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AtanulmányHegysúrkoraitörténetétnemkívánjaésarendelkezésreállótársadalom-
tudományitudásbázis,atörténetiésrégészetikutatásoknémelyikesetbenesetlensé-
ge,néholellentmondásosságamiattnemistudjarészletekbemenőenfeltárni.Ameg-
közelítésmásjellegű,összehasonlítóéskritikai.Akoncepciómatarendelkezésreálló
korlátozottszámúésmármindenbizonnyaltovábbnembővülőforrásokdeterminálták.

Boncasztalrakerülnekasúrhelynévvelkapcsolatosetimológiaimagyarázatokés
legfőképpenabesenyőésószlovákeredet kérdésköre.nem foglalkozomabesenyő
törzsgenezisével,politikaiközösségével,államalakulatával,ahonfoglalástkiváltósze-
repével,amagyarhatárvédelembenbetöltöttszerepével.Ezekamagyarhistoriográfiá-
bankellőenfeldolgozottkérdések.áttekintéstnyújtokahegysúriéskörnyékbelirégé-
szetifeltárásokeredményeiről,aközségtekintetébeninkábbazeredménytelenségeiről
ésellentmondásairól.Foglalkozomaszélesebbsúriközépkoritelepülésfejlődésmáig
nyitottkérdéseivel.

Hogyakiúttalanságbólkiutattaláljak,egysokkal„életközelebbi”éselfogadhatóbb
kontextusbaágyazomatelepülésinkábbhomályos,mintjólkörvonalazhatóközépkori
évszázadait.Ahegysúrifaluszervezetbeintegrálódottvagyamellettlétezetttovábbisúr-
falvakat és a birtokviszonyokat próbálom feltérképezni. megállapításaim a legújabb
szlovákésmagyarrégészetiéshelytörténetikutatásokeredményeiretámaszkodnak.

Tudatosítom,hogyazígykialakított„szellemiépítmény”számoshiányossággalren-
delkezik,hiszenaszerző–nemistitkolja–nemmediavelista,csupánamúltelkötele-
zettkutatója,akiegyjózanabbhelytörténetimagatartástpróbálelplántálni.

Alejjebbkifejtettszemléletreményeimszerintelőrelendíthetiasúrnevűtelepülé-
sek,különösenHegysúrközépkoritörténeténekavizsgálatát.

Etimológiaagyaglábakon

Amagyarhistoriográfiábanasúrhelynevekkelkapcsolatbanalegdivatosabb,19.szá-
zadihagyományravisszavezethetően,akétvilágháborúközötterőteljesen tematizált
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1 Abesenyőkérdés irodalmatekintélyesésszerteágazó.A10–11.századtólmagyarországra
költöző,majdgyorsanasszimilálódó,katonaisegédnépkéntharcolóbesenyőktelepeineka
behatárolásaéskiterjedésükazonosításaagyéradatokmiattnemlehetséges.Ezzelszem-
benacsallóközjelenikmegbesenyő–némelyikszerzőnélkiváltságosésszintekompakt–
szállásterületként. Egyedüli érvként a besenyőnek tartott telephelyek, falvak szerepelnek,
melyekrégészetileg,okiratilagalánemtámaszthatók(karcsa,Padány).vö.példáulBelitzky
1937,59.,86–87.,62–63.,75–78.p;Györffy1971,281–288.p.;PálócziHorváth1988,
127.p.
ortvayTivadarszerint„Asúrnevűhelyekpedigvalószínűlegasúrbesenyőnemzetségtőlvet-
tékelnevezésüket,melyehelyeken,valamintapozsonyiésnagyszombatijárásokbanfekvő
Hegy-,Péntek-ésnemes-súrbantelepedettle.Avarra-súr(tulajdonképpenvárasúr)elne-
vezés talán onnan származik, hogy itt valaha vár lehetett, melynek azonban ma nyoma
sincs.”(ortvay1898,222.p)
Egy másik fantáziadús fogalmazás szerint „súr vagy Assur, német krónikások szerint a
magyarokegyikkirálya,vagyisvezérevolts955-benBulccsal,Botonddaléslehellelegyüttő
intézteamagyaroknaknémetországbavalóbetörését.Pajzsánezüstkeresztetviselt,melyet
azaugsburgicsatavesztésutánEberhardgróf,azebersbergiváruraelvetttőle,hogyegyházi
ékszereketkészíttessenbelőle,őtmagátpedigfogolyvezértársaivalegyüttHenrikhercegnek
adtaát,kiőtregensburgkeletivárkapujaelőttfelakasztatta.”(Pallasnagylexikona,1897,
272.p.)
Azortvay-féleésakésőbbi fabulációk legfontosabbépítőelemesúrvezérszemélye,akia
magyartörzsekbajorországifosztogatóhadjáratábanvettrésztésa955-ösaugsburgicsata
résztvevőjeésvesztesevolt.Atöbbivezérrel,léllelésBulcsúvalegyüttőtisregensburgban
végeztékki.Acsatalefolyásávalésakatonaiösszecsapáskörülményeivelújabbannégyesi
lajosfoglalkozott.Tanulmányábansúrvezérbesenyőkilétérőlésazesetlegesbesenyőszö-
vetségescsapatokrólszósemesik.(négyesi2003,206–230.p.

2 A település 1927-ben kapott szlovák megnevezést: Hrubý Šúr. (majtán 1998, 106. p.)
nagyszombat és szered közöt, a vágmellett négy súr nevű település található (nagysúr,
nemessúr,varrasúr,valtasúr).Aszentgyörgymellettimocsaras,lapályossúr,melyvédettter-
mészetiterület,egyrégebbitómaradványalehet.veszprémmegyébenszinténtalálhatósúr
nevű település.Azanalógiákkifejtésévelnemfoglalkozom.Egyébként is tévútravinnének.
(Borovszky1904, 6. p.; Pántocsek1907, 183. p.; lelkes1998, 427., 424., 627., 630. p.
Magyar Nagylexikon 1999,337.p.)
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ésa20.századvégéremárszinteelfogadottbesenyőeredethangoztatása.1Annakelle-
nére,hogyezszámosproblémátvetfelésezekreegyikszerző(értelmező)semnyújtott
megnyugtatómagyarázatot,inkábbazadatokújrafűzésévelújkonstrukciókatalkotott.

Aföldrajziszótáraknémelyikcikkének,főlegabizonytalaneredetűtelepülésnevek-
nekegyiknagyveszélye,hogypontatlanadatokraépítve,aszaktudományokrészada-
tait vagy szakmai vitákon keresztül nem esett, esetleg „kinyilatkoztatott” téziseit
készeknekésmegdönthetetleneknektekinti.Azokatszéleskörbenterjeszti,ígyhozzá-
járul „kanonizálódásukhoz.”Ugyanakkoraz is tény,hogyaszótárakszerkesztőinem
reflektálhatnaka tudományágakonbelüli sokesetbenévtizedekalatt sem lezárt,és
csakburjánzó,szövevényesséválókérdésekre.

Hegysúr2 esetébeneznyilvánvaló.Akisslajos-féleföldrajzietimológiaiszótárvisz-
szatükrözieztazállapotot.AHegysúrszóösszetételmásodiktagját„puszta”,pontosab-
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3 máranyelvcsaládtekintetébeneltérővélekedésekkeltalálkozhatunk.némethyGyulaszerint
valószínűleg (sic!) bolgár-török eredetű népnév/méltóságnév. (némethy 1991, 29., 259.,
261.p.)

4 kiss1988b,503.p.kissetimológiaihasonlóságotvonnéhánysúrnevettartalmazótelepü-
lésnévközött(Beregsurányt,nagysúrt,Pénteksúrt,súrdotészsúrtemlíti).

5 némethy1991,81.,85.p.PálócziHorváthAndrásnálacsurváltozat,melybőlasuralakult,
máreredetibesenyőhelynévkéntszerepel.PálócziHorváth1989,32.p.

6 vörös lászló árnyalt áttekintést nyújt az ószlovák kategóriáról, etnicitás és nacionalizmus
kapcsolatáról,ésarólukfolytatottvitákról.(vörös2010,88–93.p.)

7 Györffy György, aki a besenyőkérdés egyik legszakavatottabb kutatója volt, 1940-ben úgy
látta, hogy „súr helyneveink és személyneveink idevonása még nem egészen világos.”
némethy Gyula 1991-benmár továbbment. reflektálva Györffyre, kategorikusan fogalma-
zott:„énviszontúgylátom,hogynincsenmásmegoldás.”(Györffy1940,440.p.;némethy
1991,260.p.)
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bannem jelöltszemélynévbőleredezteti, „magyarnévadással.”AHegyelőtaga falu
kis-dunamellettiföldrajzihelyzetérevonatkozik,tehátegyhalomvonulatonelhelyezke-
dőtelepülésreutal,amianyilvánvalóföldrajziadottságbólszármazótény.(kiss1988a,
581.p.)Aszótáregymásikhelyenutalasúrszóvalószínűsítettésvitatotteredetére,
melyszerintlehettürkeredetű,3 ésačur méltóságnévbőlszármazhat.Amagyarnyelvű
irodalombantaláncsakittjelenikmegaszláveredetgondolata.Eszerintašurъ szóból
alakulhatottki,melynekjelentése’afeleségfivére,sógor.’4 Ezakiss-félemegállapítás
azonbanminthaellentmondananémethyGyulaszinténmerészértelmezésének,aki
éppenasúrszerintebesenyőjelentésébena’sógor,sógornépét’vélifelfedezni,mely
egybenrégitürkméltóságnév.5

Alegújabbsúr-etimológiaegészenfriss,2013-bólvladimírrábiktollábólszármazik.
(rábik2013,54.p)Atézis inkábbafantáziabirodalmába,mintatörténettudomány
kereteibeillik.rábikasúrhelynevetószlováknaktartja,érdemirégészetiésnyelvészeti
indoklásnélkül.szerinteasúrtőzeges,mocsaras,árvizekkelsújtottterületetjelent(ez
eleve ellentmondmásikmegállapításának,mely szerint ez a helynév egymeg nem
nevezetttörzsiszállásterületelnevezése).Asúrmegnevezésalattolyanelképzelt,szé-
lesebb földrajzi és települési egységet feltételez, melynek részét képezték szenc,
Boldogfa,réte,Báhonyés további falvak is.koncepciójábanvisszaköszönahiggadt
szlováktörténésziközegbenéleskritikaalávontterritórium-nyelvdichotómiais,mely
nemzeti jellegű csoportszerveződéseket, ebben az esetben a helynéven keresztül
ószlovákotfeltételez,sőtevidenciánaktartaközépkorban.6

A súr helynevek tekintetében történeti-etnikai érvekkel operálni, új etnicizáló
magyarázatokatalkotnimeddővállalkozás.inkábbismereteinkkorlátozottságávalkell
szembesülnünk.7 Erreésatudományosmértéktartásszükségességéreajelesnyelvtör-
ténészésszlavistakniezsaistvánmár1937-benfelhívtaafigyelmet.Anyelvészetered-
ményeiegyszerűennemhasználhatókfelatörténetiáltalánosításokhoz.Egyhelynév-
bőlsemmiféletudományosanmegalapozotttörténetikövetkeztetésnemvonhatólea
településnépességére,etnikumáravonatkozóan.kniezsaazzal isérvel,hogyhasúrt
nembesenyőnépességnevezteel,akörnyékbelivíz-ésdűlőnevekbenabesenyőnév-
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8 kniezsa1937,323–337.p.kniezsamegállapításaiGyörffyegyikáltalánosítógondolatának
akritikájakéntisfelfoghatók.vö.Györffy1940,432.p.Besenyőetnicitástpróbálbizonyítani
a helyneveken keresztül több szerző: Pálóczi 1996, 13. p.; marek 2003, 193–202. p.
Evidenciakéntszerepelasúrhelynév–avágsellyemellettiAlsó-,középső-ésFelső-súrese-
tében–mint„régiszemély-,törzs-vagyméltóságnév”,besenyővonatkozásokemlítésenélkül
BlaskovicsJózsefnél.(Blaskovics1993,23.,340–341.p.)

9 Az általánosításra épülő régészeti értékelések információs értéke a nullával egyenlő.
Hegysúrral.Witgrúber2008,10.p.
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adásnakmegkellettvolnamaradnia.nemisszólvaarról,hogyszemélynévként,mint
divatnevet,másetnikumúszemélyisfelvehette.8

Arégészettanúbizonyságaéskérdőjelei

AHegysúrkörnyéki vidék régészeti feltárásaesetlegességeellenéreszámosértékes
lelettel gazdagította ismereteinket.A vidékdomborzata, vízrajzi képe, vegetációjaés
állatvilága mára alapvetően megváltozott. Az egykor kacskaringós folyómedrekkel
szabdalt, dűnés, öntéstalajjal, ártéri erdőkkel, tölgyekkel rendelkező táj a századok
soránkultúrtájjáalakultát.(Bazovský2008,7.,120–121.p.)Hegysúresetébenaszán-
tóföldi művelés kiterjesztése során a talajrétegek nagymértékben megváltoztak, a
közép-ésújkorileletanyagkárosodott,sérült,megsemmisültvagyéppenösszekevere-
dett,tehátaközség,illetveterületéneklegkorábbitörténetérőltöredékesismereteink
lehetnek.

A falu területeanépekországútjánfeküdtés folyamatosan lakottvolt.Azókortól
számosnéphagyománya,kultúrájanyomtarábélyegétaHegysúrkörnyékitájra.9 Elég
megemlíteniaz1954-benfeltártgazdagtárgyianyagrautalóréteibronzkorifejedelmi
sírtnyolckisebbsírralahalstattiidőszakból,akalenderbergikultúrakerámiáit(könig
2003,42–43.p.;Čambal2008,82.,84.p.)ésaboldogfaibronznyílhegyeketéscsa-
tokat. (Čambal 2008, 80., 82. p.) szencen szkíta-trák temetőket és egyéb leleteket
(nyílhegyek,kerámia)találtakazún.vekerzugikultúrából.(Čambal2008,92.,96.p.)
Boldogfánszinténszkítanyílhegyekkerültekelőafelszínigyűjtéssorán.(Čambal2008,
94.p.)Akeltákbetelepedésrőlvallanakakülönbözőszencivárosrészekbenelőkerült
tárgyakésaszencmártonbanfeltárttelephelyleletei.(Čambal2008,104.,114.p.)

A lenczérdombon 1960-ban római kori germán temetőegyüttest dokumentáltak.
68égetésestemetkezésűsírhelyettártakfel,degyengeleletanyaggal.Atöbbévtizede
zajlómélyszántásnagymértékbenkárosítottaamindenbizonnyalpáratlanjelentőségű
lelőhelyet.Ahelyilakosokugyanismára19.századvégétőlszámostárgyat,ezüstpo-
harat,vágó-ésszúrófegyvereket,agyagedényekettaláltak.Ezeksorsaazonbanisme-
retlen.AfeltárástvégzőTituskolník300–400-rabecsülteazeredetisírhelyekszámát.
Aleletekarómai-germánkereskedelmikapcsolatokrólnyújtanakérdekesinformáció-
kat,hiszennagyszámbankerültekelőarómaiBirodalomterületérőlszármazóüveg-
tárgyak,bronzedényekésún.szkifoszok,kétfülűkülönbözőméretűagyagedényekgaz-
dag növénydíszítéssel. A legértékesebb egy jó állapotban fennmaradt bronzkatlan.
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10 könig2003,66–67.p.könig65feltártsírtemlít.Uo.66.Bartík2008,66.p.
11 Budaj2008,152–170.p.AszenckörnyékiéremleletekalaposáttekintéséreBudaj2013,9–

28.p.
12Pramene 1989,90.p.EzekafelületesésértelmezéseknélküliadatokkerültekbeHegysúr

elsőírásosemlítésénekalkalmábólkészültműsorfüzetbeéshonismeretikiadványba.Ezeka
hiányosésnemfeldolgozottleletek2009-benmáravarkoriakkéntjelennekmeg.Hrubý Šúr
é.n.[1995];Putz2003.;zábojník2009,93.p.vö.a150.oldalonatáblázatot,aholahegy-
súrilelőhelyekminősítése„valószínűlegsír,bizonytalantemető.”

13 könig2013,37.p.A32.oldalonrosszuljelölttérképtalálhatóaHegysúrésEgyházfaközti
lelőhelyről.
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(Bazovský2008,121–122.p.)Alenczérdombilelőhelyetalegújabbrégészetiösszeg-
zésazegykorinagyGalántaijárásmásodiklegjelentősebbtemetőjénektekinti.10

A rómaiak közeli jelenlétének széles körbenés a határokon túl ismert emlékea
románkoriboldogfairómaikatolikustemplomfalában1976-banfelfedezettszekunder
felhasználtsztélé,sírkő,melyQuintusAtiliusPrimusnakaXv.légióveteránszázadosá-
nak, egyben tolmácsnak és kereskedőnek állít emléket. (könig 2003, 70–72. p.;
Bazovský2008,124–125.p.Püspökinagy1980,7–32.p.)

A szélesebb régióban, szencen, rétén, Boldogfamellett ésmás helyeken feltárt
értékesgörög,kelta,dák,bizánci,rómaiésa13.századtólnagyszámbanfelbukkanó
középkoriéremleletekélénkgazdaságiéskereskedelmiéletre,katonaiösszecsapások-
ra,szövevényestársadalmikapcsolatokrautalnak.11

miahelyzetaszűkebbhegysúriterülettel(értemezalattajelenlegikiterjedését)?
milyenismereteketnyújtarégészetésmilyenösszefüggésekreirányítjaráafigyelmet?
végülafeltártleletanyagkapcsolódhat-eabesenyőtörzs11–12.századijelenlétéhez,
amiperdöntőbizonyítékulszolgálnaasúrhelynéveredetéhezis?

Hegysúron,illetveatőszomszédságában1952-benés1960-banzajlottakjelentő-
sebb régészeti ásatások, szerény eredménnyel. A zonchoz közeli csandal-dűlőben
szántássorán1952-bencsontvázassírokattaláltak.Ahelyiekelmondásaszerintfegy-
verekiselőbukkantakaföldmélyéből.Alelőhelyszisztematikusfeltárásáranemkerült
sor,ésaleleteksorsaismeretlen.Felszínigyűjtéscsak1960-banvalósultmeg,mely
soránembericsontmaradványok,gyűrűtöredékéscserépdarabokkerültekelő.Arégé-
szeka tárgyakatnagyonszéles időszakbahelyezik, a7–8.ésa10–11. századokra
datálják.Ugyanúgybizonytalanokésegybenértékelhetetlenekakerektóilelőhelyenfel-
tárt csontvázas sírok és a közelebbről nem azonosított állítólagos fegyverek leletei,
melyeketa8–11.századratestálnak.12 Alenczérdombon,háromhalmon(emelkedőn),
szinténaz1960-asásatásoksoránkerültekelőtöredékesleleteka10–13.századból,
melyek feldolgozatlanságukmiatt sajnos nem visznek bennünket közelebb Hegysúr
középkoritörténetéhez.Egyrészta10–11.századból18gyengeleletanyaggalrendel-
kezőcsontvázassírraakadtak,másrésztegy12–13.századitelepülésnyomaitfedez-
tékfel.(Pramene 1989,91.p.)Alenczérdombonszisztematikusanfelnemtártfalu-
helyet Tomáškönig a13. század közepe előtt elpusztult falvak csoportjába sorolja.
Feltételezi,forrásanyagranemtámaszkodva,hogya10.századvégénkeletkezett.13

Aszencijárásközépkoritelepülésfejlődésévelfoglalkozó,régészetifeltárásokered-
ményeitösszefoglalólegújabbtanulmányTomáškönigtollábóltalánközelebbviszben-
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14 könig2013,33.p.l.méga32.oldalontalálhatópontatlantérképet,melyalelőhelyekésa
községeelhelyezkedésétmutatja.csandaléskerektóa44.oldaloncsupánkoraközépkori
lelőhelyekkéntszerepel.vö.mégzábojník2009,30.,32.,39.,79.,88–89.p.zábojníkrela-
tivizálóhangnembenhangsúlyozzaazavar,avar-szlávéstöbbikategóriaszakmaijelentését.
viszonylagosanegységestárgyikultúraképviselőirőlbeszél.Uo.12.königmegállapításaival
szembenlásda12.jegyzetet.

15 nevizánszky2007,23.,111–116.p.Abesenyő régészetianyaggalkapcsolatbanhasznos
információkatnyújtottnevizánszkyGábor,akinekezútonfejezemkiköszönetemet.
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nünketahegysúriterületrégészetivonatkozásainakjobbmegértéséhez,demégisfel-
tételezéseketközvetít.

Eszerintakoraközépkorhajnalán,akis-dunatérsége,alongobárdokelvonulását
követőenazavarkaganátushatárterületévévált.könig,Jozefzábojníktézisétátvéve
a hegysúri területen a csandali és kerektói lelőhelyet – közelebbi érvek nélkül, az
immártöbbmintfélévszázadanemértékeltrégészetianyagotmegkerülve–ismeret-
len lakosságúnak tartja.csakisáltalánosságban fogalmazhat:eza lakosságazavar
birodalomterületénélt(élhetett),miközbenazavarjelenlétreésaszláv-avarkontaktu-
szónára vonatkozó komolyabb bizonyítékként a feltárt birituális temetkezési helyek,
illetvetöredékeslovassírokon(csataj,cseklész)kívülnincsarégióban,ahegysúrikét
lelőhelypedigproblematikus,illetveszakmailagfeldolgozatlan.14

Afentiproblémakör,tehátaszenckörnyékitelepülésekkülönféleváltozataia7–
10. században, az ismeretlen vagy régészetileg jobban ismert kultúrák/etnikumok
betagolódásavalamilyentörzsi-fejedelmipolitikaiközösségbe,forrásszintenjelentősen
behatárolt és óvatos következtetések megvonására késztet. summa summarum:
kristóGyulaegyikgondolataparafrazálható,amiteredetilegamagyar régészettudo-
mánynak címzett a törzsi lét és törzsi egység fogalmairól: addig, amíg a régészeka
szencirégióravonatkozóannemtudjákmegnyugtatóan,„belsőismérveikszerint”elkü-
lönítenia7–11.századigermán,avar,szláv,magyarleletanyagot,nehezenbeszélhe-
tünk„egységes”népekről,kultúrákról.(kristó1983,439.p.)

végezetülelérkeztemaválaszadáshoz.Jelenlegiismereteinkszerintaszencirégió-
bannemkerültelőabesenyőnéppelkapcsolatbahozható lelet.Ezannál isérdeke-
sebb,mertamaiszlovákiaterületéneznemegyedijelenség.Azegyedülibesenyőként
azonosítható tárgyi emlékabajcs-farkasdpusztaimerev szájvasú zabla,melyerdélyi
párhuzamokatmutat.15

Tehátazegyikoldalontornyosulnakabesenyőtémávalfoglalkozópublikációkésa
felépített, de a régebbi koncepciókat továbbhagyományozó értelmezések, a másik
oldalon pedig a szerény tárgyi anyagot felmutató, számos kérdést felvető régészeti
kutatásokeredményei.

Egytelepülés-ésbirtokrekonstrukciókísérlete

nyitott kérdés marad a mai Hegysúr középkori településfejlődése. A források több,
összesen nyolc súr nevű, megkülönböztető előtaggal ellátott falvat említenek a
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16 Felbukkanmégegysúr-variáció1407-ből(csenkeszsur-i),debizonytalan,hogykülönfalura
utalnaazadat.Taláninkábbasúr-földvalamilyencsenkeihatáráróllehetszó:„1407-benszó
esikcsenkeszsur-iGálfiamiklósésazegyházassurinemesekföldjéről.”Házi2000,327.p.
csenkérevonatkozóanuo.223.mályusz1958,77–78.p.vladimírrábikanakronisztikusan
azonosítjaasúr-földetamaifaluhálózattal,sőtforrásokranemtámaszkodvaannakszéle-
sebbkiterjedtségéreutaléssűrűnemlegetegyfajtaközelebbrőlnemazonosítottsúritörzste-
rületet(šúrskekmeňovéúzemie).Atanulmánybanközölttérképegyértelműenhibás.(rábik
2013,51–52.,61–62.p.)

17 HáziJenőteszemlítéstegy1291-bőlszármazóbirtokmegoszlásról,melytalánerreaterület-
re vonatkozhat: „Az esztergomi káptalan előtt egyfelől András fiamihály ispán és András
ispánfiai,Andrásésmátyás,valaminttávollevőtestvéreleustáchnevében,másfelőltestvé-
re,Tamás ispánfiamoghamagaés távollevő testvérei,TamásésAndrásnevébenPaska
nyitrai püspökkel egyetembenbirtokaik felettmegosztoztak,melyek között5sur falu volt
található.”(Házi2000,325.p.)

18 Az általános társadalom- és egyházszervezési jelenségek leírásához l. szabó 1966.;
körmendy1986,117.p.

19marsina1987,293.,352.,353.,378.,384.p.Azokiratok1253.március12.,1255.de-
cember6.,1255.december13.,1256.október6.,1256.november6.datálásúak.Amegye-
monográfiaaz1256-oselőfordulástemlíti.(Borovszky1904,70.p.)

20Házi2000,325.p.HáziJenőtovábbisúricsaládnevűszemélyeketisfelsorol.Uo.325–329.
21 Pozsonyvármegyéreésavárispánságral.steinhübel2013,3–28.p.Ahadiszolgálatottelje-

sítő,valamelyikhűbérúrnakvagyéppenamegyésispánnakalárendeltszerviensekrel.bőveb-
benFügedi1992,56–59.,65.p.
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körmösd,zonc,nagymagyaréskis-dunaáltalhatárolttérségben(Alsósúr,középsősúr,
Felsősúr,Egyházassúr,Hegysúr,nádassúr,nánasúr,Pénteksúr).16

Hegysúrlegalábbisháromkistelepülésből(Alsósúr,középsősúr,Felsősúr)szerveződ-
hetett, azok összeépülésével alakult ki? szomszédságában Egyházassúron és Péntek-
súronkívülmégkétfalu(nádassúr,nánasúr)létezettmára13.századvégén,vagyazok
későbbjötteklétre?17 Esetlegasúrnevűterületen,melynekegyház-igazgatásiközpontjává
Egyházassúrválta13.századelsőfelében,vándorlófalvakkalvandolgunk?Holhelyez-
kedtekelezekatelepülések?némelyikelnéptelenedett,újratelepült?milyenszerepetját-
szottanemzetségitelepítésipolitika?18 inkábbakérdések,mintaválaszokhalmozódnak.

Felsősúr/Hegysúr,illetveAlsósúr,középsősúr

AHegysúrravonatkozóelsőírásosemlítés,melyazelsőbirtokostésaszélesebbswr
földet jelzi (Bolchmagnum de swr), 1245-ből származik. Az okiratot azonban,mely
Borsa birtokleírását tartalmazza, a szakemberek hamisnak tartják, és keletkezését
1439előttredatálják.(marsina1987.141–142.novák2005,59.p.)Akésőbbibirtok-
összeírásokban1253és1256között fordulelőújraaneve(Bolch, filiomatthiaede
sur,illetveBolchfiliusmathiealakokban).19 Amúlthomályábóllépnekkiasúrelőnevet
viselőszemélyeksuriivánkaésBölcs(1256),surivalkunlányaAglent(1272)éssuri
Woynusfiai,Jakab,JánosésAndrás(1279).20

Hegysúr,illetveelődfalva(i)apozsonyivárispánságrészétképeztékéskirályivárjob-
bágyoklakták.Asúrfalvakbana13.századvégénmindenbizonnyalkialakultavárjob-
bágyokmellettanemességútjáralépőszerviensekkislétszámúcsoportja.21
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22 AklarisszákPozsonymegyébentöbbbirtokkalrendelkeztek.
23 „Pelseuch-i Bubekdetre nádor Forgach (dictus) Pétermesternek aHegsur-i királyi népek

nevébenelőadottpanaszáraamelyszerintazóbudaiapácákJanok-iofficialisa:Péterdiák
quandaminsulamHomokzygethvocatamaddictamvillamregalempertinentumháromév
előttJanokfaluhozcsatolta,Pozsonymegyeközgyűlésénamegyeelöljáróságaésassessorai
esküalatttettvallomásaalapjánbizonyítja,hogyazapácákrégtőlfogvaHomokzygethbirto-
kosai, Janok-i jobbágyaik jogcíme azonban ismeretlen.” (mályusz 1951, 683. p.) A forrást
említiHázi2000,327.p.AHomokzygethalatthomokostalajú,vízzelkörülvettterületetért-
hetünk.vö.Hoffmann2010,190.p.

24 Házi2000,326.p.Asúr-földmagyarhatárleírásábanisszerepel1345-ben.Uo.125.
25 AzElefántiakleszármazásitáblázatáraFügedi1992,166–167.p.
26 BaziniGyörgypozsonyifőispánvolt.(Borovszky1904,675.p.)
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Hegysúrelsőhitelesenalátámasztottírásosemlítése1399.november14-rőlszár-
mazik,melyegymásfélévtizedigelhúzódóbirtokviszályraisfénytderít.Ahegysúrivár-
jobbágyokazóbudai klarisszák22 birtokilletőségét vitattákHomokzygethhatárában.23
Egy másik forrás érzékelteti a sur föld nagyobb kiterjedtségét, hiszen a határával
magyarfaluvoltszomszédos.24

valószínűlegAlsó-,középső-ésFelső-súrravonatkozikaz1411-esbirtokfelsorolás,
melysurt,középsősúrtéskissurt,arátótnemzetségbeliElefántimátyásfiaistvánfia-
inak,lászlónak,mihálynakéssimonnak25 abirtokaittartalmazza.AzElefántiakazon-
ban már korábban birtokosok voltak a három súr faluban. 1379-ben tiltakoztak i.
lajosnál itteni birtokaik királyi lefoglalása miatt. súrt 1387-ben Elefánti mátyás fia
istvánéstársaibirtokolták.(Házi2000,326.p.)AzElefántiakterjeszkedésekézenfek-
vővolt,hiszenaközeliEgyházassúrta13.századvégénkirályiadománykéntkapták
ésaháromsúr faluban találhatóbirtokrészeiketBala várjobbágy fiaitól vettékmeg,
melyetkésőbb1408körülbővíthettek.(Fügedi1992,130–131.,154.p.)

1413-bansurháromfalutalkotott.zsigmondkirályezeketabirtokokatsuriroland
JánosmagtalanhalálautánelzálogosítottaPoznanimusticiusnak2300forintért.Asur
helynevetalátámasztjaegypontosföldrajzileírásis1413-ból.surt,melyekkorkirályi
birtok volt, várjobbágyok lakták, akik az óbudai apácák Homoksziget nevű birtokát
Alsójányokhatárábanelfoglalták.zsigmondafoglalásttörvénytelennekminősítetteés
abirtokvisszajuttatásárólrendelkezett.Akétkissurt(tehátkissurésamindenbizony-
nyalszinténkisebbfaluAlsó-súr)Egyházassúrral(Egyházsurkéntemlítve)együtt1419-
ben Poznanimusticius (semptei várnagy?) zálogba adta gróf Bazini Györgynek26 hét
évre10500forintért.(Házi2000,327.p.)súrkirályibirtokként,illetveazóbudaiapá-
cáknak elzálogosított birtokaként jelenik meg 1423-ban, mikor a határában
szentandrássúrtemlítik (emellettakétkissúr feleJugafiaJánostulajdonátképezi).
(Házi2000,328.p.)

FelsősúrPénteksúrralegyüttegy1441-esoklevélbenisfelbukkan.Ekkori.Ulászló
királyarozgonyiaknakadományozta,akiknekaszomszédaiaszentandrássúricsalád
tagjaivoltak.Úgytűnik,hogyFelsősúrHegysúrralazonosítható,mertaz1440-esado-
mányozásmégFelső-súrkétemlíti. (Házi2000,328.p.)TízévmúlvaHunyadiJános
HegysúrésPénteksúrbirtokában1450-benrozgonyiGyörgyötésrozgonyiistvánfiát
sebestyéntmegerősítette.1474-benbukkanfelszakálorbánneve,akiamáigHegy-
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27 Borovszky1904,70.p.AsaághicsaládamaksayFerencnélemlítettságicsaláddal lehet
azonos. A ságiak szerinte Pozsony megye vezető középbirtokos családjai közé tartoztak.
(maksay1990,578.p.)

28novákveronikaisfelhívjaafigyelmetasúr-anomáliákra.FelsősúrkéntazonosítjaHegysúrt.
(novák2008,71.p.)

29 Engel 1995.; maksay 1990. Pozsonymegye birtokviszonyai (térkép) és 598. Az 1549-es
összeírásbanHegysúrPénteksúrralészonccalszerepelegyütt.Összesen12adózóportát
adottaháromfalu.

30 Ennek a régi bevezető útnak amaradványama is azonosítható a községben. Az első és
másodikvilágháborúsáldozatokemlékművévelszembenimellékutcárólvanszó.

31 A Habsburg Birodalom történelmi térképeinek digitalizált tartalmaiban Hegysúr könnyen
kikereshető. vö. http://mapire.eu/hu/map/collection/firstsurvey/?zoom=16&lat=48.1711
5&lon=17.41944(Utolsóletöltés:2015.augusztus25.);http://mapire.eu/hu/map/collecti-
on/secondsurvey/?zoom=16&lat=48.16973&lon=17.42129(Utolsóletöltés:2015.augusz-
tus 25.); http://mapire.eu/hu/map/hkf_75e/?zoom=14&lat=48.17019&lon=17.439
(Utolsóletöltés:2015.augusztus25.)
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súron élő szakál család egyik őseként azonosítható.neki Alsóborsánál volt birtoka.
(Házi2000,328.p.)

AlsósúrésFelsősúrneveszerepelmégaz1553-asportálisösszeírásban.Akirályi
magyarországtárnokmesterénekBáthoriAndrásnakésaborostyánkőiuradalomtulaj-
donosának,amegyeegyiklegnagyobbbirtokosának,serédyGáspárnakekkor4-4por-
tájavoltafaluban.(Borovszky1904,70.p.;maksay1990,577.,580.,596.,600.p.)
középsősúrt1540-benemlítik,mikorcsorbaJánosabirtokátilyésháziilyésTamásnak
éstestvérének,valamintsaághideákimrénekésfiánakzsigmondnakadományozta.27

Továbbikutatásoknakkelltisztázniuk,hogyHegysúrelső,1399-esemlítésétköve-
tőenmiértmaradthasználatbana16.századközepénaFelsősúr(párhuzamos?)vál-
tozat, illetvemeddigmaradt fennazAlsósúr,középsősúrmegjelölés?28 Annyiminde-
nestrenyilvánvaló,hogyAlsósúr,középsősúr,Felsősúr/Hegysúra16.századközepén
közös pecsétlenyomót használt. Az 1544-ből származó pecsétlenyomónasiGillUm
TriUmsUrfelirattalálhatóésezközösigazgatásúfalurészekreutal.(novákováé.n.,
25.p.;novák2008,71.p.)Hegysúra14–15.századimagánföldesúrikiutalásokés
tulajdonváltásokutána16.századközepénújrakirályitulajdonbakerült.Apozsonyi
uradalomrészétképezte.29

Alsósúr,középsősúr,Felsősúr/Hegysúrföldrajzielhelyezkedésérea18–19.századi
úthálózatés településszerkezetalapjánkövetkeztethetünk.Azelsőkatonai felmérés
szerint,melya18.századmásodikfelérőlszolgáltatfontosadatokat,akésőbbminden
bizonnyalösszeépültfalubacsakPénteksúrirányábólmutathatókiegyfontosbe-,illet-
vekivezetőút.Ezajelenlegiskisebbhalmon,dombonfekvőfalurész,atöbbivelszem-
benmagasabbanelhelyezkedőegykoriFelsősúr30 (melyetmár1441-benHegysúrként
említenek)kerültoppozícióbaadomborzatilagalacsonyabban fekvő,amai templom
vonaláigkiépültközépső-ésAlsósúrral.Amásodikésharmadikkatonaifelméréstér-
képei,melyeka19.századiállapotokattükrözik,eztahosszúideigállandósulttelepü-
lésképet meggyőzően bizonyítják. Hegysúr további kiépülésére északnyugati és déli
iránybacsaka19.századutolsóharmadátólkerültsor.31
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32Wertner1910,466–468.p.csanádesztergomiérsekapozsonyikáptalannakazérsekitize-
dekbőljárónegyedrészeügyébenhatározottésemlítetteszentandrássúrt(1332.április26.)

33novákveronikafeltételeziazazonosságot.vladimírrábikellenbencsakaz1340-esnévvál-
tozatotközli(surecclesiasticalis)ésignoráljaamagyarnyelvűeket,melyekbőlpontosannyo-
monkövethetőatelepülésnevéneketimológiája.HáziJenőpéldáksorozatávalbizonyítjaaz
Egyházassúrfalunévésaszentandrássúrihelynévbőllettcsaládnévtovábbéléséta14–15.
században.rábik2010-es tanulmányábansem foglalkozikezzelazelőzménnyel.vö.Házi
2000,326–329.p.;novák2008,71.p.;rábik2013,51.p.;rábik2010,94.p.

34 Egy1454-esemlítésszerintEgyházassúrtemplomátszentAndrásapostoltiszteletéreszen-
telték fel,ésbirtokoskéntéla falubanszentandrássúri illésPéter. (Házi2000,329.p.)A
pozsonyiéskomáromifőesperességilletékességénekkérdéseEgyházassúrona13–14.szá-
zadbantovábbikutatásokatigényel.vö.kristó1988,339–340.p.

35 Pályafutásávaléstársadalmipozíciójávalfoglalkozik:Fügedi1992,170.p.
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szentandrássúr,Egyházassúr/Egyházfa

Egyházfaközépkoritörténeteszinténszorosanösszefonódikatöbbisúrfaluéval,sőt
templomoshelykéntközpontiszerepetjátszottavidéktársadalmi,gazdaságiéskultu-
rálisfejlődésében.

Wertnermórmár1910-benbizonyítottaEgyházfaazonosságátszentandrássúral.32
Ezatényaligvagynemkellőképpenkerültbeaszenckörnyékévelfoglalkozóhelytör-
ténetimunkákba.33 ElsőkéntmezőAndráspróbáltrendetteremteni,Wertnerretámasz-
kodva,1996-banaháromsúrmodelljének(Egyházassúr,Hegysúr,Pénteksúr)abeve-
zetésével.AszentAndrástiszteletérefelszenteltszentandrássúr1332-benemlítődik
villa sancti Andrae néven, és a pozsonyi főesperességbe tartozott.34 1390-ben
Eghazassurészentanderyaswr-kéntfordulelő,és1398-ramárEghazasfalu-kéntjegy-
zik. még majd száz év elteltével is él a kétféle megnevezés (zenthandraswr alias
Egyhazfalwa). 1407-ben ismét felbukkan az Eghazassur változat. Egyházassúr jelen-
tése’egyházassur/falu’,melybőlkialakultazEgyházasfalu,Egyházasfalvaésvégülaz
Egyházfa forma. mező András az ún. intra metas falvak kategóriájába sorolta
Egyházassúrt,Hegysúrt ésPénteksúrt. Ezeka településekegy határonbelüli birtok-
megoszlás vagy a lakosság széttelepítése következtében kaptak megkülönböztető
nevet.(Borovszky1904,540.p.;mező1996,54.,56.,57.p.;mező2003,36.p.)mező
Andrásújkeretbeemelteasúrfalvakértelmezését,helyesenmutatottráaregionális
egyházszervezetszerepérea településfejlődésben,azonbanHegysúrelődfalvaitésa
többifalut(nádassúr,nánasúr)nemvontabevizsgálódásaiba.

nánasúrhozhasonlóanittisafalunevérőlvettefelazegyiklegrégebbibirtokoscsa-
ládazEgyházassúri, illetveszentandrássúrielőnevet.1340-benEgyházassúrimihály
fiaAndrásbirtokrészéhezcsatoltákHermanfiamiklósföldjét.AzElefántiakHegysúrhoz
hasonlóanittisérvényesítettékbirtokjogaikat.Elefántimiklószalaiapát35 (ésistvánfia
lászló)1390-benköveteltékjogosbirtokukatafaluban,melyetPelczistvánbudaipol-
gárésAdorjánfalvicsolnokGyörgybirtokoltaktörvényellenesen.ráegyévrebeiktatták
őket birtokukba. Egyházassúrimihály fia Andrásnak és feleségének ilonának volt itt
udvartelke 1411-ben. Egyházassúr néhány birtokrésze (talán 14 telek) 1419-ben a
sempteiváruradalomhozkerültésmég1423-banisodatartozott.1421-benegycsalá-
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36 Engel1995;maksayFerenc1990.Pozsonymegyebirtokviszonyai(térkép).
37 mindenbizonnyalarrólakumpurdcomesrólvanszó,aki1279-ben40ezüstmárkáértmeg-

vásároltaazÚjvásár(vyuasar)nevűföldetazesztergomikeresztesektől.(szentpétery1961,
255.p.)

38 l.mégaz1474-esés1488-asadatokat:Házi2000,329.p.
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di ellentétre és gyilkosságra gyanakodhatunk. Egyházassúri János fia Jakab lánya
margitbevádoltaHermanháziHermanJánosfiát,miklóst,hogymegöltedankaJános
fiát,Pétert,akinekitestvérevolt.Elégtételkéntabűnösbirtokánakanegyedétkapta.
Egyházassúron1439-bennyolc jobbágytelketszámláltakössze,melyekEgyházassúri
miklóséi voltak. Az Egyházassúri család talán utolsó tagja lehetett,mert a birtokát,
mivelutódjanemvolt,Albertkirálykisfaludidemeterfiamihálydiáknakadta.Erzsébet
királyné1440-benBalázséteimihályfiainak,Pálnak,BenedeknekésJánosnakadomá-
nyoztaEgyházassúrt.szentandrássúriillésésfiai,mihályésistván1441-benvoltakbir-
tokosok.(Házi2000,326–329.p.)Egyházfaegytelkesnemesekkel1549-benserédy
Gáspárbirtokaitgyarapította.36

nádassúr

nádassúr nevea falu vízközeli, náddal benőtt helyzetéreutal. Amég földrajzilag be
nem határolt településről kevés írott forrás áll rendelkezésünkre. 1505-ben kereki
Aczélistvánkapottnádassúribirtokrészt,deeztalsóborsaichorbaAndrásésalsóbor-
saivizközyPálözvegye,Borbálaés János fianem fogadtákel. (Házi2000,239.p.)
1533-bancsorbaGergelyésPálfiaié,1540-benazillésházyakéésasaághyakévolt.
(Borovszky1904,70.p.)

nánasúr

Anánasúrra,melynekhozzávetőlegesföldrajzielhelyezkedésenádassúrhozhasonló-
anszinténismeretlen(amaiHegysúrésnagyborsaközöttlehetett),vonatkozóhíradás
1299-bőlegyrésztmagáraabirtokra, részbirtokosokraszolgáltatadatokat,másrészt
utal a névadóra is. A pozsonyi káptalan előtt lipold fia lőrinc, kumpurd ispán37 fiai
kumpurdésruich,valamintnanafiananamesterörökségkéntkapottsurfalujukat15
ezüstmárkáérteladták János fiainak,András ispánnakéschamának.nanamester
apjárólkaphattaezasúrfaluazelőtagját,egybenajóladatolhatóhelyikisnemesibir-
tokoscsaládanánasúrinevethasználta.(Házi2000,325.p.)Afalubana14.század-
bankétnagyobbrokoncsaládélt:anánasúriakésalőrincek.

nánasúri András fia lászló megfelezte nánasúrt 1371-ben rokonával, lőrinc fia
Pállal.Pál1383-bannánasúriAndrásfialászlóbirtokrészébőljáróleánynegyedet10
fehérmárkáértmegvette.Egyújabbnánasúri–lőrinc-földügyletrőlállrendelkezésünk-
re egy adat 1392-ből. A Borsamellettsúri András fia nánasúri János fia András fia
lászló4holdföldet4márkadénárértadtaelrokonának,lőrincfiaPálnak.(Házi2000,
326.p.)Aforrásegyértelműenjelzi,hogynánasúrazakkorikisborsáhozközel,annak
irányábanhelyezkedettel.38
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39 Engel1995;maksay1990.Pozsonymegyebirtokviszonyai(térkép).
40 Egyriasztópéldáral.somogyi2003.

nánasúr további oklevelesemlítése1400-ból származik.nánasúrimiklóspozsonyi
kanonokésanyjasebi70dénármárkáértzálogbavettetestvére,Tamásnánasúribirtok-
részét (mihályésTamásnánasúriPál fiai voltak). (mályusz1956,23.p.; zichy1888,
154–155.p.;Házi2000,327.p.)ApozsonyikáptalanréteiGyörgyfiátJánostbeiktatta
zálogjogon1407-benanánasúribirtokrészbe.1412-bennánasúrilászlólányai,ilonaés
katalinpereskedésutánmegkaptáknánasúrt54márka3forintlefizetéseellenében.A
birtokonmegisosztoztak.(Házi2000,327.p.)Újabbnánasúrizálogbirtokbeiktatására
kerültsor1463-ban.ApozsonyikáptalanbeiktattajogaibaFéliravaszGyörgyfiaJánost
JókaiGáspárfiaUlriknánasúribirtokrészébe(ittújraemlítődiknánasúrborsaihatára).
1496-bananánasúrihatárbanAlsóborsaiszüllőmihálynejének,dorottyánakésfiuknak,
Györgynekvoltbirtokrésze.(Borovszky1904,70.p.;Házi2000,329.p.)

Pénteksúr

Pénteksúrravonatkozóangyérebbadatokállnakarendelkezésünkre.Egy1316-osvagyon-
egyezség,melyszerintsuriPintik(Péntek)fiaistvánpereskedettchenefiaFarkasözvegyé-
vel,katalinnal,hitbérésjegyajándékmiatt.végül10márkábanegyeztekmeg.Pintiknek
kétgyermekétisfelsorolják,istvántésrózsát.Pénteksúr(Pynthekswr)errőlahelyibirto-
kosrólkaptaanevét.(Házi2000,325.p.;mező1996,54.p.)Pénteksúraquartáját(érseki
tizedekből származó negyedrészét) az esztergomi őrkanonoknak fizette 1335-től. (Házi
2000,326.p.)Afalua16.századközepénkirályibirtokvolt.39

Összegzés

Ezatanulmányegykisközségkoraitörténeténekugyanmozaikszerű,deazeddigiértel-
mezésekésarendelkezésreállóforrásokalapjánegyárnyaltabb,többszempontúvizs-
gálatáratettkísérletet.Ugyanakkortudatosítom,hogyaközépkoritelepülésszerkezet-
re,birtokviszonyokra,alokálistársadalmiszínterekrevonatkozóírottéstárgyiforrása-
inképpenasúrnevűtelepülésekrevonatkozóankorlátozottak,ezértamesszemenő,
kategorikuskövetkeztetésekkelóvatosankellbánni.

A közelebbrőlmegfoghatatlan személyi (törzsfő, vezér) identitásésa „vegytisztá-
nak”tűnő,dealapjaibankevertetnikai,törzsi,nemzetségiidentitások(esetünkbena
besenyő,részbenazószlovákelmélet)skrupulusoknélkülimegfeleltetéseatelepülés
nevéveltévútravisziamúltrólalkotottelképzeléseinket,ésakalandregényekingová-
nyosterületéretévedünk.Eznemszolgáljaamértéktartótörténelemszemléletkialakí-
tását,ésazegészségeslokálpatriotizmustzsákutcábavezeti.40

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a kellően alá nem támasztott, feltételes
módokbacsomagoltgondolatok,sőtkategorikusanmegfogalmazottszentenciákalel-
keshonismeretikutatókmunkájárahatnaknegatívan,nemkívántiránybatéríthetikel
azőszinténgondoltkezdeményezéseketésegysúlyosabbkövetkezménnyelisszámol-
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olvasókat,alelkesmúltbúvárokatkönnyenmegtéveszthetik.
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isTván GAUcsík
missinG cHAPTErs.conTriBUTions To THE mEdiEvAl HisTory oF HEGysÚr

This study is devoted to themedieval history of Hegysúr (Hrubý Šúr), a small
village near szenc (senec). The writing inspired by local history is looking for
answerstosubjectsandissueswhichhavenotyetbeenexaminedontheregional
level and from a comparative approach. These include the criticism of the
Pecheneg and old-slovak theory regarding the origin of the place name súr.
specialattentionisgiventotheresultsofarchaeologicalexcavationsconducted
inHegysúrandtheregion,aswellastheevaluationoftherelatingunsupported
explanationsorevenpreconceptions.Theauthordrawsattentionto theproble-
maticcharacterofthetwoexcavationsitesinHegysúr(csandal,kerektó)andthe
unprocessedness of the finds. He hasmade an attempt for a settlement and
estatereconstruction.Propertyrelationshipsofeightvillagescalledsúr(Alsósúr,
középsősúr, Felsősúr, Egyházassúr, Hegysúr, nádassúr, nánasúr, Pénteksúr)
situatedinthenearvicinitybetween11thand17thcenturiesarepresentedinthe
studyaswell. italsodiscusses thehistoryof the threepredecessorvillagesof
Hegysúr (Alsósúr, középsősúr, Felsősúr), their uniformization and medieval
settlementstructureexistinguntilthe19thcentury.
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