi mintaképekhez való igazodás jellemzi a középkori erdélyi művészi 
tevékenységet is. Noha Erdély, török kori viszonylagos megkíméltsége miatt, a történelmi 
Magyarországnak középkori műemlékekben leggazdagabb tájai közé tartozik, külön erdélyi 
művészeti jellegzetességekről csak annyiban beszélhetünk, hogy a Magyar Királyságon belül 
ható és alkotó stílusáramlatok közül egyesek inkább, mások kevésbé gyökereztek be 
Erdélybe, néha meg összefonódva helyi sajátosságokat öltöttek, melyek a különböző 
társadalmi és etnikai tagozódásnak megfelelően más és más művészeti jellegűvé tették a 
megyei magyar, szász és román, a székelyföldi és a szászföldi tájakat. Külön színezetet adnak 
Erdélynek a török veszély miatt erődített szász és székely templomok, egyébként azonban az 
erdélyi építőművészetre nagyfokú konzervativizmus jellemző. Áll ez nemcsak abban a 
tekintetben, hogy a stílusáramlatok itt hosszabb ideig maradtak elevenek, és lassabban 
váltották egymást, mint nyugati szülőföldjükön vagy akár a külső Magyarországon, hanem 
abban is, hogy a reformáció átalakítás nélkül őrizte meg a középkori templomokat, melyeknek 
száma és formai változatossága a plébániák és a szerzetesrendek párhuzamos építkezései 
folytán nagyobb volt, mint amennyit, illetve amilyent a protestáns istentiszteleti gyakorlat 
igényelt. 
Így és ezért lett Erdély a magyarországi középkori építészetnek valóságos múzeuma, igaz, 
provinciális átlagszinten, mivel ritka a reprezentatív alkotás. Viszonylag nagy területen 
egyetlen püspökség csak székhelyén igényelt nagyszabású építkezést. A kolduló rendek 
megjelenése előtti szerzeteseknek – mint láttuk – kevés rendháza volt Erdélyben, s a két 
királyi monostornak, a meszesinek és a kolozsmonostorinak eredeti formáját nem ismerjük. A 
világi nagybirtok a külső magyarországinál gyöngébb és szétszórtabb lévén, szerényebb 
építkezéssel kellett megelégednie. Míg Dunántúlon 28, az Alföldön 32, a Felvidéken 15 
nemzetségi monostort ismerünk, addig Erdélyben mindössze négyről tudunk. 
Mindennek ellenére Erdély büszkélkedhetik a jelenlegi formájában legkorábbi magyarországi 
püspöki székesegyházzal, a gyulafehérvárival. Ez sem az eredeti, mert az – a régészeti 
feltárásokból ítélve – Szent István székesfehérvári háromhajós bazilikájához hasonlított, s 
mellette egy 10–11. századra keltezhető körtemplom (keresztelőkápolna?) állott. A régi 
épületeket lerombolva, a mostanit a 12. század végén kezdték építeni a királyi udvarból {383.} 
terjedő késő román franciás stílusban háromhajós bazilikának, kereszthajóval, széles köríves 
szentéllyel, a családi monostorokéra emlékeztető főhomlokzatán két toronnyal. A korábbi 
épületnek néhány 11. századi beépült faragvány őrzi emlékét. A tatárjárás kori károsodások 
helyrehozatalát Jákhoz kapcsolódó kőfaragók végezték, sokszögben záródó szentélye korai 
gót stílusban 1270 után épült. 1277-ben újabb súlyos károsodás érte a székesegyházat, 
vizaknai Gyán vezetésével egy szász csapat felgyújtotta. A helyreállítás során 1287-től Jean 



de Saint Dié dolgozott rajta, s 1291-ben már a leégett tetőszerkezetet pótolhatták erdélyi szász 
ácsok. Gótikus és reneszánsz kápolnákkal, faragványokkal kiegészítve nemcsak képviselte, 
hanem terjesztette is Erdélyben a magyarországi építészeti és szobrászati stílusfejlődés 
legmagasabb színvonalú új meg új eredményeit. Hatása magyar és szász templomokon 
egyaránt felfedezhető. 
Az erdélyi püspökség határain belül, Kraszna megyében épült 1150 körül Ákoson, szigorú 
román stílusban a falunévadó nemzetség háromhajós, félkörszentélyes, kéttornyú monostori 
temploma. Valamivel szerényebb párját a 13. század legelején építette Harinán valószínűleg 
az egyik legkorábbi kívülről jött nagybirtokos, Kácsik Simon családi monostori templomnak, 
mely azonban ezt a célt nem sokáig szolgálhatta, mert alapítója belekeveredett a Gertrúd 
királynő megöléséhez vezető összeesküvésbe, és birtokai másokra szálltak. Harina az erdélyi 
püspöké lett. Az almási monostor 1238-ban a Borsa nemzetség kezén kerül először okleveles 
említésre, de román stílű toronyablakának maradványából következtetve akár 12. századi is 
lehetett, s talán eredetileg a Borsa nemzetségé volt. Később, de még a tatárjárás előtt vette át a 
nemzetségi monostorépítés divatját egy másik ősfoglaló erdélyi nemzetség. A Mikola 
nemzetség egyik ágáról nevezett Gyerőmonostor templomának földesúri karzata, két tornya, 
érdekes szobordísze van, de egyhajós, amilyenek a korai erdélyi magyar és székely 
templomok voltak. 
Okleveles adatok hiányában nem tudjuk, hogy püspöki és monostori templomokon kívül 
mikor kezdődött az egyházi kőépítkezés Erdélyben. A királyi megyeszékhelyeknek 
feltehetően volt kőtemploma már a 11. században is, de éppen a legrégebbieknek, a 
dobokainak, a kolozsinak, a tordainak nem maradt sem írott, sem régészeti nyoma. Ha 
feltételezzük, hogy a Malomfalvánál kiásott vár esetleg Uzd megye központja volt, akkor az 
ott feltárt templomból következtethetően egyhajós, félköríves diadalívvel elválasztott, félkör 
alakú szentélyű templomokra kell gondolnunk. Igényesebb építmény volt az 1200 körül épült 
küküllővári, mely a gyerőmonostorihoz hasonló egyhajós, félkör alakú szentélyű, kéttornyos 
templomnak épült, román stílusú ablakai külső magyarországi (egregyi, csarodai) mintákhoz 
igazodtak. A tatárjárás után azonban háromhajóssá építették át, s a toronypárat egyetlen 
hatalmas, a nyugati homlokzatba beugró, azt majdnem átfogó toronnyá vonták össze. Hasonló 
átalakításon ment át Segesvár „hegyi temploma” is. {384.} Fehér megye széttagolódása során, 
talán már a tatárjárás előtt létrejött Segesvár „comitatus”, melynek várát 1280-ban említik 
először (castrum Sex), 1298-ban pedig már Schespurch német nevén, de még 1339-ben is 
fennáll „comitatus Segusvar”. Székhelyét a király valószínűleg a kézdi székelyek 
Aranyosszékbe költözésekor adta át német telepeseknek, de ezek csak 1367-ben kapták meg a 
szabad királyi városi rangot s azzal együtt a környékbeli szász falvak feletti bíráskodást. Így 
jött létre a segesvári szász szék, sorrendben az utolsó szász autonóm kerület. Mindez jól 
tükröződik a „hegyi templom” történetében. Helyén eredetileg egy jellegzetesen magyar 
(székely) egyhajós félkörszentélyes templom állott, mely ma is altemploma a ráépült 
háromhajós, nyugati homlokzatán széles tornyú bazilikának, illetve az abból a 14. század 
folyamán átépített gótikus csarnoktemplomnak. Küküllővár temploma is háromhajós 
bazilikális, alighanem szászoknak tulajdonítható. Küküllő megyéből azonban nem lett szász 
szék, megmaradt megyeszékhelynek, a megye szász lakossága pedig jobbágysorba került, 
mint a magyar parasztok. 



 
27. térkép. Egyetemre járás a középkorban 

 
28. térkép. Építészeti emlékek és nyugati keresztény templomos helyek a 14. század elejéig  

1 Szarvaskend 
2 Szentbenedek 
3 Szásznyires 
4 Magyarborzás 
5 Magyarszentpál  

6 Magyarsárd 
7 Magyarkiskapus 
8 Magyarnagykapus
9 Marosszentgyörgy
10 Marosszentanna  

11 Maroskoppánd 
12 Csombor 
13 Kisprázsmár 
14 Kereszténysziget
15 Szászújfalu  

16 Dolmány 
17 Szenterzsébet 
18 Kistorony 
19 Nagyszeben 
20 Szászorbó  

Küküllővár és Segesvár templomainak háromhajóssá alakítása tehát a szász népességnek a 
tatárjárás utáni észak felé terjeszkedésével függ össze, s ezzel azt is megmondottuk, hogy a 
gyulafehérvári székesegyház és a monostori templomok kivételével a háromhajós templomok 
szászok által szászoknak épültek. Ezt igazolja egyébként az összefüggő szász népterületen 
kívül eső, magyar lakosság közé ékelt német települések, Boroskrakkó, Tövis és Déva 
háromhajós temploma is. Ezek Dél-Erdélyben a háromhajós plébániatemplomok legnyugatibb 
és Küküllővárral, Segesvárral együtt legészakibb előfordulásai. Kelet felé a sort 
Homoróddaróc és Földvár háromhajós templomai zárják, ezektől északra és keletre már csak 
egyhajós templomok következnek. A román stílusú egyhajós plébániatemplomokat tehát, 
melyek egyébként szerkezetileg és külsejükben teljesen azonosak a külső Magyarország 
tatárjárás előtti templomaival, a magyar, illetve székely népességnek tulajdoníthatjuk. Építési 
koruk kezdete nyilván a szászok század közepi betelepülése elé esik, de a régészeti és 
művészettörténeti kutatás jelenleg még nincs abban a helyzetben, hogy az egyhajós erdélyi 
falusi plébániatemplomok bármelyikét a 12. század végénél korábbra keltezhesse. Ennek 
egyik oka, hogy a régészeti kutatások csak ritkán terjedtek ki a Szent László rendelkezése óta 
a templomok mellé telepített temetőkre. De ha 11–12. századi temetőket feltártak is, azoknak 
időrendi kapcsolata a templomokkal főleg azért nem állapítható meg kétséget kizáróan, mivel 
az utóbbiak tekintélyes része a tatárjáráskor elpusztult, s újjáépítésük – legalábbis egy ideig – 
a réginek változtatás nélküli helyreállítására korlátozódott. Amíg további kutatások a 12–13. 
század fordulójánál korábbi keltezéseket nem tesznek lehetővé, meg kell elégednünk azzal a 
feltételezéssel, hogy a kőtemplomokat – vagy legalábbis azok egy részét – fa- vagy 



paticstemplomok előzték meg, melyeknek nem maradt a régészet jelenlegi eszközeivel 
feltárható nyoma. 
{385.} Mindenesetre van néhány időrendi tájékozódási lehetőségünk. A legjelentősebb ezek 
közül az egyhajós plébániatemplomok szentélyeinek alakja, a koraiak félkörösek, a későbbiek 
négyszögűek, váltási idejük körülbelül a tatárjárással esik egybe. Bizonyos keltezési 
nehézségek abból adódnak, hogy nem egy bizonyítható esetben (pl. Domokos és Kide 
esetében), s talán ásatással igazolható más esetekben is, az eredeti félkörös szentélyt 
négyzetessé építették át, ami a templom tatárjárás előtti keletkezésére utal, kivéve, ha biztos 
adatunk van arra (mint Magyarsárd és Egrestő esetében), hogy konzervativizmusból a 
tatárjárás után újonnan alapított templom félkörös szentéllyel épült. Egészében azonban 
elfogadhatónak látszik a félkörös szentélyű plébániatemplomok zömét a tatárjárás előttre 
keltezni, ami egyben az 1241 előtti magyar, illetve székely településterület – a helynevek 
alapján már a korábbiakban vázolt – határait is kijelöli. További keltezési lehetőséget adnak 
az elpusztult vagy gótikus stílusban átépített templomokból fennmaradt és azonosíthatóan 
román kori részletek (faragványok, főleg oszlopfők, kapuzatok, ablakkeretek). Ezek közül 
kiemelkedik Marosszentimre ma gótikus templomának a 12. század végére keltezhető román 
stílusú déli kapuzata, mely a kor nagyművészeti motívumai mellett a népművészet első 
ismertjegyeit képviselő rozettáival nemcsak korjelző, hanem a falusi templomépítés díszítő 
igényeiről is hírt ad. Ilyen korai díszítőelemek keltezik Baca lerombolt és Bonchida tatárjárás 
után erősen átépített templomát is. 
A legkorábbi erdélyi magyar (és székely) falusi plébániatemplomok tehát viszonylag kis 
méretű, egyhajós, a hajótól félköríves diadalívvel elválasztott félkör apszisú építmények 
voltak, keskeny félköríves ablakokkal, melyek egyike az apszis közepéből nyílt. A nyugati 
homlokzaton belül néhol félköríves árkádokon nyugvó kegyúri karzat állt. A kegyúri karzat 
fölé épült – ha volt – a torony, mint pl. Tompaházán, de a tatárjárás előtt a templomok 
többnyire torony nélküliek voltak. A kegyúri karzat alatti bejárat kapuzatát faragványokkal 
díszítették, a templom belsejében az oszlopfők és gyámkövek kaptak valamelyes díszítést, s 
az igényesebb építtetők talán falképeket is készíttettek, amire a külső Magyarországon nem 
egy példát találunk, de Erdélyben a 13. századból templomi falképet nem ismerünk. Korai 
típusú félkör szentélyes egyhajós plébániatemplomok eredeti vagy részben átépített 
állapotban, néha töredékes maradványaikban a magyar népterület majdnem minden táján 
megtalálhatók, többségüket régészeti vagy okleveles bizonyítékok alapján a tatárjárás előttre 
lehet keltezni. Legészakibb előfordulásuk a Lápos-völgyi Domokos, a Nagy-Szamos mentén 
Baca és Csicsókeresztúr. A Kis-Szamos alsó szakaszán, a honfoglaló nemzetségek földjén 
Szentbenedek temploma őrzi mindmáig leginkább, Szásznyíres, Cege, Szarvaskend, Bonchida 
temploma több-kevesebb módosítással az eredeti formát, Alsózsuk templomának csak leírása 
maradt fenn. Kolozsvár és Kalotaszeg vidékén a Mikola nemzetség öt falujának 
(Szamosfalva, Magyarkiskapus, Derite, {386.} Kalotaszentkirály és Magyarókereke) van félkör 
apszisú temploma, ilyen még a környéken Kajántó és Magyarsárd temploma is. A Maros és az 
Aranyos völgyében megyei területen Marosfelfalu, Abafája, Mészkő, Tompaháza, 
Magyarpéterfalva, Marosszentimre és Bokaj képviselik a régi típust, a székely székekben 
pedig kettő kivételével mind: Marosszentkirály (egyedül tornyos!), Harcó, Marosszentanna, 
Marosszentgyörgy, Nyomát, Székelyvaja, Várhegy, Karácsonfalva, Homoródszentmárton, 
Bibarcfalva, Oklánd, Szentlélek, Felsőboldogfalva, Bögöz, Réty, Gidófalva, Árkos, 
Miklósvár, Gelence, Gyergyóalfalu, Csíksomlyó, Csíkrákos, Csíkszentdomokos és 
Csíkszentkirály. A négykaréjos, centrális templomnak, mely a külső Magyarországon is 
gyakori, Erdélyben nyugaton Algyógy, keleten Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós a 
képviselője. 
Ezek a korai típusú templomok feltűnően a Kis- és Nagy-Szamos szögében, valamint a Maros 
mentén és a Székelyföldön sűrűsödnek, meglepő módon azonban ritkulnak a Szamos–Maros 



közén, a magyarság által leginkább megszállt Mezőségen, valamint a Nagy-Küküllő 
völgyében. Úgy látszik, a tatárjárás pusztításait leglassabban a Mezőség heverte ki, míg a 
Nagy-Küküllő völgyét a székelyek a tatárjárás után tömegesen hagyták el, hogy részben 
Aranyosszékbe, részben talán a keleti székekbe is költözzenek. A székelyek helyét szászok 
foglalták el, akik a 14. században gótikus templomokat építettek maguknak. Küküllővár és 
Segesvár fentebb tárgyalt építéstörténetéből remélhetjük, hogy a régészeti kutatás esetleg 
további egyhajós templomok maradványait tárhatja fel a volt székelylakta vidéken. 
A tatárjárás után megindult újjáépítés már változás jegyében ment végbe: a félkör apszist 
négyszögű szentély váltotta fel. Néhol, mint Kidén és Domokoson, megtalálhatók az eredeti 
félkör apszis nyomai, s talán máshol is megtalálhatók lesznek. Az új divathoz való 
alkalmazkodás sok helyen eltakarhatta a templom korábbi eredetét, de kétségkívül számos 
teljesen új templom is épült. Ezeknek egyik jellegzetessége a négyszögű szentélyen kívül a 
földesúri karzatra ráépülő torony, mely a tatár veszély és a belső anarchia korában védelmi 
célt is szolgált. Ez időben Erdély-szerte lakótornyokat is építettek, elsősorban a király, de 
magánosok is; legjellegzetesebb példáik a sebesvári kerek és a radnai és kelneki négyszögű 
torony. Valószínűleg sokkal több volt belőlük, mint ami fennmaradt, mert 1291-ben III. 
András elrendelte, hogy „a templomokra vagy más helyeken ártalomra épült tornyokat vagy 
várakat mindenestől rombolják le”.* Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen… I. 174.  Ekkor már az 
újabb tatár támadásnál is nagyobb veszély volt a belháború, s ezt kívánta támaszpontjaitól 
megfosztani a király. Teljes sikert aligha ért el, de a rombolás magánkezdeményezésből is 
folyhatott, s nem egy templomtorony eshetett áldozatául. 
{387.} A tatárjárás után épült templomok másik jellegzetessége a korábbinál gazdagabb 
kőfaragásos díszítés. A magyar templomok területén két kőfaragó műhely tevékenységéről 
tudunk, mindkettő Kolozsvár környékén működött. Az egyik valószínűleg 1250 körül 
Kolozsmonostorhoz kapcsolódott, s az azóta megsemmisült magyarszentpáli és kolozsi 
templomok oszlopfőtöredékeiből, valamint egy Szamosfalváról származó 
keresztelőmedencéből következtethetően bencés késő román, közelebbről normann, 
valószínűleg Jákon, illetve a Gyulafehérvárt dolgozó jáki mestereken keresztül elsajátított 
mértani motívumokat alkalmazott. A másik műhely Kolozsvárt települt meg, és Monoszló 
nembeli Péter erdélyi püspök megrendelésére dolgozott 1270 és 1330 között a püspök által 
egyenes záródású szentéllyel építtetett vistai templom kapuzatán. Az utóbb átépített 
magyarnagykapusi templom kapuzatának díszítése, valamint a ma már nem álló türei és 
gyalui román stílusú templomok ékítménytöredékei is ugyanazoknak a kezeknek a művei. Az 
életszerű szőlőlevelek és -fürtök, virágok már a korai gótika motívumaival díszítették ezeket a 
román stílusú építményeket. 
Az egyenes szentélyzáródású templomok a 13. század második felében ugyanazokon a 
vidékeken jelennek meg, mint a félköríves apszisúak, de északkelet felé a Sajó völgyére is 
átterjednek. Itt Sajóudvarhely, Sajószentandrás, Magyarborzás, Szászmáté; a Nagy-Szamos 
mellett Kozárvár; a Kis-Szamos mentén Alsó- és Felsőtök, Magyarderzse, Bádok (eredeti 
román stílusú toronnyal!), Kecsed (romokban), Ormány, Néma, Ördöngösfűzes, Szásznyíres, 
Botháza; Kolozsvár környékén Pata, Magyarfenes, Vista, Ketesd, Sárvár, Türe, Gyalu (e két 
utóbbi töredékekkel), Magyarkapus (kapuzatával); az Aranyos mentén az igényes gerendi 
mellett Alsójára, Várfalva, valamint a csak oklevelesen ismert Szarkad és Mezőörke, a Maros 
mentén Magyarrégen (rom), Maroskoppánd, Marosnagylak (kivételesen kéttornyú!), 
Marosújvár (rom), Enyedszentkirály, Alsóorbó, Borbánd; Hunyad megyében 
Őraljaboldogfalva, valamint nyugati toronnyal Zeykfalva és a szentélyre épült toronnyal 
Malomvíz-Kolcvár (mindkettő görögkeleti) templomai képviselik az új szentélytípust. 
Székelyföldön mindössze két ilyen templom épült, Nyárádszentmártonban és Ikafalván. A 
tatárjárás utáni templomépítés során az egyhajós magyar ízlés a Szászföld szélein Récsén, 
Rosszcsűrön, Szászfehéregyházán és Homoródon is hatott. 



Ha tekintetbe vesszük, hogy az elvileg minden katolikus templomos helyet felsoroló 1333–
1337. évi pápai tizedjegyzékben a fentebb megnevezett félkör apszisos, négykaréjos és 
négyszögű szentélyes 89 erdélyi magyar templomból mindössze 41 szerepel, valamint azt is, 
hogy az említett jegyzék sok olyan magyar katolikus templomot is felsorol, amely ma már 
nem létezik vagy teljesen átépült, s így térképünkön külön jellel van feltüntetve, s hogy sok 
falu templomának védőszentjéről volt elnevezve, amelyeknek többségében bizonyára volt 13. 
századi román stílusú templom, akkor ez utóbbiaknak {388.} számát legalább kétszer annyira, 
mintegy 200 körülire kell tennünk. A 12–13. századi román stílusú magyar falusi 
templomépítkezés méreteit még ennél is jelentősebbnek kell feltételeznünk, mivel számolni 
kell a tatárjárás pusztításai során végleg megsemmisült vagy csak a 14. században, gótikus 
stílusban újjáépült templomokkal is. 
Ahogyan a magyar falusi templomépítést a földesurak, illetve a székely előkelők irányították, 
úgy Szászföldnek Szászvárostól Brassóig terjedő, 54 román stílusú templomot létrehozó 
építkezése is a vezető réteg, a gerébek kezdeményezésének tulajdonítható. A 12. század 
közepén bevándorló első német csoport aligha hozott szülőhazájából szervezett építőpáholyt. 
Ha voltak is (és bizonyára voltak) korai templomaik, azok olyan szerény építmények lehettek, 
hogy a 13. század elején már sem formailag, sem méretekben nem feleltek meg a 
megnövekedett igényeknek. Ilyenek nyoma ez idő szerint régészetileg nem mutatható ki, bár a 
nagyszebeni dékánátus 1192-es megszervezésekor több templomnak már állnia kellett. 
Feltételezték, hogy a magasabb színvonalú szász templomépítéshez a német lovagok rövid 
barcasági tartózkodása adta meg az indítást. A rendnek azonban csak várépítkezéseiről van 
okleveles és régészeti ismeretünk. Bár csak favárak építésére volt engedélyük, kezdettől fogva 
kővárakat emeltek, ami egyik oka lett kiűzetésüknek. Öt váruk helyére és formájára csak 
régészeti feltárásokból lehet következtetni. A Tatár-havasnál, a későbbi Havasalföld Slon 
települése mellett állhatott az oklevelesen is említett Kreutzburg, romjai téglány alakú négy 
saroktornyos várra mutatnak. A mai Rucăr melletti hasonló alakú várrom egy kerek 
saroktornyának maradványait is feltárták. Nevéből és alakjából ítélve Marienburg (Földvár) 
lehetett a harmadik, Feketehalom pedig, ugyancsak formai hasonlóságából következtethetően, 
a negyedik rendi vár, az ötödik talán a háromszögű alaprajzú, később Brassoviának nevezett 
erődítmény volt a brassói Cenk hegyen. Ennek, valamint Földvárnak kápolnája is volt, az 
előbbié félkörös, az utóbbié egyenes záródású szentéllyel. Mivel a Barcaságon egyetlen falusi 
templom építését sem lehet a rendnek tulajdonítani (kivéve talán a prázsmári, eredetileg 
egyenlő szárú kereszt alaprajzút), feltehető, hogy a német lovagok megelégedtek 
várkápolnáikkal, s az alájuk tartozó településeken templomépítést már barcasági 
tartózkodásuk rövidsége miatt sem fejthettek ki. 
A szász telepesek magukra voltak utalva templomaik építésében, s mintát máshol, mint a 
magyarországi példákban nem kereshettek. Legrégebbinek tekinthető kisdisznódi templomuk, 
melyet tulajdonosa, Gosselin vallon származású királyi káplán 1223-ban a kerci apátságnak 
adományozott, háromhajós, a főhajóhoz csatlakozó négyszögű előtérből nyíló félkör apszisú 
bazilika. A jelentős méretű és kivitelezésű templom nyugati homlokzatára a magyar 
nemzetségi monostori templomokhoz hasonlóan két (befejezetlenül maradt) torony volt 
tervezve. Köztük nagy tudású mesterre valló béletes {389.} kapuzat áll, kétfelől kettős 
vakárkáddal határolva. A kisdisznódi templomot, már nyugati kegyúri karzata alapján is, a 
szászok közt nem egyedülálló vallon gerébcsaládnak kell tulajdonítani, melynek 
leszármazottja, királyi udvari szolgálatba lépvén, ősi birtokáról lemondott. De nem ez a 
templom vált a Szászföld román stílusú templomépítésének mintájává. A már említett 
prázsmári, valamint a récsei, rosszcsűri, szászfehéregyházi és homoródi kivételével minden 
szászföldi román stílusú templom háromhajós bazilika, a lapos famennyezettel fedett 
középsőnél alacsonyabb dongaboltozatos oldalhajókkal. Külön, a toronytalan kisdisznóditól 
eltérő sajátságuk a nyugati homlokzatba beugró hatalmas, széles torony, melynek belső 



oldalán kegyúri karzat van kiképezve. A toronyból a templom belsejébe nyíló karzat a keleti 
német kolonizáció elterjedt építészeti megoldása, Magyarországon csak a Szászföldön vált 
általánossá. De még itt is előfordul, éspedig Szászorbón és Szerdahelyen, hogy magyarországi 
szokás szerint a kegyúri karzat nem a torony belső oldalából van kiképezve, hanem a torony a 
kegyúri karzat pilléreire épül. Mindenesetre a kegyúri karzat önmagában is utal a szász 
gerébeknek a templomépítésben vitt vezető szerepére: a köznéptől elkülönülve, a magasból 
vettek részt az istentiszteleten. A toronykarzat legjellegzetesebb képviselői Nagysink, 
Morgonda, Brulya, Nádpatak, Homoróddaróc, Kaca, Földvár, Kereszténysziget templomai. 
Egészen kivételes, és gerébjeinek a szászok közti előkelő rangját hangsúlyozza a vizaknai 
bazilikának a szentélyre épített tornya. 
A szentély kialakításának formája a szászoknál is a magyarországi fejlődést követte. Míg a 
legkorábbi Szeben vidéki templomok (Nagy- és Kisdisznód, Sellemberk, Nagycsűr, 
Kereszténysziget) félkör apszisúak, addig keletebbre, a később települt nagysinki székben 
egyenes záródású szentélyek is vannak (Nádpatak, Brulya, Morgonda). A kisdisznódi mintát 
követik a díszes béletes nyugati kapuzatok Nagydisznódon, Boroskrakkón, Petresen, Kacán, 
Nagysinken, Feleken, Oltszakadáton és Holcmányon, a jákit Homoróddarócon, Szászsebesen, 
Keresztényfalván, Kisprázsmáron és Ugrán, a gyulafehérvárit legtisztábban Höltövényen, de 
gyulafehérvári hatások úgyszólván minden szász templomkapuzaton felfedezhetők. A 
kereszthajó a szász templomoknál ritka jelenség, egyedül a kistoronyi ilyen, ugyancsak 
Gyulafehérvár ihletésére, A Szászföld 13. századi román stílusú templomainak alaprajza és 
díszítése tehát az épületbe beugró karzatos torony kivételével magyarországi példákhoz 
igazodott. 

ERDÉLYI GÓTIKA ÉS RENESZÁNSZ 
A román stílus hagyományai ugyan a 13. század végéig szívósan éltek tovább Erdélyben 
magyaroknál és szászoknál egyaránt, de hamarosan megjelent a gótika is. A gótikus hatások 
fő forrása a kerci templom volt, melyet az 1200-ban alapított cisztercita monostor számára 
1230 után kezdtek építeni a {390.} ciszterci alaprajzi hagyományok betártásával, de közvetlen 
Párizs környéki forrásból származó korai gótikus elemek alkalmazásával. A kerci templom, 
melynek ma csak szentélye áll sértetlenül, többi része rom, háromhajós, kereszthajós, torony 
nélküli bazilika. Szentélye egy négyszögből és a nyolcszög öt oldalával határolt, hatsüveges 
boltozatú záródásból áll, belőle fenn hatkaréjos rózsaablakok, alattuk keskeny csúcsíves 
ablakok nyílnak. A főhajót a szentélytől enyhén ívelt diadalív választotta el. A négyzetes 
pillérekkel három hajóra osztott templomteret szintén hatkaréjos rózsaablakok világították 
meg. A mélyen béletes, enyhén csúcsíves nyugati kapuzat fenn ék alakú oromzattal záródik. 
A kerci építő- és kőfaragó műhely évtizedeken át dolgozott a templomon, mégpedig királyi 
megbízatásból, ami elsősorban abból derül ki, hogy 1270-ig számos közvetlen királyi 
fennhatóság alatt álló erdélyi területen is nyoma maradt működésének. Legkorábban a 
kereszthajós brassói Szent Bertalan-templomot építhették, melynek szentélye mindenben a 
kercit másolja. A Szászföldön kívül fekvő Halmágy királyi birtok temploma szintúgy, itt 
azonban – mint a brassói templomnál is – a nyugati homlokzaton két torony emelkedik, ami 
még a bencés hagyományokra emlékeztet. A távoli, szintén királyi Óradnán és 
Bálványosváralján is a kerci alaprajz és szentélykiképzés ismétlődik. A királyi sóbányaváros, 
Szék temploma ugyancsak Kerc kicsinyített és egyszerűsített mása, rózsaablakainak többsége 
háromkaréjos, és alattuk nincs csúcsíves ablak, csak az oldalhajón. A kerci műhely legkésőbbi 
alkotása a besztercei ferences templom, mely a kolduló rendek igényeinek megfelelően 
egyhajós. 
Az erdélyi gótikának a 13. századi kerci és a vele párhuzamos, de tőle sokban független 
gyulafehérvári korai formái az új stílust csak egyes elemeiben előlegezték, mégpedig főként a 
leveles, virágos faragványokkal, a csúcsívvel, a rózsaablakkal és elsősorban a sokszöggel 



záródó keresztboltozatos szentéllyel. Ezek az elemek a 13. század végén és a 14. század első 
felében nemcsak a kerci építőpáholy fentebb említett művein, hanem korábbi román stílusú 
templomokon toldalékosan is megjelennek. A legkorábbi, mert legkönnyebben alkalmazható 
gótikus elemekről, a növényi díszítményekről már fentebb megemlékeztünk. Az új divat 
átvételének már költségesebb, s ezért valamivel későbben jelentkező megmutatkozása a 
román kori templomhajóhoz csúcsíves diadalívvel csatlakozó keresztbordás, sokszöggel 
záródó szentély. Ilyent látunk Borbereken, a konzervatív beugró tornyos Szászfenesen és 
Magyarlónán, de nemesi (Szovát, Pókakeresztúr, Noszoly, Cegötelke, Teke) és székely 
(Gyulakuta, Nyárádszentlászló, Kövend, Gelence, Bögöz) egyhajós templomokon is. Talán 
korábbi (ma már nem létező) bazilikához csatlakozott Kolozsmonostor finom faragású 
kőrácsos ablakokkal ellátott sokszögű szentélye. A szászoknál ilyen szentélyt kapott 
Medgyes, Segesvár, Lekence bazilikális, Riomfalva, Szászsáros, Ecel kereszthajós temploma. 
Bazilikális {391.} szerkezetét mindvégig megőrizte, de gótikus szentélyével és kereszthajójával 
korán az új stílusba kapcsolódott bele a szász „főváros”, Nagyszeben temploma, melynek 
hosszházát azután a 14. század második felében látták el gótikus boltozattal, díszítéssel, 
ablakokkal. 
A korai gótika örökségeként hatott tovább Gyulafehérvár és Kerc sokoszlopos, mélyen 
béletes, csúcsíves, fenn hegyes szögben végződő oromzatú kapuzata, melyet eredeti 
formájában alkalmaztak az 1330 körül Losonci Tamás székely ispán birtokközpontjában, 
Szászrégenben épített, egyébként konzervatív háromhajós, beugró tornyában kegyúri karzatos 
bazilikához, Nagybánya és Abrudbánya gótikus szentélyű templomaihoz, továbbá már 1350 
után a marosvásárhelyi vártemplomhoz. A 14. század második felében a csúcsos oromzat 
elhagyásával ugyanilyen nyugati kapuzatokat faragtattak Ótordán, Ecelen, Szászbogácson (itt 
már déli kaput!), Höltövényben (csúcsív helyett félkörívekkel), a 15. század első negyedében 
pedig Buzdon, Riomfalván, Szászivánfalván, Darlacon, Baráthelyen és Küküllőkörösön. 
Különösen a későn települt Küküllő vidéki szászok vették át előszeretettel újonnan épült 
gótikus templomaikhoz ezt a 13. századi hagyatékot. 
A román és kora gótikus hagyományokat végleg felszámoló érett gótikát az Erdélyben is 
nagyon népszerű kolduló rendeknek az az igénye segítette diadalra, hogy a templom a 
prédikáció egységes teréül szolgáljon. Ezért egyhajós termeket építettek, a 15. század 
második felétől pedig olyan háromhajós csarnoktemplomokat, melyeknek oldalhajói és 
szentélye egy magasságúak voltak a főhajóval. Ez maga után vonta a keresztboltozat helyett a 
hálóboltozat alkalmazását, mely az egész templomteret egybefogta, anélkül azonban, hogy a 
gótika magasba törését visszafogta volna: a mennyezet nem nyomasztó, hanem a határtalan 
lebegést, a végtelent érzékelteti. A kolduló rendek városokban települtek meg, s így hatásuk a 
városi plébániatemplomok építésére is elhatározó volt, sőt éppen ez utóbbiak az érett gótika 
legjelentősebb alkotásai. A 14. század közepe – mint láttuk – az erdélyi városiasodás első 
nagy lendületének kora volt, s ennek anyagi lehetőségei és művészi igényei virágoztatták ki 
az érett gótikát. 
A nagyszebeni templom főhajója már ilyen, bár alacsonyabb oldalhajói még a bazilikális 
hagyományt őrzik. Máshol azonban az oldalhajókat a főhajó magasságáig emelték, mint a 
segesvári hegyi templomnál vagy Szászsebesen, mely utóbbi különösen gazdag, az érett 
gótikára jellemző szobordíszével tűnik ki. Az Anjou-címer, a királyszobrok s általában a 
kőfaragás magas színvonala a királyi udvarnak ha nem is közvetlen részvételét, de 
mindenesetre ihletését árulja el. Az erdélyi érett gótika legkiemelkedőbb építészeti alkotása, a 
kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplom eredetileg háromhajós bazilikának indult, de már a 
14. század harmadik harmadában háromhajós csarnoktemplomként épült tovább, éspedig az 
akkor virágzásának csúcsára ért délnémet művészetet közvetítő kassai dóm erőteljes hatása 
alatt. Lenyűgöző térhatása, {392.} nagyszerű boltozatkiképzése, gazdag kőfaragásos díszítése 
éppen úgy, mint külső tömbjének harmonikus egysége és hajdani északnyugati, magasba 



mutató tornya méltóképpen képviseli Erdély gazdasági és szellemi életének igazi központját, 
a magyar–szász együttélés és együttalkotás legtermékenyebb talaját. 
Míg a kolozsvári templomépítés német mintákat követett, addig a nagyrészt szintén 
egyházművészeti rendeltetésű festészet és szobrászat Itália felé tájékozódott. Ez nemcsak az 
Anjou királyok szoros itáliai kapcsolatainak, hanem azon belül a kolozsvári magyar 
művészeknek a Firenzében és Sienában megújuló, a bizánci merevségből kibontakozó 
elevenebb, természethűbb és főleg érzelmesebb késő gótikus–kora reneszánsz stílus felé 
fordulásának tulajdonítható, ami a Szászföldön nem következett be. Mint a művészettörténeti 
kutatás joggal gyanítja, az egyetlen ismert nevű Kolozsvári Miklós körül egy legalább négy 
egyéni vonásokat mutató tagból álló, feltehetően magyar festőiskola alakult ki, melynek 
alkotásai Magyarfenesen, Almakeréken, Marosszentannán és Barcaszentpéteren maradtak 
fenn. Az első két templom falképeinek egyikét vagy másikát Kolozsvári Miklósnak szokták 
tulajdonítani, míg a marosszentannai falkép mongoloid arcvonású Madonnáját, ölében egy 
keleties, hazai ruházatú Jézuskával egy másik, nagy tehetségű mesternek. Kolozsvári Miklós 
tehetséges fiai, Márton és György alkották a korai reneszánsz európai színvonalán álló 
szobrok egész sorát, a prágai Szent György-szobrot, a 17. században elpusztult váradi 
királyszobrokat s a ma Győrben őrzött Szent László-herma szintén nyoma veszett előképét. 
Korábban közvetlen itáliai ihletést véltek e művekben felfedezni, újabban az itáliai hatást is 
felvevő kelet-közép-európai művészet belső megerősödésének, magáratalálásának 
tulajdonítják sajátságaikat. 
Valóban ez a kor a kelet-közép-európai egyetemek közel egyidejű keletkezéséből ítélhetően is 
a politikai és gazdasági megszilárdulásra építő kulturális virágzás ideje volt, amikor 
Magyarország nem Európa perifériáján, hanem a velencei és délnémet korai kapitalizmus 
közvetlen hatókörében feküdt. Ez az általános fellendülés a 14–15. század fordulóján érte el 
csúcspontját, s Erdélyben Kolozsvár művészi vezető szerepének kiteljesedését jelentette. 
1427-ben festette Kolozsvári Tamás a század legszebb magyarországi szárnyas oltárát 
Garamszentbenedek számára, melynek a Kálváriát és Szent Miklós csodáit ábrázoló, a kor 
anyagi kultúráját gazdagon bemutató képein az itáliai trecento és a burgundi-németalföldi 
gótika legjobb hagyományai ötvöződnek és születnek újjá. Az erdélyi viszonyok 
sokrétűségére jellemzően a nyugati ihletésű korszerű művészi alkotások tőszomszédságában, 
egy sor székelyföldi templomban keleti, bizánci stílusjegyeket mutató régies falfestmények 
keletkeztek, melyek a pogányok ellen küzdő Szent Lászlónak a határőrvidéki gondolkodást 
megtestesítő legendáját ábrázolják erősen helyi ízű, naiv felfogásban, egyes kutatók szerint 
keleti nomád hősénekek {393.} motívumait is beleszőve a szent lovag csodás tetteinek 
megjelenítésébe. Bögöz, Gelence 14. századi falképei Szent László legendájával átellenben 
Antiochiai Szent Margit életének eseményeit, valamint az utolsó ítéletet mutatják be. Később 
más székely templomokban, a Maksán, Csíkszentmihályon, Erdőfülén, Bibarcfalván, 
Homoródszentmártonban, Sepsibesenyőn, 1419-ben Székelyderzsen és a 15. század végén 
(Sepsi)kilyénben festett falképeken mind a bizantinizáló stílus, mind a legenda 
eseménysorozata olyan folyamatosságban ismétlődik, hogy sokan egy váradi eredetinek 
utánzására gondoltak. Ma már a művészettörténészek inkább a szájhagyományban tovább 
adott legenda jelenetezését vélik felfedezni a motívumok ismétlődésében. 
A szászföldi művészetnek a 14. század végén épülni kezdett és a 15. században befejezett 
legjelentősebb alkotása a brassói ún. Fekete-templom. A Kolozsvár által közvetített kassai 
mintát sajátos helyi ízléssel alakították masszivitásban és terjedelmében egyaránt tekintélyt 
parancsoló hatalmas építménnyé, mely nemcsak Erdélyben, hanem egész Kelet-Közép-
Európában is az egyik legnagyobb gótikus templom, hossza 89 méter. Késői gótikába hajló 
díszítésének keletkezése egyidejű a szárnyas oltárok erdélyi elterjedésével, ami szintén a 
Szászföldről indult ki, és a Székelyföldre is hatott. A 14–16. századból fennmaradt 1981 
magyarországi szárnyas oltár közül 324 erdélyi, köztük az eddig ismert legkésőbbi, az 1543. 



évi csíkmenasági. A legszebbek Segesvárt, Medgyesen, Szászsebesen álltak, és hatásuk oly 
nagy volt, hogy a 15. század közepén megelevenedett a gótikus falfestés is, kiemelkedő példái 
Rozsnyai János mester 1445-ben festett Kálváriája Szebenben és a kolozsvári 
plébániatemplom délnyugati kápolnájának Kálvária-freskója is. 
A világi célú építészet és festészet a 15. századig nem alkotott jelentőset Erdélyben. A 
nagybirtokosok várai, melyek közül ötöt a Losonci Bánffyak építtettek vagy szereztek királyi 
adományként, meglehetősen komor, egyszerű építmények voltak. A 15. század közepén 
viszont már állott Vajdahunyad gótikus díszű vára, melynek falait Mátyás király reneszánsz 
ízlésű, gáláns udvari játékot (egyesek szerint a Hunyadi család holló-mondáját) ábrázoló 
falképsorozattal díszíttette. Ez időből maradtak fenn Erdély városaiban az első gótikus 
polgárházak is, köztük Mátyás király kolozsvári szülőháza. 
A török támadások kivédésére erődítették meg előbb a szász, majd a csíki székely 
templomokat a 15. század folyamán, Magyarországon egyedülálló egyéni színezetet adva az 
erdélyi építészetnek. Különösen festői látványt nyújtanak azok a templomok, amelyeknek 
szentélyét egy vagy két emelettel megmagasították, és a belső körüljárókról kifelé nyíló 
lőrésekkel és szuroköntő lyukakkal látták el. A hasonlóképpen átépített toronnyal szemközt a 
szentély így mintegy második toronyként emelkedik az épület tömbje fölé. A 230 szász 
templom közül 30 ilyen, a Maros, a Kis-Küküllő, az Olt és a Homoród közén. A legészakibb a 
szászbogácsi, innen nagy körívben délre, keletre és vissza északra kanyarodva Bolkács, Buzd, 
Nagydisznód, Mártonhegy, {394.} Nagysink, Szászfehéregyháza, Magyarkapus, Berethalom és 
Ecel templomai zárják közre ezeknek a sajátos építményeknek a területét. Majdnem 
mindegyiknek még külön körfala is van, tornyokkal, egyébként az erődített templomok nagy 
része az eredeti épület átalakítása nélkül van körülvéve fallal, melynek belső oldalán raktárak 
nyílnak, fölöttük lőréses védőfolyosó fut körbe. Valamivel később, amikor a török beütésekre 
már Moldva felől is számítani kellett, indult meg a csíki székely templomok erődítése, szintén 
jellegzetes helyi formákban, mint pl. Csíkkarcfalván, Csíkrákoson stb. 
A 15. század vége a kolduló rendek és a kisebb városok templomainak építési kora. Torda, 
Dés, Kolozsvár (Farkas utca) teremtemplomai a debreceni, nyírbátori, szegedi templomokkal 
azonos stílusjegyeket viselnek, a késő gótika sajátos kelet-magyarországi változatát 
képviselik. A késő gótika motívumai már a toszkán reneszánsz díszítőelemeivel keverednek a 
legkorábbi festett mennyezeteken, az 1503-ban elkezdett gogánváraljain s a székelydályai 
címeres szentély boltozatán. Az itáliai és délnémet reneszánsz magas művészetét a 
gyulafehérvári Lázói-kápolna és a Klein János plébános által rendelt kolozsvári sekrestyeajtó 
képviselik igen magas színvonalon. Ezekkel lépett be Erdély művészete a reneszánsz 
korszakába, mely Mohács után bontakozott ki igazán. 

GÖRÖGKELETI ROMÁN PAPOK ÉS TEMPLOMOK 
A gyulák bizánci kereszténységének Szent István után nem maradván nyoma a magyarok és 
az őslakos szlávok közt, a görögkeleti vallást a középkori Erdélyben a románok és a velük – 
éppen azonos egyházi hovatartozásuk miatt – előbb-utóbb összeolvadó orosz, később szerb 
bevándorlók követték. A román etnogenezis során etnikum és vallás oly szorosan 
összefonódtak, hogy a századunk közepéig még fennmaradt néhány Hunyad megyei 
kálvinista román egyházközség híveit a szomszédos görögkeleti románok „magyar törvény 
szerint” (de lege ungurească) élőknek, míg önmagukat „román törvény szerint” (de lege 
românească) élőknek nevezték. Pedig a „román törvény”, az oklevelek „ius valachicum”-ja 
eredetileg nem egyházi, hanem laikus törvény volt, mégpedig a legújabb román jogtörténeti 
kompendium szerint „egy felbomló közösséget szabályozó szokásjogi rendszer, amelyet egy 
idegen feudális állam, fokozatos megszilárdulásának szakaszában befogadott, elismervén 
alkalmazását egy őslakó vagy egy kiterjedtebb területen megtelepülő román népesség 
soraiban”. Galíciában, Lengyelországban, Sziléziában, Morvaországban, szlovák földön, 



Szerbiában és Horvátországban statútum jellegű volt, Magyarországon (s így Erdélyben is) 
„korai feudális jogi rendszerként… mint kitéphetetlen román szokás maradt meg… mint a 
helyi autonómia egy formája, kiváltságjelleg nélkül”. Eredetére nézve a transzhumáló 
pásztorkodással függ össze, mert „tulajdonképpen {395.} pásztori szokásjog, mely többnyire 
azonos a »vlah joggal« az idegen, szomszédos és közeli államokban, amelyekben román 
transzhumálás folyt”.* Istoria dreptului românesc. Red. I. CETERCHI. I. Bucureşti 1980. 172, 183.  A 
forrásokból világosan csak azt az oldalát ismerjük, amelyik a befogadó hatóság követeléseit és 
engedményeit mutatja, éspedig minden románlakta országban egységesen a juhötvenedet 
(quinquagesima ovium a magyarországi oklevelekben), valamint a szállás vagy település 
vezetőjének (katunar, kenéz stb.) egész Közép- és Délkelet-Európában a telepítési vállalkozót 
megillető jogait (bíráskodás, malomtartás stb.). 
Több kenézséget összefogó igazgatási egységet Tesszálián kívül csak az erdélyi 
határvidékeken ismerünk. A részben Magyarországon, részben a Kárpátokon túl fekvő román 
határőrkerületeknek, Hátszeg-vidéknek, Fogaras-vidéknek, Máramarosnak királyi 
főtisztviselője egy-egy vajda volt. A hátszegi és fogarasi vajdák a 14. század derekán 
elszakadtak, és a Havasalföldi vajdaság, valamint az azzal egyesülő Szörényi bánság 
kereteiben külön államot alapítottak. Máramaros és Moldva vajdáját egy máramarosi 
vetélytársa, Bogdán elűzte, az elűzött vajda utódai, a Drágffyak mintegy kárpótlásul 
Máramaros vajdájának címét viselhették, míg a 14. század végén területük nemesi megyévé 
nem alakult. Az erdélyi és váradi katolikus püspökök is vajdákat neveztek ki román kenézeik 
fölé, ezek azonban nem a királytól, hanem egyházi földesuruktól függöttek. Ahol a vajdai 
tisztség megszűnt, ott a román kenézek fölötti bírói hatóság a király által magyar nemesek 
közül kinevezett várnagy elnöklete alatt összeülő kenézi szék lett, melynek legkorábban 
ismert összetétele (Hátszeg, 1360) 12 kenéz, 6 pap és 6 közromán (olacus populanus) volt. A 
Hunyad megyei hátszegi, dévai és jófői román kerületek kenézi székei még a 15. század 
közepén is „román jog” szerint ítélkeztek. 
Bár nem ismerjük pontosan a kenéznek az általa vezetett település vagy települések fölötti 
jogait, fel kell tételeznünk, hogy ezek leglényegesebbje a magyar „falu füstjé”-nek megfelelő, 
azaz nem főbenjáró ügyekben való bíráskodás volt. Ezt a magyar kortársak jobbágyi 
függésnek tekintették, mivel az említett 1360. évi hátszegi kenézi széken együtt ül Bazarab 
Longus kenéz és a közrománok közül egy bizonyos Mihály, akit az oklevél az előbbi 
„iobagio”-jának mond. Ugyanígy a Temes megyei egerszegi uradalomban 1389-ben két 
kenézt említnek „cum jobagionibus suis”, bár mindkét kenéz magyar földesúr jobbágya. A 
kenéz talán a bírságokon kívül egyéb szolgáltatásokat is igényelhetett az alatta valóktól, akik 
azonban a szó tulajdonképpeni értelmében nem voltak jobbágyai, hiszen a kenézi széken vele 
együtt lehettek bírótársak. Földesúri jogot a közrománok felett – mint láttuk – csak a 
nemesített kenézek nyertek, s a nemes kenézek a magyar megyei szervezethez csatlakozván, a 
kenézi szék is megszűnt. Ezután a kenéz, ha nem lett nemes, a {396.} jobbágysorsú magyar 
falusi bíróval volt egyenrangú. A „román jog” tehát, ellentétben a fentebb idézett 
véleménnyel, eredetileg privilégium volt, egy területi autonómiának jogrendje, akárcsak a 
székelyeké vagy a szászoké, s csak a megnemesített kenézeknek a „nemesi” nemzethez való 
csatlakozása akadályozta meg, hogy román „nemzet” jöjjön létre. 
A Hátszeg vidéki kenézi széknek fentebbi ismertetéséből viszont az is kiderül, hogy a „román 
jogba” a görögkeleti egyház is intézményesen beleépült, mégpedig a papoknak megszabott 
arányú képviseletével a kenézi széken. Sőt, számos adatból tudjuk, hogy a román papok a 
kenézi családokból kerültek ki, s kenézi birtokjogokat élveztek. A Hunyad megyei mai 
Keresztényalmás 1362-ben már létezett, és Musad fia László „comes” birtoka volt, aki ekkor 
kapta kenézi jogon telepítésre Zalasdot. Fia, János 1387-ben birtokosa és egyben papja 
Almásnak. A magyarországi román népterület másik, északi végvidékén, Máramarosban 
1364-ben a Gyulafalvi megnemesített kenézcsalád egyik tagja, Miriszlav ugyancsak pap volt. 



A Hunyad megyei példák még sorolhatók. Az 1360-ban először említett Pestenye papja 
nyilván kenézcsaládból származhatott, mert a 15. században is a helyi nemes kenézekből 
kerültek ki az itteni papok, sőt a család egyik ágának 1479-től Pap lett a vezetékneve. 1411-
ben a Borbátvizi kenézcsalád 35 élő férfi tagja osztozik a családi birtokokon, közülük elsőnek 
említik Dobrota papot, aki egyben Hátszeg vidéki esperes is volt. Testvérének, Kosztának 
1494-ben egyszerre 3 nemes fia is pap volt, egyikük a nagybácsi, Dobrota nevét viselte. 1444-
ben a (Nalác)vádi hét birtokos kenéztestvér egyike „plébános”, tehát temploma is volt a 
falunak. Ha még az 1472-ben említett Dalsánpataki Pap Sztojkát, valamint az 1515-ben 
szereplő Nadabori Miklóst, Lukács román pap fiát idesoroljuk, másfél évszázadon át 
követhettük a népes birtokos kenézcsaládoknak azt a szokását, hogy egy vagy több fiút 
papnak neveltettek, míg a többi katonáskodott. Így próbáltak a gyorsan osztódó ősi birtokhoz 
egyházi jövedelmet vagy királyi adományból újat szerezni. 
A birtokos kenézek nemcsak papot adtak a népnek, hanem templomokat is építettek, 
melyeknek ők voltak a kegyurai. Ilyen kenézi templomoknak kell tekinteni az 1360. évi 
Hátszeg vidéki kenézi szék név szerint felsorolt papi bírótársainak (ecclesiarum sacerdotes 
olachales) osztrói, klopotivai, pestenyei, demsusi és tustyai „román templomait”. Az osztrói 
pap, Péter, egyúttal Hátszeg vidéki esperes (archidiaconus) is volt. Az említett öt templom 
közül kettő ma is eredeti formájában áll, a demsusi bizánci koncepciójú centrális, de helyi, 
részben római faragott kövekből álló, kezdetleges építmény, középre helyezett tornya az 
erdélyi román stílusú katolikus templomokéra hasonlít, ezért 13. századinak tarthatjuk. Az 
osztrói szintén kőből épült, de már az általános erdélyi gótika stílusában, tehát 14. századi. A 
többi három akár román, akár gót, esetleg bizánci stílusú is lehetett, de eredeti formájukban 
nem maradtak fenn. Feltételezhetően ezek is kőtemplomok voltak, mint a román {397.} 
stílusáról a 13. századra keltezhető zeykfalvi, sztrigyszentgyörgyi és kolcvármalomvízi is. 
A Hátszeg vidéki kenézi templomok tehát már a 13. században igényes, részben bizánci, 
főként azonban erdélyi magyar mintákat követő kőépítmények voltak, ami a kenézek 
viszonylag kedvező anyagi helyzetére mutat. A kenézi templomépítés a 14. és 15. században 
is folyt, mindaddig, amíg a megnemesített kenézek át nem tértek katolikusnak, néha talán 
templomukat is átadva. Semmi esetre sem tartozik azonban az ilyen templomok közé a 
némelyek által vlah-román eredetűnek tartott Őraljaboldogfalva magyar mezővároska 13. 
századi temploma, melynek katolikus papja az 1332–1337. évi pápai tizedjegyzékben is 
szerepel. Lehet viszont régi, akár 13. századi is Borbátvize valószínűleg szintén kőből épített, 
de eredeti formájában ma már nem álló görögkeleti temploma, melynek kenéz papját, egyben 
Hátszeg vidéki esperest 1411-ből már említettük. Ha még ide számítjuk a Nicodim apát, 
Havasalföld első monostorainak alapítója által 1400 körül létesített Hunyad megyei priszlopi 
monostor bizáncias, háromkaréjos alaprajzú templomát, valamint csak a papjaikról szóló 
adatokból ismert nalácvádi és dalsánpataki templomokat, mindent elmondottunk, amit 
Hátszeg vidék középkori román templomairól tudunk, holott számuk bizonyára jóval nagyobb 
volt az ismertnél. 
Kellett lennie görögkeleti templomoknak a dévai és jófői román kerületekben is, de az ide 
számítható keresztényalmásin és a szintén papjáról ismert rakovicain kívül többről nem 
maradt fenn adat. Hunyadvár 1409-ben a Hunyadi család magánbirtoka lett. Vajdahunyad 
román temploma 1458 után épült, mégpedig egyenlő szárú kereszt alakban, bizáncias 
stílusban. Alighanem szintén kőtemploma volt ma Nadrap puszta néven ismert, egy idevaló 
nemesített kenézcsalád nevében fennmaradt Nadabor hunyadvári tartozéknak, melynek 
kenézcsaládból származó papjáról fentebb esett szó. Az erdélyi és a váradi püspököknek a 
magyar egyházi nemesekkel egyenrangúnak tekintett román vajdái is kőtemplomokat 
építettek Lupsán, Zalatnán, Kristyoron, Ribicén (mind gótikus, a 14–15. század fordulójáról). 
Legkorábbi engedélyt 1349-ben adott pap beállítására a váradi püspök venteri vajdájának. 
Talán kőtemploma lehetett a váradi püspök Belényes-vidéki vajdasága 1503-ban említett 



segesfalvi esperesének, s talán már 1526 előtt fennállottak az 1538-ban, illetve 1555-ben alája 
tartozó sebesi, kiskohi, kocsubai és polyánai papok templomai is, de ezek fatemplomok is 
lehettek, mint Hunyad és Alsó-Fehér megyéktől északra minden ismert középkori görögkeleti 
falusi templom. A váradi püspöknek az Erdélyi-középhegység nyugati oldalán fekvő román 
falvai már Erdélyen kívül estek, mint ahogyan a Szörényi bánságnak a Déli-Kárpátok nyugati 
oldalán alakult román kerületei is, melyeknek román papjairól és templomairól keveset 
tudunk (a glimbokai papot 1493-ban említik), de jóval korábban kellett ezen a területen is 
görögkeleti lakosságnak élnie, mint már {398.} láttuk, és még – más vonatkozásban – látni 
fogjuk. Ugyancsak Erdélyen kívül, Máramarosban már 1364-ből említettünk adatot román 
papról, s az 1389 előtt alapított körtvélyesi monostor templomán kívül a korán megnemesített 
kenézeknek és vajdájuknak bizonyára kőtemplomai is voltak, de okleveles bizonyítékunk csak 
a rozáliai, visóoroszi és havasmezei fatemplomokról van 1516-ból. 
Erdélybe visszatérve, meglepően szegényesnek kell tartanunk a szászföldi és Fogaras-vidéki 
középkori román templomokról fennmaradt értesüléseinket, holott románok ittlétéről már a 
13. század elejétől kezdve folyamatosan tudunk. A Szeben-vidéki Omlás és Fogaras 
uradalmai a 14. század második felében s időnként a 15. században is havasalföldi vajdák 
hűbérbirtokai voltak, ezért fel kell tételeznünk, hogy legalább ők kezdeményeztek görögkeleti 
templomépítést, de ennek nem maradt nyoma, amint a szász székekben sem, hacsak a 
(nagy)szebeni számadáskönyvekben 1400 körül, a szászvárosi székben levő Alsóvárosvízen 
pedig egy 1494. évi oklevélben említett román papnak nem tulajdonítunk templomot is. Talán 
azért nem ismerünk egyetlen középkorinak kimutatható román templomot sem ezen a 
vidéken, mivel romlékony fatemplomok lehettek. A Fogaras-vidéki Szkorej 14. század 
véginek állított görögkeleti monostoráról szóló adatok nem megbízhatóak. 
Középkori román kőtemplomokat, a monostoriakat kivéve, ezek szerint a Hátszeg vidékieken, 
továbbá a lupsain, zalatnain, ribicein, kristyórin kívül biztosan nem ismerünk, s egyedül 
ezekben (éspedig Demsuson, Sztrigyszentgyörgyön, Zeykfalván, Ribicén és Kristyoron) 
találunk 15. század eleji bizáncias falképeket, melyek részben nyugatias lovagi öltözetben az 
alapító kenézeket (cirill betűs felirattal), részben szenteket, Kristyóron a magyar királyi család 
szentjeit (István, Imre, László) is ábrázolják. Egyelőre rejtély marad, hogy a Szörényi 
bánságban, Fogaras-vidéken és Máramarosban épültek-e egyáltalán a középkorban 
görögkeleti falusi kőtemplomok, vagy csak azóta elpusztult fatemplomokkal kell számolnunk. 
Többnyire kápolnáknak (capella olachorum) nevezett román fatemplomokról viszont 
bőségesen maradt középkori adat, éspedig magyar földesurak birtokain, zömmel a Nagy-
Szamos mentén és a Mezőségnek a Kis-Szamos és a Maros közé eső déli részén. Egyetlen 
kivételt ismerünk, a Hunyad megyei Guraszáda görögkeleti körtemplomát, melyet az Ákos 
nembeli Illyei család építtetett a 13. század végén, miután III. Andrástól – mint fentebb láttuk 
– 1292-ben engedélyt nyert, hogy Illye, Fenes és Szád (magyar nevű!) birtokaira románokat 
telepítsen. Ez a korai földesúri kőtemplom egyébként a 13. századi román kenézi 
kőtemplomok körzetébe esik, s valószínűleg azok szolgáltak mintájául. Ugyanebben az 
uradalomban említik 1468-ban Papfalvát; nevéből következtetve temploma lehetett, de aligha 
kőből. A magyar földesurak a birtokaikra települt románoknak engedélyeztek ugyan 
templomot és papot, de {399.} kenézeik csak falusi bírák és nem kiváltságos birtokosok lévén, a 
román telepeseknek nem telt másra, csak fatemplomra. 
Okleveles említésük a viszonylag kései román települési mozgalomnak megfelelően csak a 
14. század legvégén kezdődik. Nem egy esetben megtudjuk, hogy fából épültek, de általában 
a „kápolna” megnevezés is faépítményekre mutat. A legkorábbi ismertről, az oláhfrátairól 
tudjuk, hogy 1391-ben történt megemlítése előtt nem sokkal történt a falu megtelepítése, 
éspedig szomszéd birtokosok által jogtalanul, akik Magyarfráta határában „nagy oláh falut 
telepítettek”. A további, oklevelesen ismertek ugyancsak először a Mezőségen tűnnek fel: 
Rőd (1398), Oláhpeterd (1415, itt egy út menti „oláh” kereszt is állott), Bogács (1430), Dank 



(1435, az egyedüli a Kis-Szamostól balra), Gerebenes (1447, a román „plébános” házával), 
Faragó (1451), s talán 1526 előttiek Pakocsa, Keménytelke, Lekence, Ikland, Mezőkapus 
(1539) fatemplomai. Dél felé ritkulnak: a Hunyad megyei Nagyalmás (1418) még a Maros 
jobb partján, de Erkes (1462) és a Kis-Küküllő megyei Szélkút (1500) román 
fatemplomaikkal az egyedüliek a Maros bal partján. Egy-egy uradalomban tömörülnek a 
szilágyságiak: Erked, Görcsön, Kucsó, Bosháza, Győrtelek (1450, ugyanott magyar katolikus 
kőtemplomok Kusalyon, Diósadon, Széplakon) és Kerésztelek (1470), valamint a Nagy-
Szamos felső folyásánál Major, Oláhszentgyörgy, Naszód (1450). Nyilván román fatemplom 
is sokkal több volt, mint amennyiről középkori oklevelekből értesülünk, de az új és legújabb 
korban felbukkanókról már azért sem tételezhetjük fel, hogy középkoriak, mert sok közülük 
későbbi évszámmal van keltezve, s még ha ezek a késői keltezések csak újjáépítésre 
vonatkoznak is, semmiféle támaszponttal nem rendelkezünk arra nézve, hogy eredeti 
középkori formájukban épültek-e újjá. Meg kell tehát elégednünk annak megállapításával, 
hogy az erdélyi román népművészet a 14. századdal kezdődőleg sajátos, de számunkra meg 
nem ismerhető stílusú fatemplomokat alkotott már a középkorban. 
A földesúri hatalom alá került románok templomának a mindenkori földesúr volt a kegyura, s 
a katolikus földesúr éppúgy a maga tulajdonának tekintette a román, mint a katolikus 
templomot. Ahogy a földesurak építették kegyúri karzattal a katolikus templomokat, úgy 
ugyanők adtak engedélyt román görögkeleti templom vagy kápolna építésére is, mint pl. 
1456-ban Hunyadi László, 1458-ban pedig Hunyadi Mátyás Vajdahunyadon. Valószínűleg a 
földesúr beleegyezése kellett a román pap beállításához is, mindenesetre a vajdahunyadi 
uradalom román papjai fölé 1516-ban a földesúr, Frangepán Beatrix nevezte ki Szokács Péter 
személyében az esperest. Ezek után érthető, hogy a birtokosztozások és -eladások során a 
katolikus és görögkeleti templomokat csakúgy a birtokok értékébe számították be, akár a 
malmokat. Így osztoztak meg pl. Kémeri Miklós és Jakcs László 1450-ben Naszód-vidéki és 
szilágysági birtokaikon, mindenütt beleértve és megjelölve a {400.} katolikus templomot és a 
görögkeleti román kápolnákat. 1462-ben pedig Barcsai Tamás erkesi birtokából eladott „egy 
telket… bizonyos román papét [presbiteri volahalis] az ő valamiféle kápolnájával 
együtt”.* Idézi ENTZ GÉZA, Mittelalterliche rumänische Holzkirchen in Siebenbürgen. In: Omagiu lui George Oprescu.  

Bucureşti 1961. 164.   

A GÖRÖGKELETI ROMÁN NÉP ÉS EGYHÁZI HIERARCHIÁJA 
A fentiekben felsorolt 58 román plébániatemplom meg a négy (a priszlopi, révi, feleki, 
valamint a máramarosi-körtvélyesi) kolostor természetesen nem meríti ki a középkori kelet-
magyarországi, s ezen belül az erdélyi román templomok tényleges számát, még kevésbé 
lehet a félszázat alig meghaladó templomokból a románság lélekszámarányára következtetni, 
különösen nem a több száz középkori magyar (és székely), valamint szász templomhoz 
viszonyítva. Valamivel közelebb visznek a valóságos etnikai arányok ismeretéhez az 1332–
1337. évi pápai tizedjegyzék (erősen hiányos!) katolikus papnévsora és az 1461-ben készült 
ötvenedjegyzék, mely a juhötveneddel tartozó erdélyi megyei falvakat sorolja fel (Hunyad 
megye, a Szász- és Székelyföld, valamint Fogaras-vidék nélkül), éspedig 189 helységet, ezek 
közül hetet külön meg nem nevezett „tartozékaival”. A jegyzék kettős tévedési lehetőséget is 
rejt magában. Egyrészt nem tartalmazza azoknak a falvaknak a nevét, csak céloz rájuk, 
melyeknek ötvenedét a király a földesúrnak adományozta. Ilyen adományleveleket ismerünk 
ugyan a 13. századtól kezdve az egész középkorban, de sajnos nem mindet, hiszen sok 
elveszhetett vagy lappang. Mivel a nagyobb uradalmak az egyes falvak megnevezése nélkül 
szerepelnek a jegyzékben, a tartozékokat más forrásokból kell kinyomozni. Másrészt pedig 
abból, hogy két földesúr elhárította az ötvened megfizetését, mert „ebben az évben nem voltak 
oláhjai” (hoc anno caret Valachys),* L. 20. sz. jegyzet.  a román pásztorok egy részének ide-oda 



vándorlására kell következtetni, tehát az ötveneddel tartozó, egyébként is többnyire magyarral 
vegyes lakosságú falvak nem mindegyikében éltek állandóan betelepült románok, s így 
templomukkal nem mindenütt lehet számolni. A jegyzék csak a katolikus plébánosokat tünteti 
fel, mert ezek is részesültek a román pásztorok adójából. Számuk az ötvenedet fizető falvak 
harmadában 64. 

 
29. térkép. Görögkeleti román templomok 16. század közepéig 

(Az évszámok az első okleveles említést jelzik) 
Külső magyarországi adatok alapján, melyek szerint csak minden harmadik-negyedik 
katolikus falunak volt temploma, az erdélyi magyar (és székely) templomoshelyek legalább 
megháromszorozásával kell a magyar települések számát felbecsülni. A kimutathatóan kisebb 
lélekszámú román hegyi falvak közül még kevesebb, mint negyedrészének lehetett ezek 
szerint temploma. A {401.} Temes-vidéki egerszegi uradalom 24 román falujában pl. összesen 
319 család élt 1389-ben, azaz átlag 13, de csak négy haladta meg a húsz családot, 
tizenháromban pedig kevesebb, mint 10 családot számoltak össze. Mindezeket az 
értesüléseket egybevetve és számos még kiadatlan oklevelet felhasználva lehet majd igen 
nagy munkával a középkor végi erdélyi falvak (össz-számuk kb. 2500) etnikai összetételét, ha 
nem is véglegesen, de legalább megnyugtatóan tisztázni. Addig is a fent említett jegyzékek és 
az oklevelesen ismert vagy középkori formájukban fennmaradt templomok ismeretében a 
középkor végi Erdély (a Partium nélkül!) összlakosságát a négymilliós Magyarországon belül 
kb. félmillióra lehet tenni, ennek több mint fele magyar és székely, több mint egynegyede 
román, a többi német és egyéb (orosz, szerb stb.) lehetett, amivel a vallási megoszlást is 
megmondottuk. 
A másfélszázezres lélekszámhoz közelítő erdélyi románok túlnyomó többsége (legfeljebb 
néhány száz megnemesített és katolizált kenézcsaládot leszámítva), görögkeleti vallású lévén, 
nem nélkülözhette, s mint az esperesek említéséből láttuk, nem is nélkülözte az egyházi 
szervezetet. Hogy azonban ez miben állt, csak szórványos adatokból próbálhatjuk 
kikövetkeztetni. Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy mely görögkeleti püspökséget illette 
meg a papszentelés joga. Ha a templomépítés engedélyezése és a pap beiktatása a szabad vagy 
nemes kenézektől, illetve a helyi földesuraktól függött is, elvileg (s többnyire valószínűleg a 
gyakorlatban is) csak görögkeleti püspök által felszentelt papot iktathattak be ugyancsak 
püspök által felszentelt templomba. A 11. században a Kárpátokig terjedő Bizánci 
Birodalomban bárhol élő vlah-románok püspöke az ohridi bulgár érsek alá tartozott, s ezt a 
jogát Ohrid egészen a 16. századig a Dunától északra is igyekezett érvényesíteni. Valójában 
azonban az 1185-ben megalakult bulgár–vlah cárság tirnovói pátriárkátusa mind a 
konstantinápolyi pátriárka, mind az ohridi érsek jogait háttérbe szorította, maga alá rendelve a 
volt bizánci dorosztoloni (ma Szilisztra), branicsevói és vidini püspökségeket is, melyek közül 
az első a Balkán hegység és a Duna közt elterülő, a Duna-deltát is magába foglaló Parisztrion 
bizánci tartomány metropoliája (érseksége) volt. Ezek közül azonban egynek sem, valamint 
Tirnovónak sem lehet a Dunától északra kiterjedő fennhatóságát bizonyítani. 
Az Al-Duna bal partján valószínűleg a 12. században a Duna-deltában (talán a mai Isaccea 
helyén) alapított bizánci, tehát közvetlenül a konstantinápolyi pátriárkátustól függő Vicina 
püspöksége gyakorolhatta a papszentelés jogát, annál inkább, mivel 1250 körül Dorosztolon 
rangját átvéve érsekséggé lett, tehát püspökségeket is alapíthatott, vagy legalábbis 
vándorpüspököket küldhetett ki. Ez utóbbiakra célozhatott a pápa, mikor 1234-ben a 
Kunországban élő „Walaci”, azaz románok közt papszentelést végző „álpüspökökről” szól, 
akiktől a románok görög (és nem szláv vagy bulgár!) rítus szerint kapják a szentségeket. Ezt a 
feltételezést erősíti az a körülmény, hogy a magyar királyságtól elszakadó Havasalföld első 



metropolitája 1359-ben a konstantinápolyi {402.} pátriárka rendeletére a vicinai Jachintosz lett, 
aki hamarosan a havasalföldi vajda udvarába költözött. Ugyanakkor a román papság nem 
görög, hanem – nyilván Ohrid örökségeként – bulgár egyházi nyelven végezte egészen a 
legújabb korig szertartásait anélkül, hogy a tirnovói pátriárkátustól függött volna. 
Mindenesetre Jachintosz második utódja, Antim havasalföldi metropolita a 14. század végén 
még levelezett a tirnovói bulgár pátriárkával, bár ő maga a konstantinápolyi zsinatokon vett 
részt. Eléggé tisztázatlan közjátékként a Szörényi bánságban, melynek olteniai (kis-
oláhországi) része 1372 és 1382 közt, Nagy Lajos haláláig közvetlen magyar királyi uralom 
alá került vissza, ez időben külön szörényi görögkeleti metropolia létezett, éspedig ugyanazon 
Antim vezetésével, aki 1382-ben az egész Havasalföld metropolitája lett, s ezzel a szörényi 
metropolia megszűnt. 1401-ben Antim „Ungrovlachia metropolitájának, valamint 
Magyarország és a határvidékek exarchájának” címezi magát, bejelentve ezzel igényét az 
erdélyi román papok felszentelésére is. Ezt az igényét azonban csak Erdélyben 
érvényesíthette, mivel 1391-ben a valamivel előbb Máramarosban alapított körtvélyesi (Peri) 
monostor igumenjét (apátját) a konstantinápolyi pátriárka felhatalmazta, hogy mint exarcha 
Magyarország Erdélyen kívüli részein papokat szenteljen. Ugyanezen időben a bulgáriai 
Nicodim, az első havasalföldi monostorok alapítója a Hunyad megyei Priszlopon is létesített – 
fentebb már említett – monostort, apátjának azonban papszentelési jogáról nem tudunk, de 
nem is valószínű, hogy lett volna, mert azt a havasalföldi metropolita magának, illetve 
püspökeinek tartotta fenn. 
Erdélyben tehát a 15. század végéig egy görögkeleti monostoron kívül a görögkeleti egyház 
hierarchiáját csak a királyi várkerületek román papjai fölé kinevezett esperesek (a Hátszeg és 
Vajdahunyad vidékit már említettük) képviselték. Nem tudjuk, hogy a megyék nemesi 
birtokain élő román papok fölött volt-e esperes, és ha igen, milyen területi hatáskörrel. 
Mindenesetre jelentős változás történt 1485 után, mikor Nagy István (Ştefan cel Mare) 
moldvai vajda hűbérbirtokba kapta Csicsóvár és Küküllővár uradalmait. Két monostort is 
alapított, a Csicsóvárhoz tartozó Réven (Vad, moldvai bizáncias stílusban épült templommal) 
és a Kolozsvár melletti Feleken (temploma kolozsvári mesterekre valló gótikus stílusú), 
melyek együtt a moldvai Suceava metropolitájától függő püspöki papszentelési jogot 
gyakoroltak, elsősorban a vajda hűbérbirtokain, de bárhonnan jövőket is pappá szentelhettek, 
keresztezve ezzel a havasalföldi metropolita erdélyi papszentelési monopóliumát. A kettős 
monostori püspökségből az újkorban alakult ki a Gyulafehérvárra költözött erdélyi román 
metropolia, addig az erdélyi román papság hierarchiájának legfelső fóruma az egymással is 
vetélkedő havasalföldi és moldvai metropolia volt. 

{403.} AZ ERDÉLYI ROMÁNOK KÖZÉPKORI EGYHÁZI MŰVELTSÉGE 
Hol és hogyan történt az erdélyi román papok szellemi felkészítése, nem tudjuk. Feltehetően a 
priszlopi és a körtvélyesi monostoroknak is része lehetett benne. Az elsőnek nem maradt fenn 
hitelesen azonosítható szellemi terméke, de ha valóban Nicodim alapította, akkor a 14. 
században újjáéledő görögkeleti teológia egyik jeles képviselője lett Priszlop lelkiatyja, s talán 
hatással lehetett az itteni szerzetesekre is. 
A görögkeleti egyház a 14. század közepén két arcvonalon is harcba lendült, egyrészt a 
katolikus térítés ellen, amivel a töröktől szorongatott bizánci császároknak a római egyház 
felé tájékozódását kívánta ellensúlyozni, másrészt a 13–14. században új erőre kapó bogumil 
„eretnekség” ellen, mely ez időben „kathar” néven Dél-Franciaországot is elérte. A bogumil 
mozgalom Bulgáriában keletkezett a 10. században az ókori manicheizmus utódjaként. 
Legfőbb jellegzetessége az egyenlő hatalmú jó (Isten) és gonosz (Sátán) küzdelmét feltételező 
dualista világnézet, mely társadalmi síkon a szegények és gazdagok harcában vetült ki. Mivel 
azonban egyúttal misztikus elmélyedést és aszkézist is hirdetett, a bogumilizmus nem vált a 
nyílt társadalmi harc ideológiájává, s a középkori Bulgáriában az előkelő rétegek egy része is 



csatlakozott a mozgalomhoz. Így elsősorban egyházi ügy lett, s a görögkeleti és a római 
egyház egyaránt mint eretnekeket üldözte a bogumilokat. A konstantinápolyi és a tirnovói 
pátriárka a bizánci császárt, illetve a bulgár cárt, a pápa a magyar királyt igyekezett ellenük 
fegyveres fellépésre bírni, akik időnként, ha az politikai céljaiknak éppen megfelelt, engedtek 
is a felhívásnak. A 13. század elején s a 14. század közepén folytak bogumilellenes „keresztes 
hadjáratok”. A bogumilizmus a román népet is megérintette, amiről a román vajdaságban a 
15. században másolt (nyilván korábban is elterjedt) bogumil misztikus apokrif irodalom 
(Ézsaiás próféta és Ábrahám látomásai, Nikodémusz evangéliuma, Afrodiszian legendája, 
Énókh titkos könyve stb.) tanúskodik. Tirnovói Szent Theodosziosz fáradozásait a bogumilok 
megtérítésére 14. század közepi életrajza szerint magyarok, szerbek és vlah-románok egyaránt 
ismerték. 
A római egyház és a bogumilizmus elleni küzdelem vezető ereje a bizánci szerzetesség volt, 
melynek a 14. század közepén legnagyobb hatású teológusa, Gregoriosz Palamasz indította el 
az ún. hesziaszta mozgalmat. Ez a bogumilizmus misztikájából azzal akarta a forradalmi 
szelet kifogni, hogy nemcsak az értelem eksztatikus kikapcsolását, hanem az életnek mint 
szenvedésnek vállalását, sőt teljes megtagadását hirdette. „Az ember ne örüljön, mert nevetése 
sírásra fog változni”, sőt az a „boldog, aki teljesen {404.} megöli akaratát”.* Istoria literaturii romîne.  

I. Red. AL. ROSETTI. Bucureşti 1964. 242.  Ez a buddhizmushoz közelítő szemlélet valóban merített 
is a buddhizmusból, Barlám és Jozafát buddhista eredetű legendáját terjesztve más, szintén a 
bogumilizmust ellensúlyozni hivatott, főleg moralizáló népkönyvekkel együtt. Ezek szintén 
eljutottak a román vajdaságokba s onnan Erdélybe is, esetleg éppen Nicodim által, aki ennek a 
szellemiségnek képviselője volt Havasalföldön. Messze és bizonytalan utakra vezetne 
nyomozgatni a bogumilizmusnak, illetve a hesziasztáknak a papokon keresztül a román népi 
gondolatvilágra gyakorolt hatását, melyet egyesek a híres Miorica-balladában, a halált 
belenyugvással váró pásztor szavaiban vélnek felfedezni. Mindenesetre a bogumilok román 
kapcsolatai közé tartozik az is, hogy a bulgár–román cárság legnevesebb uralkodóját, a 13. 
század elején élt Kalojánt (más nevén Ioniţă) annyira a maguk emberének tartották, hogy 
Filippopolisz ostromakor ők adták át neki ezt a fontos bizánci várost. Talán éppen a bogumil 
Kaloján-kultusz révén jutott el a Dunától északra élő románokhoz az a széltében elterjedt 
mágikus praktika, hogy aszály esetén egy kis agyagbábut ládikóban vízparton eltemetnek, és 
esővarázsló énekkel siratják el: „Caloiene, iene // Caloiene, iene // menj az égbe s kérjed, // 
esők nyíljanak meg.”* Uo. 31.   
Ha a néphez közvetve, a román papokhoz közvetlenül jutott el, főleg a 14. század második 
felében a török hódítás elől északra menekülő bulgár és szerb szerzetesek révén ez a kétarcú, 
bogumil és hesziaszta irodalom. De papi tevékenységüket nem ez határozta meg, hanem a 
hagyományos szertartások rendje, kötött bibliai szövegek recitálása. Tévedés lenne azt hinni, 
hogy az erdélyi román papok néhány egyházi szláv nyelven elmondott rövid formulával 
beérték. Egy szerény falusi román papról, a már említett kerésztelkiről jegyezték fel 1470-
ben, hogy 100 forintot kitevő elrablott vagyonának első helyen említett, tehát jelentős részét 
két könyv tette ki. Hogy milyen könyvekről lehet szó, nyomra vezet a feleki kolostornak 
adományozott két moldvai eredetű könyv, az 1481-es keltezésű rituálé és az 1488-as keltezésű 
négy evangélium. Legalább ezekre volt szükség az istentiszteleteken, s valószínűleg ilyen 
tartalmúak voltak a kerésztelki pap elrabolt könyvei is. Ezekhez járult harmadikul a 
zsoltároskönyv, melyet a 16. század elején már román nyelvre is lefordítottak, mégpedig a 
körtvélyesi monostorban, amire az első román nyelvemlékek (a şchei-i, a voroneţ-i és a 
Hurmuzakiról nevezett zsoltároskönyvek) szövegének máramarosi dialektusából lehet 
következtetni. 
Hogy az első román nyelvű egyházi könyveket éppen Körtvélyesen fordították, nem véletlen. 
1488 és 1490 közt a monostort a munkácsi orosz püspök a maga fennhatósága alá akarta 



vonni, ami ellen a máramarosi román {405.} nemesek tiltakoztak. Segítségükre sietett a 
monostor kegyura, Drágffy Bertalan, az akkorra már katolizált és elmagyarosodott 
máramarosi vajdacsaládból származó erdélyi vajda, aki úgy vetett véget a vitának, hogy 1494-
ben az erdélyi katolikus püspök védelme alá helyeztette a monostort. Ez azonban újabb 
bonyodalmakat jelentett. Nem mondották ki ugyan formálisan a görögkeleti és a római egyház 
közti uniót, de a két egyház közti legfőbb vitakérdésben Körtvélyesnek engednie kellett: az ott 
románra fordított ún. şchei-i zsoltároskönyvben megjelenik a katolikus hitvallás formulája, 
hogy a Szentlélek nemcsak az Atyától, hanem a Fiútól is ered (Filioque). Ettől még 
Körtvélyes és az általa felszentelt papság szertartásaiban görögkeleti maradhatott, de 
megérintette őket az akkor már magyar bibliafordításokon dolgozó katolikus egyház 
anyanyelvűségre való törekvése, s így kezdődhetett el az anyanyelvű román egyházi irodalom, 
egyelőre Körtvélyesre korlátozódva. Kibontakozására majd csak a 16. században, a 
reformáció hatása alatt került sor. 
Mindenesetre jelentős lépés volt ez is a román anyanyelvű kultúra kialakulása felé, mert addig 
nemcsak az egyházi, hanem a laikus szövegeket is egyházi szláv nyelven írták az erdélyi 
románok. Szláv feliratok vannak a 15. század eleji kenézi templomok falain, sőt a 
kenézcsaládokat nemesítő királyi oklevelek hátán még a 15. században is cirill betűs szláv 
feljegyzések olvashatók. Az erdélyi románok cirill betűs szláv írásbeliségére az első ismert 
adatot Kézai Simon 1280 körüli krónikájában olvashatjuk, aki elmondja, hogy a székelyek 
Attila halála után Erdélybe menekültek, s ott a hegyek közt éltek a románokkal, akiknek betűit 
használják. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy Kézai látott cirill betűs román (szláv nyelvű) és 
rovásírásos székely (magyar nyelvű) írást, de egyiket sem tudta olvasni, viszont az ótörök 
székely rovásírásba bekerült néhány görög és glagolita betű által megtévesztve, a kétféle írást 
azonosította. A cirill betűs szláv szövegek írásának tehát régi és folyamatos hagyománya volt 
az erdélyi románoknál, eleinte a kolostorokban, később pedig már a laikusokat is betűvetésre 
oktató első ismert román iskolában, melyet a levantei kereskedelem egyik fontos 
központjában, a brassói Şchei külvárosban alapítottak balkáni kereskedők. Ennek tanítóját 
1480-ban említik először. Nyilván szláv nyelven írtak itt is, de azt már román nyelvi 
kiegészítéssel taníthatták, mivel az első pontosan keltezhető laikus román nyelvemlék Neacşu 
Lupu havasalföldi bojárnak a határ menti Cimpulungtól éppen a brassóiakhoz 1521-ben írt 
cirill betűs levele. 
Akár szláv, akár román nyelvű volt azonban az erdélyi görögkeleti művelődés, egész 
szellemisége alapvetően különbözött a katolikus magyarokétól és szászokétól. A 
magyarországi uralkodó római katolikus egyház a pápák állandóan megújuló sürgetésére 
időnként kísérleteket is tett a románok térítésére. Különösen 1204 után, mikor a negyedik 
keresztes hadjárat során a konstantinápolyi pátriárkátus formailag egy fél évszázadra pápai 
fennhatóság {406.} alá került, és rítusát latinizálták. A tatárjárással ez a térítési hullám, melynek 
esetleges eredményeit nem ismerjük, elhalt, de megújult Nagy Lajos balkáni hódításaival. 
Akkor is azonban a Szörényi bánság román kerületeire korlátozódott, mert itt volt politikai 
fontossága. 1358-ban a király buzgó híve, Lackfi Miklós zempléni ispán, Rómában járván, 
búcsút eszközölt ki a pápától három román népességű birtokán (in medio olachorum) néhány 
újonnan (aliqui de novo) katolizált jobbágya számára épült templomnak, de a helynevek a 
pápai kancellária torzításai miatt azonosíthatatlanok. Az első hiteles térítési adat 1366-ból 
származik, a világosvári kerületbeli Acsvai Sorbánról, aki a katolikus keresztségben István 
nevet nyert, és (mindenesetre ötveneddel terhelt) újabb birtokot kapott jutalmul a királytól. 
Nagy Lajosnak ugyanebben az évben kelt, igazi célját tekintve sokat vitatott oklevele, 
amelyben a királyi oklevéllel birtokukban megerősített kenézeket a nemesekkel 
egyenrangúaknak ismeri el, s a „közönséges kenézeket” (communis kenezus) a falusi bírák 
jogállásába szorítja vissza, semmiféle utalást nem tartalmaz katolizálási kényszerre. A 
kenézek felső, katonáskodó rétegét kívánta megnyerni Havasalföld és Bulgária ellen folytatott 



hadjárataihoz. A röviddel ezután kelt királyi utasítás Keve és Krassó megyékhez, hogy a szláv 
vagy szakadár papokat (sclavos sive schismaticos sacerdotes) minden sérelmük nélkül 
(absque omni dampno, lesione et deturpatione) adják át Himfy Benedek ottani ispánnak, amíg 
sorsukról később nem rendelkezik, legfeljebb a hódító háború elleni propaganda 
megakadályozására szolgált. Későbbi következménye nem lett; a román papok a középkor 
végéig működhettek ezen a területen is. Az a Zsigmond királynak 1428. évi oklevelében 
említett, Nagy Lajosnak tulajdonított rendelkezés, hogy a sebesi kerületben „csak igazán 
katolikus és csak a római hitet tartó… bírhat nemesi címen vagy kenézi címen birtokot”, 
gyanús hitelű újkori másolatban maradt fenn, s maguk a tények bizonyítják, hogy ha volt is 
ilyen szándéka Nagy Lajosnak, illetve Zsigmondnak, az nem valósult meg. 
Az a széltében elterjedt és egy, azóta megsemmisítő kritikában részesült monográfiát is ihlető 
nézet, hogy Nagy Lajosnak fent említett 1366. évi, az erdélyi nemesek és kenézeik jogait 
rendező oklevelében a „mindenféle nemzetbeli, különösen oláh gonosztevők kiirtására” (ad 
exterminandum et delendum de ipsa terra malefactores quarumlibet nationum, signanter 
olachorum) vonatkozó parancsa az erdélyi románság megsemmisítését vagy legalábbis 
katolizálását célozta, s egy általános román parasztfelkelés megtorlására irányult, legalábbis 
naivnak mondható. Valójában többféle mozgalomról tudunk, melyekben románok is részt 
vettek. A legtöbb zavart a földesurak keltették, akik magyar vagy román jobbágyaikat küldték 
magyar vagy román szomszéd falvak pusztítására és elfoglalására, néha románokat románok, 
magyarokat magyarok ellen. Voltak persze garázdálkodó rablóbandák {407.} is, románok és 
magyarok vegyesen. Végül ténylegesen folyt román kenézek ellen, főleg Hunyad megyében 
egyfajta „jogfosztás”, de az ismert esetek kivétel nélkül királyi oklevéllel bíró kenézeknek 
csupán szokásjogi alapon birtokló kenézek ellen megnyert birtokperei, úgyszólván román 
belügyek, s ezeknek sem volt semmi köze a valláshoz. 
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a Nagy Lajos udvarában igen befolyásos, térítő 
buzgalomtól fűtött ferences barátok, főleg a bosnyák tartománybeliek ne tettek volna meg 
mindent, hogy világi karhatalmat kapjanak a görögkeleti szakadárok akár erőszakos 
katolizálásra. V. János bizánci császár 1369. évi római látogatása, melynek során a 
görögkeleti és római egyházak előbb már sokszor kimondott unióját megújították, alkalmat 
adott V. Orbán pápának, hogy 1378-ban „Dilectionis sinceritas” kezdetű bullájában felszólítsa 
a világi hatalmakat a „szakadárok” megtérítésében való részvételre. Az öregedő és az itáliai 
ügyekkel elfoglalt Nagy Lajosnak az 1366 körüli balkáni hadjáratok sikertelensége miatt is 
lelohadt buzgóságát felelevenítendő, Bartolomeo de Alverna boszniai vikárius valamikor 
1379 után emlékiratot intézett hozzá, hogy fogjon fegyvert a „szakadárok” ellen. Azzal érvel, 
hogy a görögkeleti szlávok és románok megátalkodottságát „nem annyira szavakkal, mint 
inkább karddal és kemény harcban” kell megtörni, mert ezek „műveletlenségük miatt minden 
egyházi rítust és szentségformát elvesztettek… s ez a nép ebben a szektában nem 
üdvözülhet”. Idézi V. Jánosnak 1366-ban, magyarországi látogatásakor mondott szavait: „Jól 
teszi a király, ha ezeket a szlávokat megkeresztelteti, mert ezek sem a görög, sem a római 
formát nem követik”, sőt hozzáteszi az athoszi szerzetesek véleményét is a szláv rítust követő 
papokról: „ezek nem papok, hanem kutyák! ” Ha nem térnek meg, ki kell űzni őket a király 
országaiból, s híveiket erőszakkal is katolizálni kell, mert ha ők maguk nem, fiaik majd jó 
katolikusok lesznek. A vallási érveket a közismert és még évszázadokig hangoztatott politikai 
érvvel is megtoldja: „sohasem lehetnek uraikhoz hűségesek, akik más hittel Isten iránt 
hűtlenek”. Ez a visszataszító vakbuzgóság azonban nemcsak Nagy Lajosra nem hatott, aki 
nem kezdett újabb térítési akciót, hanem sokakban, különösen a románok telepítésében 
érdekelt s ezért vallási türelmet gyakorló, a románoknak saját papot és templomot 
engedélyező erdélyi magyar földesurakban egyenesen visszatetszést keltett, mint azt a 
vikárius meg is mondja: „vannak buták és közönyösek, akik helytelenítik és gyalázzák a 
magyarok felséges királyurának e nemrégiben elkezdett szent művét… ti. az országában lévő 



szlávok és románok megtérítését és megkeresztelését”.* 30 Idézi Ş. PAPACOSTEA, La fondation de la  

Valachie et de la Moldavie et les Roumains de Transylvanie: une nouvelle source. Revue Roumaine d’Histoire 1978. 403–

406.   
Nem annyira a vallási közöny, hanem a gazdasági érdek vezette az erdélyi magyar 
földesurakat a toleranciára. Vallásüldözésre a 15. században már csak {408.} a husziták ellen 
került sor, akik Moldvában kerestek menedéket, és ott fordították a Bibliát magyarra. A 
nemesített román kenézek egy része katolizált ugyan, de nem kényszerből, hanem 
presztízsből, mert a magyar nemesi családokkal való gyakori összeházasodásoknak a 
valláskülönbség akkor elháríthatatlan akadálya volt. A román köznép és saját vezető rétege 
közt így támadt szakadék, melyet Mohács után az „örökös jobbágyság” nemcsak elmélyített, 
hanem etnikai ellentétté is fokozott. 
{240-241} 

 
1. Római aranyrudak a hun támadások idején elrejtett krasznai gót kincsből 

 
2. Erdélyi előkelő gót asszony ékkövekkel borított aranyfibulája 

 
3. Római császári ötvösműhelyben készült ónixköves aranyfibula a szilágysomlyói II. kincsből 



 
4. A 4. századi gepida ötvösség remeke, a szilágysomlyói zománcberakásos aranyfibula 

 
5. Aranyozott ezüst gepida díszfibula Erdélyből, 5. század vége 

 
6. Vadkanfejes arany csüngődísz az apahidai I. gepida királysírból 

 
7. Kálvária, Gelence, római katolikus templom, 1320–1330 körül 

 
8. Magyarok és románok a 14. században a Képes Krónika miniatúráján. A posadai ütközet, 1330. Képes 

Krónika, 1358 körül (Cca négyszeres nagyítás) 



 

 

 
9. 1) Kehely Vizaknáról. Valószínűleg Nagy Lajos ajándéka, 14. század; 2–3) Részlet a kehely talpáról 

Szent György és Szent Borbála zománcos alakjával 

 
10. Szent János evangélista írópultnál az almakeréki evangélikus templom falfestményén, 14. század vége 



 
11. Szent Márk írópultnál az almakeréki evangélikus templom falfestményén, 14. század vége 

 
12. Szent László lovon. Részlet a székelyderzsi falképről, 1419 (Másolat) 

 
13. Suky Benedek erdélyi nemesnek a gyulafehérvári székesegyház számára készített kelyhe, 1440-es évek 

 
14. Madonna. Falfestmény a nagyosztrói görögkeleti templom bejárata felett, 15. század 



 
15. Szent Lászlót ábrázoló iniciálé a bécsi egyetem magyar anyakönyvéből, 1453 (Vö. 96. fekete-fehér kép) 

 
16. Kálvária. Részlet a medgyesi szárnyasoltárról, 1480 

 
17. Kálmáncsehi Domokos breviáriumának egy lapja, 1481–1495 között 

 
18. Corvina-kódex a Szapolyaiak könyvtárából, 1485–1490. Szapolyai-címeres első oldal 



 
19. Várday Ferenc erdélyi püspök pontificaléja. 15. századi kódex 16. század elején átfestett és kiegészített 

lapja 

 
20. Armbruster Jakab szebeni polgár címere, 1518 

 
21. Károlyi Károly János hadnagy címere, 1606 

 
22. Szulejmán Zimony mezején trónsátrában fogadja János Zsigmondot 1566-ban 



 
23. Báthori Zsigmond miniatűr arcképe, 16. század vége 

 
24. Bocskai koronája, 1605 

{288-289} 

 
42. Nemzetségi monostor Harinán, 1200 körül 

 
43. A marosszentimrei református templom déli kapuja, 1200 körül 

 



44. Ívmező a megdicsőült Krisztussal Gyulafehérvár első székesegyházából, 1100 körül 

 
45. A gyulafehérvári székesegyház déli mellékhajója, 13. század első harmada 

 
46. Kisdisznód hegyi temploma, amelyet II. András 1223 előtt Gocelinus vallon klerikusnak adományozott 

 
47. A megdicsőült Krisztus két apostol között a gyulafehérvári székesegyház déli kapujának ívmezején, 

1210 körül 

 
48. Francia mintára épült cisztercita templom és kolostor Kercen, 13. század első fele 

 
49. A brassói Szent Bertalan-templom szentélye. A kerci műhely alkotása, 13. század közepe 

 



50. A besztercei görögkeleti, egykor minorita templom szentélye. A kerci műhely alkotása, 1270-es évek 

 
51. Egy újévi prédikáció vezérgondolatainak (divisio) magyar fordítása a latin eredeti mellett. 

Gyulafehérvári glosszák, 14. század 

 

 
52. Az építtetők feliratai a gerendi református templomon: 1) István pap, 1290; 2) Saul tordai 

archidiaconus és Sámson fiai, Péter comes és Miklós, 1299 

 
53. A szentegyedi falusi templom vasalásos ajtószárnya, 1300 körül 

 



54. A legkésőbbi nemzetségi monostor Erdélyben: Magyargyerőmonostor, 13. század közepe 

 
55. Részlet Holcmány szász templomának nyugati kapujáról, 13. század első fele 

 
56. Számos Hunyad megyei templom mintája: az Őraljaboldogfalvi református templom, 13. század közepe 

 
57. Római kövekből épített görögkeleti templom Demsuson, 13. század közepe 

 
58. Görögkeleti templom Zeykfalván, 13. század második fele 



 
59. 1300 körül letelepített románok számára épült templom Guraszádán 

 
60. Királyi vár Déván, 13–15. század. Előtérben a lebontott 13. századi református templom 

 
61. A király tulajdonában levő Sebesvár romjai, 13. század 

 
62. Földvár. A német lovagok egyik vára a Barcaságban, 13–15. század 

 
63. Szász lakótorony Kelneken, 13–14. század 



 
64. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül 

{320-321} 

 
65. A szászrégeni evangélikus templom nyugati kapuja, 1330 

 
66. [Losonczi Bánffy] Tamás mester, kegyúr építési felirata a szászrégeni evangélikus templom 

szentélyében, 1330 

 
67. Részlet a Szent László-legendát ábrázoló bögözi falfestményről, 1300 körül 



 
68. Falképek a gelencei római katolikus templomban. Felső sor: Szent László-legenda, alsó sor: Jézus 

élete, 1320–1330 körül 

 
69. A szászsebesi evangélikus templom északnyugat felől. Hosszház: 13. század, szentély: 14. század 

második fele, Szent Jakab-temetőkápolna: 15. század 

 
70. A szászsebesi evangélikus templom csarnokszentélye, 14. század második fele 

 
71. Erdély egyik középkori határvára, a vöröstoronyi Latorvár, 14. század (az ágyútorony 17. századi), 

háttérben a talmácsi vár, 14. század (Tollrajz és vízfestmény, 1735 körül) 
{336-337} 



 
72. Baldachinos szobrok a szászsebesi evangélikus templom szentélyén, 14. század vége 

 
73. Baldachint készítő kőfaragó ábrázolása a kolozsvári Szent Mihály-templom szentélyében, 14. század 

utolsó harmada 

 
74. A középkori szobrászat egyik európai fő műve, Kolozsvári Márton és György Szent György-szobra 

Prágában, 1373 

 
75. Erdős, sziklás tájat ábrázoló részlet a Szent György-szobor talapzatáról 



 
76. Bányászat a 14. században. Nagybánya pecsétje, 14. század közepe (Másfélszeres nagyítás) 

 
77. Bronz keresztelőmedence Segesden, 14. század 

 
78. Aquamanile Kolozsvár környékéről, 14. század 

 
79. Kehely a sellemberki evangélikus templomban, 14. század 



 
80. Kehely a szakadáti magyar evangélikus templomból, 14. század 

 
81. Egyházi, világi és közületi pecsétek Erdélyben: 1) Péter erdélyi püspök, 1299; 2) János kolozsmonostori 

apát, 1343; 3) kolozsmonostori konvent, 1362; 4) erdélyi káptalan, 1320; 5) Kolozsvár város, 1472; 6) 
Lackfi István, 1348 

 
82. 1) Kilenc magyarországi bencés apát, köztük János kolozsmonostori apát pecsétje, 1342; 2) István 

erdélyi herceg pecsétje, 1351; 3) A hét szász szék pecsétje, 1365 

 
83. Jakab erdélyi püspöki vikárius pecsétje, 1403 

 
84. Csáktornyai Lackfi István erdélyi vajda vörös márvány sírköve, 1387–1397 



 
85. Verebi Péter erdélyi alvajda sírköve Mátraverebélyen, 1402 

 
86. Rozsnyai János 1445-ben festett falképe a nagyszebeni evangélikus templomban 

 
87. Görögkeleti templom Lupsán, 1400 körül 

 
88. Falképek Zeykfalván a görögkeleti templom szentélyében, 14–15. század 



 
89. 1) Vladislav és Anca templomalapítók a ribicei görögkeleti templom falképén, 15. század; 2) Szent 

István, Szent László és Szent Imre a kristyori görögkeleti templom falképén, 15. század 

 
90. A kristyori görögkeleti templom alapítói: Bâlea feleségével, Vişével és fiával, Ştefannal a hajó 

falfestményén, 15. század 

 
91. Erdély-szerte alkalmazott reprezentatív kaputípus néhány példája: 1) Kerc, cisztercita apátság nyugati 

kapuja, 1300 körül; 2) Torda, Ó-tordai református templom, nyugati kapu, 14. század második fele; 3) 
Riomfalva, szász evangélikus templom, nyugati kapu, 15. század első negyede; 4) Küküllő-körös, szász 

evangélikus templom, nyugati kapu, 15. század első negyede 
{368-369} 

 
92. Pietà a nagyszebeni evangélikus templomból, 1400 körül 



 
93. Apostolszobor a brassói Fekete-templom szentélyéről, 15. század első fele (Gipszmásolat) 

 
94. Püspökszobor a brassói Fekete-templom szentélyéről, 15. század első fele (Gipszmásolat) 

 
95. A kolozsvári Szent Mihály-templom hosszházának belseje, 1430-as évek 

 
96. Előadás a bécsi egyetemen. Itt tanult az erdélyi értelmiség zöme a középkorban. Pecsétnyomó, 15. 

század első fele 



 
97. A kolozsmonostori konvent kincstár- és könyvtárjegyzékének egy lapja, 1424–1427 

 
98. Részlet a nagyszebeni plébánia könyvtárjegyzékéből, 1442 

 
99. A négy evangélium első megmaradt magyar fordításának utolsó oldala. Tatroson készült másolat, 1466 

 
100. Stibor vajda pecsétje, 1402 



 
101. Bebek Péter székely ispán pecsétje, 1424 

 
102. Újlaki Miklós vajda sírköve az újlaki ferences templomban, 15. század közepe 

 
103. Stibor vajda († 1414) székesfehérvári sírkövének töredéke, 1414 körül 

 
104. A vajdahunyadi vár délnyugat felől 

 
105. A vajdahunyadi vár délkeleti nézete 1735-ben 

 
106. Brassó látképe a Fekete-templommal (15. század első fele) és a városfalakkal északnyugatról. 

Előtérben a Fehér-torony, 1494/1723 



 
107. Szelindek királyi faluban épült szász vár, 15. század második fele 

 
108. Az egykori Magyar utcai kapu Kolozsváron, 1470-es évek 

 
109. Az egykori disznódi kapu Nagyszebenben. Városfalak: 15. század, torony:  

újjáépítve 1594-ben 

 
110. Az egykori Híd utcai kapu Kolozsváron, 1477 

 
111. Prázsmár, Kálvária-oltár, 1450 körül 



 
112. Viaticum- (úti) szelence, Erdély, 1451 (?) 

 
113. Madonna-szobor Csíkménaságon, 1440–1460 

 
114. Bronz keresztelőmedence Segesváron, 1440 

 
115. Kehely a besenyői szász evangélikus templomból, 15. század 



 
116. Hunyadi János gyulafehérvári síremlékének fedőlapja, 15. század utolsó harmada 

 
117. Hunyadi János szarkofágjának oldallapja, 15. század utolsó harmada 

 
118. Mátyás király szülőháza Kolozsváron, 15. század 

 
119. Polgárház ajtaja Besztercén, 1480 



 
120. Ebédlő a kolozsvári volt domonkos kolostorban, 15. század vége 

 
121. Könyvtárterem a kolozsvári volt domonkos kolostorban, 15. század vége 

 
122. Hímzett velencei brokátkazula a kolozsvári volt domonkos templomban, 15. század 

 
123. Kőkeretes ételátadó nyílás a kolozsvári volt domonkos kolostorban, 15. század vége 

 
124. Csíkcsobotfalva (temploma 15. századi) és Csíksomlyó nyugat felől 



 
125. Egy kódex a csíksomlyói volt ferences könyvtárból, 15. század 

 
126. Az evangélikus templom és a városháza Nagyszebenben 

 
127. Szászhermány erődtemploma. Erődítés: 15. század 

 
128. Lesses erődtemploma. Erődítés: 16. század eleje 

 
129. Erked erődtemploma, 16. század eleje 

 



130. Székelyderzs erődített unitárius temploma, 16. század eleje 
 

 


