Adatok a magyar gyepük földrajzához.
A honfoglalást követő idők magyar gyepü-védelmi berendezkedéseinek jelentős történelmi és nyelvészeti irodalma
van. Ha azonban alaposabban vizsgálat alá vesszük a gyepük irodalmát, úgy arra az eredményre jutunk, hogy az egy
Karácsonyi Jánost leszámítva, tisztán gyér történelmi adatok és helynévmagyarázatok alapján épült föl, és a térrel,
a földrajzi viszonyokkal senki sem kísérelte meg egybevetni
az okleveles és helynévmagyarázati anyagot. így azután
meglehetősen zavaros az a kép, amelyet a gyepük elhelyezkedéséről kapunk, sok tekintetben ellent is mondanak egymásnak az adatok. Különösen figyelemre kell méltatnunk
ebben a tekintetben a helynévmagyarázatok alapján szerzett adatokat, mert hiszen egy-egy egyébként helyenkint valóban gyepüre emlékeztető helynevünk másutt esetleg egészen késői származású is lehet, s még abban az esetben sem
lehet döntő bizonyság, ha legrégibb helynévgyűjteményünk ben, Lipszky Repertóriumában helyet foglal az illető helynév. Kétségtelen ennélfogva, hogy egy-egy állítólagos gyepiihelynév csak akkor fog valóban annak bizonyulni, ha a
földrajzi helyzet, a különböző gyepü-helynevek helyzetének
egymással való kongruenciája is igazolja azt.
Bihari és jászsági településföldrajzi tanulmányaim közben bukkantam reá, hogy bizonyos helynevek országszerte
való elterjedése feltűnő megegyezést mutat a honfoglaláskori gyepük helyzetével. Több olyan helvnevet találtam,
amelynek nem jelentése, hanem elterjedése figyelmeztet arra,
hogy valami kapcsolata van a gyepükkel. Ezek egyrésze a
részletesebb vizsgálatok során gyepüőrző nemzetség és népneveknek bizonyult.
Mások jelentése megfejtetlen, de a gyepük vonalán való
elterjedésük mindenesetre figyelmeztetés a további kutatásra.
Ismét mások jelentésük szerint is valóban gyepükkel állanak kapcsolatban.
Módszerem tehát éppen fordítottja annak, hogy kizárólag a jelentésből következtessek a gyepükkel való kapcsolatokra. hanem bizonyos esetekben ellenkezőleg, elterjedésükből vonok következtetést a gyepükre. Ugy vélem, hogy a
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probléma történelmi és nyelvészeti módszerekkel való megközelítése után a geográfiái módszerek alkalmazása is közelebb viheti ezt a történelmi földrajzi kérdést a tisztább megismeréshez.
Azokat a topográfiái elemeket, amelyekről a történelmi
és nyelvészeti adatok azt állítják, hogy a gyepükkel kapcsolatosak, természetesen minden további kritika nélkül el
kellett fogadnom és megkísérelnem, hogy vájjon milyen módon illeszkednek be a térbeli kongruenciába. Csak ha azt
találtam, hogy ennek nem felel meg, akkor kellett elvetnem.
Semmisesetre sem tévesztettem azonban szem elől. hogy a
gyepük helyzete időben nagy átalakuláson ment keresztül
és hogy a gyepük is igen különböző értékűek voltak, különböző céllal, szinte azt mondhatnánk, hogy kiilojibözo
rendű gyepük állottak fel: országos, törzsválasztó gyepük,
s mindezek helyzete térben és időben változván, igen bonyolult térbeli, térképi képet kapunk a gyepükről.
Egyes vitás gyepüneveket csak akkor fogadtam el, ha
beleilleszthetők a térbeli valószínűségbe, illetve egyazon név
is lehet térbeli helyzete szerint egyik helyütt gveptijelentőségii, másutt nem az. Különösen ilyenek a szláv gyepű nevek, amint azok már Tagányinak is nehézségeket okoztak,
mint pl. a Lehota, amely helyenkint egészen ú j származású
is lehet. A gyepüőrzo népek neveit sem vettem mindenütt a
gyepük feltétlen bizonyítékának, s főleg ott adtam nekik
helyet, ahol elterjedésük legkülső vonalán bukkannak fel.
Tlyenek elsősorban a besenyők települőhelyeinek nevei.
Mielőtt saját gyepiiadataimat sorraveszem, első feladatom volt az eddigi térbelileg rendezetlen anvagból megfelelő földrajzi kritikával megszerkeszteni a különböző korok
gvepiivonalainak térképét egy lapon. Ennek hiányos adatait
földrajzi módszerekkel igyekeztem pótolni; ahol a csak esetlegesen fennmaradt okleveles és helvnévi adatok nem töltötték ki a biztos támpontok közti teret, ott magát a földrajzi,
orografiai. vízrajzi, sőt eredeti növényi takaró viszonyait
tartottam szem előtt. A térszín járhatósága igen sok helyen útbaigazít. ha okleveles és biztos helvnévmagyarázati adatok
megadják a terepen a főbb támpontokat.
Különösen érdekesen alkalmazhatók a földrajzi módszerek a gyepükapuk megállapítása problémájában. Erre vonatkozólag alább néhány érdekesebb példa részletesebb tárgyalását is megkíséreltem.
Elég sok nehézséget okoz e történelmi földrajzi probléma exakt földrajzi módszerekkel való megközelítésében
a gyepűvel kapcsolatos különböző fogalmaknak az idevonatkozó irodalomban való rendszertelen használata. Gyepű
és országhatár, őrhely és a gyepiiőrzők telepíilőhelye, őr-

hely és végpont, gyepükapuk és gvepüátkelők. gyepügátak
és gyepütöltések, — végeredményben mind földrajzi fogalmak, — meglehetősen határozatlanul fordulnak elő az
idevágó irodalomban.
Gyepütérképem megszerkesztésében a következő fontosabb irodalom anyagát értékesítettem.
I. Pauler Gyula: Anonymus külföldi vonatkozásai. (Századok, 1883.). — Ez az értekezés azonban csak egészen általános anyagot ad, és csupán csak nagyjából jelöl meg néhány
végpontot.
II. Tagányi Károly: Apróságok megyénk múltjából.
(Nyitramegyei Közlöny, 1885. évf. 37. sz.) — Csak a Pöstvén körüli gyepükre van néhány adata.
III. Pauler Gyula: Néhány szó hadi viszonyainkról a
XI—XIII. században. (Hadtörténelmi Közlemények, 1889.).
IV. Karácsonyi János: A honfoglalás és Erdély. (Katolikus Szemle, 1896.). — Az első munka, amely részletesebben
írja le hazánk egyik gyepiiszakaszát.
V. Thallóczy Lajos: Tanulmányok a Blagay család történetéből. (1897.). — A sziavon gyepükre van néhány adata.
VI. Sebestyén Gyula: A székelyek neve és eredete. (1897.)
— Számtalan adata van a gyepükre, azonban úgy vélem,
nem mindegyik állja meg helyét és így csak azokat vettem
fel, amelyekben nincsen földrajzi ellentmondás.
ATI. Boncz Ödön: A szentgyörgyvölgyi Bakacs család.
(Turul. 1899.) — Csupán csak egv gyepiinevet említ.
VIII. Kai'ácsonyi János: Halavány vonások hazánk
Szent István korabeli határairól. (Századok, 1901.). — Az
egyetlen gyepütanulmány, amely ténylegesen számol a földrajzi viszonyokkal is.
IX. Tagányi
Károly: Gyepű és gyepüelve. (Magyar
Xyelv, 1913.). — összefoglaló és alapvető tanulmány, amely
azonban ezt a térbeli problémát nem térbelileg kezeli, hanem csupán csak az egves helyneveket szedi számba, tekintet nélkül arra. hogy vájjon ezek beleilleszkednek-e egy egymással való térbeli kongruenciába és vájjon az illető topográfiái hely saját földrajzi viszonyai nem mondanak-e ellent
gyepümultjának.
X. Pais Dezső: Helvnévmagvarázatok. (Magvar Nvelv.
1916.).
XI. Holub József: Zala vármegye története a középkorban (Pécs, 1929.). E mű csupán csak néhány adatot tartalmaz
a gyepükre.
XII. Hodinka Antal: A munkácsi g. kat. püspökség története (Budapest. 1909.).
XIII. Fekete Nagy Antal: A Szepesség területi és társa-

dalmi kialakulása (Budapest, 1934.). A szepességi gyepüket
részletesen írja le.
XIY. Alább e tétel alatt saját gyepű ad at aim at sorolom
fel. Ezekbe néhány olyan adat is fel van véve, amelyek más
kisebb munkákban előfordulnak ugyan, de azokat csak térképem megszerkesztése után találtam meg.
XV. Pais Dezső: Kék-kend. Körösi Csorna Archívum. I. k.
270. 1.). Főleg a szolnokdobokai gyepükkel foglalkozik.).
E forrásanyagon kívül a gyepük kérdésével általánosságban még az alábbi munkák foglalkoznak:
Paul er Gyula: A magvarok megtelepedéséről. (Századok,
1877.).
-Vagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztárai család oklevéltára (Budapest, 1887". I. k. 146. 1.).
Tagányi Károly: A honfoglalás és Erdély. (Ethnographia, 1890.). E szerző hasonló c. m u n k á j a itt jelent meg
először.
Tagányi Károly: A honfoglalás és Erdély. (Katholikus
Szemle, 1896. III. f.).
Karácsonyi János: Szent István király emlékezete. Budapest, 1901.). Ez külön cím alatt jelent ugyan meg, de
anyaga azonos Karácsonyi János Halavány vonások hazánk
Szent István korabeli határairól c. értekezésével.
Hóman Bálint: őstörténetünk keleti forrásai. (Századok,
1908.). ^
Hóman Bálint: A honfoglaló törzsek megtelepedése. (Turul, 1912.).
Melich János: Baranya. (Magyar Nyelv, 1912, 292. 1.).
Madzsar Imre: Kék-kend. (Magyar Nyelv. 1917.).
Hóman Bálint: A magyarok honfoglalása. (1923.).
Sipos Zsigmond: Gyepükörvár. (Budapest, 1933.).
Sipos Zsigmond: A Felső-Tiszavidékének vagyis a legutolsó Hungária első szállásának gyepüszervezete. (Budapest,
1934.).
Az alábbiakban felsorolom mindazokat az okleveles és
helynév adatokat, amelyek alapján térképemet megszerkesztettem, az okleveles adatokat mind, a helyneviekből csupán csak azokat, amelyek a földrajzi kritikát kiállják, azaz
fekvésük alapján valószínűnek látszik, hogy a gyepükkel
összefüggésben voltak. Felsorolásom rendszere a következő.
Minden szerzőnek először okleveles adatait, azután helynévadatait állítom egybe, még pedig lehetőleg a nyugati, északi,
keleti, déli gyepük sorrendjében, majd az esetleg előretolt
gyepiikre vonatkozó adatait és végül a belső gyepükre vonatkozó anyagot. Természetesen ezeket nem lehet minden
esetben szigorúan kategorizálni. Azon helynév adatokat,

amelyeknek utóbb más magyarázatot adtak, nem vettem
fel minden esetben, csak ha helyzetük szerint mégis valószinünek látszik, hogy esetleg gyepükkel is kapcsolatban állhattak.
I. (Pauler): 1. Borsodvár, 2. Sóvár.
II. (Tagányi):
3. Strázsa (Nyitra m), 4—5. örvistye
(Nyitra m), 6. Ocskó (Nyitra m), 7. Temetvény (Nyitra m).
III. (Pauler): 8. Soproni kapu Babótnál, 9. Lengyel k a p u
Toporcnál (Szepes m), 10. Orosz k a p u Munkácsnál, IL Cseh
kapu a hrozinkai szorosnál (Trencsén m), 12. Halmágv
Kükül lő m), 13. Ugra (N-Küküllő m), 14. Miklósvár" (Háromszék m).
IV. (Karácsonyi): 15. Tihó (Szilágy m), 16. Meszes-kapu,
17. Báród (Bihar m), 18. Solymos (Bihar m), 19. Solymoshegy (Királvhágótól délre), 20. Erdőszáda (Szatmár m), 21.
őrmező (Szilágy m), 22. Gyepű, most Priszáka (Kr-Szörény
m), 23. őrmező (Zemplén m), 24. Kolozsvár, 25. Kolozs, 26.
Mezőőr (Kolozs m), 27. Nagykapus (Kolozs m), 28. Kiskapus (Kolozs m), 29. Kapus folyó (Kolozs m), 30 Csege (Sz.
Doboka m).
V. (Thallóczy): csak általánosságban emlékszik meg egy
előretolt gyepüről.
VI. (Sebestyén): 31. Kerka folyó (Zala m), 32. Fényesháza (Zala m), 33. Hazugd (Zala m), 34. Gyepüs, volt birtok
Yindornyaszőllős mellett (Zala m), 35. Csákány (Vas m), 36.
Gosztonv (Vas m), 37. Hodász (Vas m), 38. Rábahidvég (Vas
m), 39. Vasvár, 40. Megyehida (Vas m), 41. Kapuvár (Sopron m), 42. Babót (Sopron m), 43. Lever (Sopron m), 44. Árpás
(Sopron m), 45. Rojt ökör (Sopron m), 46. Szárazvám (Sopron m), 47. Pecsenyéd (Sopron m), 48. Gáta (Sopron m), 49.
Pecsen dunai folvóág (Pozsony mellett), 50. Bezenye (Moson
m), 51. Boleráz (Pozsony m), 52. Cséke (Vas m), 53. Egerszeg (Zala m), 54. Kőszeg (Vas m), 55. Sárosszeg (Vas m), 56.
Kolozsvár (Vas m), 57. Kolozs-puszta (Vas m), 58. Lövő (Zala
m), 59. Oroszvár (Moson m). 60. Lesvár (Győr m), 61. Sövényháza (Győr m), 62. Kozár (Vas m), 63. Árokszállás (Vas
m). 64. Hosszuszeg (Vas m), 65. Alsólő (Vas m), 66. Felsőlő
(Vas m), 67. Alsóőr (Vas m), 68. Felsőőr (Vas m), 69. Őriszentmárton (Vas m), 70. Oláhciklin (Vas m). 71. Németciklin
(Vas m), 72. Lődös (Vas m), 73. Baksafalva (Vas m), 74. Vörösvár (Vas m), 75. Őrisziget (Vas m), 76. Gyepüfüzes (Vas
m), 77. Egyházasf'üzes (Vas m), 78. Horvátlo (Vas m), 79.
Németlő (Vas m), 80. Újvár (Vas m), 81. Lipócz, németül
Steinfurt (Vas m), 82. Sóskút, németül Steinriegel (Vas m),
83. Karácsfa, németül Hagensdorf (Vas m), 84. Óvár (Vas
m), 85. Alsóstrázsa (Vas m), 86. Felsőstrázsa (Vas m), 87.

Őriszentpéter (Vas m.), 88. Csekefa (Vas m.), 89. Vámoscsalád (Vas m), 90—91. Egerszeg (Vas m), 92. Sárvár (Vas m),
93. Ikervár (Vas m), 94. Egyházszeg (Vas m), 95. Egervár
(Vas m), 96. Besenyő (Zala m). 97. Sárhida (Zala m), 98. Szegfalu (Zala m), 99. Zalavár, 100. Sárszeg (Zala m), 101. Nagykanizsa, 102. Kollátszeg (Somogy m), 103. Salomvár (Zala
m), 104. Kustánszeg (Zala m), 105. Mile jegyházszeg (Zala
m), 106. Rózsásszeg (Zala m), 107. Pálfiszeg" (Zala m), 108.
Gombosszeg (Zala m) 109. Barabásszeg (Zala m), 110. Győrfiszeg (Zala m), 111. Paizsszeg (Zala m), 112. Nyitra. 113.
Cseklész (Pozsony m), 114. Eberhard (Pozsony m), 115. Szentgyörgy (Pozsony m), 116. Vedrőd (Pozsony m), 117. Gány
(Pozsony m), 118. Udvard (Komárom m). Í19. Taszár (Bars
m), 120.-Egerszeg (A-Torna m), 121. Céke (Zemplén m), 122.
Baranya (Ung m), 123. Berencs (Nyitra m), 124. Kapós (Ung
m), 125. Beregszeg (Nyitra m), 126. Fornószeg (Nyitra m),
127. Pecsenyéd (Nyitra m), 128. Üzbég (Nyitra m), 129. Csek e j (Nyitra m), 130. Egerszeg (Nyitra m), Í31. Kolozs (Nyitra
m), 132. Ternava-folyó (Pozsony m), 133. Besenyő (Bars m),
134. Füzér (A-Torna m), 135—6. Cséke (Bihar m), 137. Körösszeg (Bihar m), 138. Nyársszeg (Bihar m), 139. Szélszeg
(Szilágy m), 140. Szamosszeg (Szatmár m), 141. Baranyapatak (Máramaros m), 142. Várad (Bihar m), 143. Gyepesérpatak (Bihar m), 144. Forrószeg (Bihar m), 145. Oláhgvepes
(Bihar m), 146. Magyargyepes (Bihar m), 148. Less (Bihar
m), 149. Sárszeg (Bihar m), 150. Diószeg (Bihar m), 151. Vámosláz (Bihar m), 152. Székely (Szabolcs m), 153. Besenyőd
(Szabolcs m), 154. Kisbesenyő (Szabolcs m), 155. Őr (Szabolcs m), 156. Lövő (Szabolcs m), 157. Lövőpetri (Szabolcs
m), 158. Kisvárda (Szabolcs m), 159. Őrladány (Szabolcs m),
160. őrmező (Szabolcs m), 161. Szikula (Arad m), 162. Szilszeg, másképen Susek (Szeréin m), 163. Brana folyó (Verőce
m), 164. Vaskapu (B-Bodrog m), 165. Őr (Somogy m), 166.
Tüskevár (Somogy in), 167. Segesd (Somogy m), 168. Csökölv (Somogy m), 169. Egerszeg (Pest m), 170. Isaszeg (Pest
m), 171. Szeghalom (Békés m), 172. Kaposvár, 173. Kaposfolvó (Somogy m), 174. Szegvár (Csongrád m), 175. Kaposszekcső (Somogy m), 176. Egerszeg (Baranya m), 177—8. Kozár (Baranva m), 179. Baltavár (Vas m), 180. Tüskevár
puszta (Vas m), 181. Véged (Zala m), 182. Szegvár (Zala m),
183. Torna (Veszprém m), 184. Tüskevár (Veszprém m), 185.
Gvepükaján (Zala m), 186. Csékut (Veszprém m). 187. Gyepes (Veszprém m). 188—9. Lőd (Veszprém m), 190. Farkasgyepü (Veszprém m), 191. Vámos (Veszprém m), 192. Veszprém. 193. Berhida (Veszprém m), 194. Szerecseny-puszta
(Fehér m), 195. Felsőbesenyő (Fehér m), 196. Alsóbesenyő
(Fehér m), 197. Strázsa-hegv (Esztergom m), 198. Szigetvár

(Somogy 111), 199. Besenyő (Somogy m), 200. Kozár (Tolna
m), 201. Strázsa (a Morva mellett), 202. Nagyiévárd (Pozsony /
m), 203. Kislévárd (Pozsonv m), 204. Székelyfalva (Pozsony'
m) v 205. Téth (Győr m), 206. Szőny (Komárom m). 207. j
Leányvár (Esztergom m), 208. Jászfaln (Esztergom m). 209.
Vörösvár (Pest m), 210. Keszi-puszía (Zala m), 211. Sasvár
(Nyitra m), 212. Nyársardó (Sáros m), 213. Füzesgyarmat
(Hont m), 214. Csejkő (Hont m), 215. Pecsenicz (Hont m),
216. Trnavka (Bars m), 217. Trnava (Bars m), 218. Végles
(Zólyom m), 219. Barsvár (Bars m), 220. Gyepes erdő Szék
mellett (Sz-Doboka m), 221. Branyiszkó-hágó, 222. Cigla (Sáros m).
^ 11. (Boncz üdön): 223. Szentgyörgy völgye (Zala m).
VIII. (Karácsonyi):
224. Őrpordány (Sopron m), 225.
Szatta (Vas m), 226. Zágorhida (Zala m), 227. Őrikozmadomb
(Zala m), 228. Mihályi (Sopron m). 229. Garam szentbenedek,
230. Gyepüelve (Ung m), 23L. Kőkapu hegy (Kolozs felett,
Nyitra m), 232. Sztráska puszta (Nógrád m), 233. Strázsa
puszta (Gömör m), 234. Őr (Zemplén m), 235. Őr (Ung m),
236. Berencs (A-Torna in), 237. Őrpátroha (Szabolcs m), 238.
Szád (Hunyad m), 239. Kapu (A-Fehér m). 240. Bikszád
(Szatmár m), 241. Vaskaszentmárton (Somogy m), 242. Őrtilos (Somogy m), 243. Finta (Sáros m), 244. Nagvőr. Strázsa
(Szepes m), 245. KisorT Strázska (Szepes m), 246" Szolyva
(Bereg m), 247. Huszt (Máramaros m). 248. Felőr (Sz-Doboka
m), 249. Őregvház (A-Fehér m).
IX. (Tagányi): 250. Vaskapu-erdő (Zala m), 251. Kisbarom (Sopron m), 252. Nagybarom (Sopron m), 253. Yimpác
(Sopron m), 254. Kiliti (Moson m). 255. Récse (Zala m). 256.
Récse (Pozsony m), 257. Perlak (Zala m), 258. Gát egykori
falu Káld mellett (Zala m). 259. Árokköz egykori falu (Zala
m), 260. Szempc, németül Wartberg (Pozsony m), 261. Levél,
egykor Lövér (Moson m), 262. Avarfölde egykori község (Zala
m), 263. Szádvár (A-Torna m), 264. Bronistye (Trencsén
m), 265. Esztrény (Gömör m), 266. Gyepüspataka egvkori
falu (Sáros m), 267. Gyepüsvölgy egykori falu (A-Torna m),
268. Csegegvöpüfő egykori falu (Heves m), 269. Trázs (Nógrád ni), 270. Sztregova (Nógrád m), 271, Revistve (Bars m),
272. Klucsó (Trencsén m), 273. Horlyó (Ung m), 274. Sztrezsnicz~ (Trencsén m), 275. Sztrizs (Gömör m), 276. Trizs (Gömor
m), 277. Bikszárd (Pozsony m). 278. Cseke (Bars m). 279.
Brod (Bereg m), 280. Brodno (Trencsén m), 281. Brocko
(Nyitra m), 282. Brogván (Bars m), 283. Krasznibrod (Zemplén m), 284. Végardó (Zemplén m), 285. Végtelke (Gömör
m). 286. Oroszvég (Ung m). 287. Esztró (Szatmár m). 288.
Kolcs (Szatmár m). 289. Esztár (Bihar m), 290. Urszád (Bihar
m), 291. Verécze (Ugocsa m), 292. Végardó (Ugocsa m). 293.

Verőcze (A erőcze m), 294. Kljucshegy (Yarasd m), 295. Bikszág (Yarasd m), 296. Drávaszád (egvkor a Drávatorkolatnál). 297. Kelőd (egvkor Yalkó m), 298. Csibagáta (egvkor
Yalkó m), 299. Csibagát-puszta (Baranya m), 300. Öszró
(Baranya m), 301. Gyepes-folyó (egykor Somogy m), 302.
Rovistye (Szlavónia), 303. Légrád, 304. Granica (Pozsega m),
305. Lapáncsa. egykor Gátvége (Baranva m), 306. Végkakpuszta (Somogy m), 307. Kulcsod (Komárom m), 308. Szád
(Bács m), 309. Sövény (Somogy m), 310. Csebegyepüje (egykor Veszprém m), 31 i. Szemes (Somogy m), 312. Szemes (Somogy m), 313. Szemő (Komárom m), 314. Végfalu (Tolna m),
315. Verecke-hágó. 316. Proszecsko hegy (Lipót m), 317. Lengvár nemétül LangwartTÍorf (Szepes m), 318. Grénic (Szepes
m), 319. Csáka (Sz-Doboka m). 320. Guraszáda (Hunvad m),
321. Cód (Szeben m), 322. Biikkszád (Háromszék m), 323.
Gyepüsvölgy (volt T-Aranyos m), 324. Orros Mátyás gvepü je
(egykor Kolozs m), 325. Baranka vára (egykor Máramaros m).
X. (Pais): 326. Tötör (Sz-Doboka m), 327. Alőr (Sz-Doboka m), 328. Vaskapu (Szilágy m).
XI. (Holub): 329. Csesztreg (Zala m), 330. Kebelepatak
(Zala m), 331. Hétkutas (Zala m), 332. Reznek (Zala m), 333.
Nova (Zala m).
XII. (Hodin ka): 334. Jeszenő (Ung m), 335. Pusztamező
(Sáros m), 336. Trócsán {Sáros m).
XIII. (Fekeíe
Nagy): 337, Létánfalu (Szepes m). 338. Tamásfalva (Szepes m), 339. Petróc~(Szepes m), 340.^Máiéfalva
(Szepes m), 341. Görgő (Szepes m). 342. Lőcse, 343. K&üüárk,
344. Szepesváralja, 345. Csütörtökhely (Szepes m), 346.
Gyánkfalva (Szepes m). 347. Almás (Szepes m), 348. Daróc
(Szepes m), 349. Mecsedelfalva (Szepes m), 350. Mahálfalva
(Szepes m), 351. Csontfalva (Szepes m). 352. Pikfalva (Szepes m), 353. Ábrahámfalva (Szepes m), 354. Lenkfalva (Szepes m), 355. Farkasfalva (Szepes m), 356. Ruskin (Szepes
m), 357. Filefalva (Szepes m), 358. Izsákfalva (Szepes m),
359. Podolin (Szepes m), 360. Ófalu (Szepes m), 361. Felsőlipnik (Szepes m).
XIV. (Fodor): 362. Tanka (Vas m), 363. Tonkaháza (Pozsony m), 364. Gyepü-puszta (Zala m), 365. Kulcsod (Győr
m), 366. Véghegy (Zala m), 367. Lövő (Sopron m), 368. Ternava folyó (Zala m), 369. Tüskésszentgyörgy (Zala m), 370.
Tüskeszer (Zala m), 371. Lesvár-puszta (Győr m). 372. Győrvár (Vas m), 3 7 3 f o l v ó (Zemplén m), 374. Sztrázs
puszta (Zemplén m), 375_ Gatálv (az előbbi mellett), 376.
Osztró (Ungvár mellett), 377. Reviscse (Ung m), 378. \ a s kapu puszta (Gömör m), 3797'Tvolosa (Gömör m), 380. Le-

várt (Gömör m), 381. Levő-erdő (Nógrád m), 582. Sztrazsna- ,A
hegy (Nógrád m), 385. Yarta-hegy (Garamszentbenedek fe- „
lett), 384. Revistyeváralja (ugyanott), 385. Lövő (Borsod ni),
386. Szádok (Nyi tra m, Kolozs fölött)) 387. Nyitraszeg, 388.
Tenkőtelek (Nógrád m), 389. Gyapalóc (Zemplén m), 390. j
Kolcs (Zemplén m), 391. Gyapoly-puszta (Zemplén m, Köles
határában), 392. Cséke (Zemplén m), 393. Őrös (Zemplén ni),
394. Őrhegy (Zemplén m), 395. Bodrogszög (Zemplén m), 396. '
Eperjesszög (Zemplén m), 397. Árok (Ung m), 398. Diószeg
(Pozsony m), 399. Daróc (Bereg m), 400. Daróc (Sáros m).
401. Osztrópatak (Sáros m), 402. Daróc (Nógrád m), 403. Daróc (Ung m), 404. Kozárd (Nógrád m), 405. Nagydaróc (Nógrád m), 406. Panyidaróc (Nógrád m), 407. Tövispere (ATorna m), 408. Tövises-puszta (Borsod m), 409. Gát (Bereg
m), 410. Strázsa hegv (Abos fölött, Sáros m), 411. Sztrázsa
(Trencsén m), 412. Ládbesenvő (Borsod m), 413. Bessenvszög
(Szolnok m), 414. Besen vő (Heves m), 415. Lövéte (Udvarhely m), 416. Osztrov (Kr-Szörénv ni), 417. Gátalja (Temes
m), 418. Tiszalök (Szabolcs m), 419. Baranya falu (Máramaros m), 420. Besenyő (Pest m), 421. Kék (Szabolcs m), 422.
Kalusa (Ung m), 423. Gyülvész (Sáros m), 424. Sztrázsahegv (Sáros m, I' inta fölött). 425. Szádelő (Gömör m), 426.
Kolossó (Bártfa alatt). 427. Tenkesúifalu (egykor Sáros m).
428. Revisnye (Árva m), 429. Tövisfalu (Nyitra m), 430. Proszács (Sáros m). 431. Proszek (Nyitra m). 432. Ószáda (Árva
in), 433. Besenyő (Liptó m), 434. Daróc (Borsod m), 435. Daróc (Borsod m), 436. Tenke (Bihar m), 437. Besenyő (egykor
Tenke mellett), 438. Bokszeg (Arad m), 439. Gyepüsolymos
(Bihar m), 440. Szilágyszeg, 441. Nagyszeg (Szilágy m), 442.
Vámfalu (Szatmár m), 443. Kőszegremete (Szatmár m), 444.
Szádokoserdő (Szatmár m), 445. Hermánszeg (Szatmár m),
446. Berencs (Szabolcs m), 447. Yaskapu-hágó (Hunyad m),
448. Yámosmárga (Kr.-Szörény m), 449. Szákul, magyarul
Székely (Kr.-Szörény m), 450. Tankafalva (most Ciganyesd.
Bihar m), 451. örvénd (Bihar m), 452. Rekeszpatak (Bélfenyér határában, Bihar m), 453. G y a p j ú (Bihar m), 454. Gyapolv puszta (Bihar m). 455. Cséklye (Bihar m), 456. Vaskapu
tanya. (Szabolcs m), 457. Esztár (Szabolcs m), 458. Cseke
(Szatmár m), 459. Repszeg (Arad m), 460. Rakasz (Máramaros m), 461. Fíilpösdaróc (Szatmár m), 462. Cégény (Szatmár m), 463. Csegöld (Szatmár m), 464. Királydaróc (Szatmár
m). 465. Pusztadaróc (Szatmár m), 466. Berend (Szatmár m),
467. Gát (Szabolcs m), 468. Tövised (Szilágy m), 469. Gátszeg (Bihar m), 470. Malomszeg (Bánffvhunyad mellett), 471.
Tekintőhegv (Kolozsvár fölött), 472. Őristrázsa-hegy (Kolozsvár mellett), 473. Kapus-hegy (Bethlennél), 474. Gyapalbükk-

hegy az előbbi mellett). 475. Oroszfalu (Sz-Doboka m), 476.
Hadrev (lorda m), 477. Boronamező (Szilágy m), 478. Őrhegy
(Zilah mellett), 479. Daróc (Kolozs m), 480. Gyepeserdő (Sz.Doboka m), 481. KfrZarvár (Sz.-Doboka m). 482. Ajtón (Kolozs m), 483. Szárazajta (Háromszék m), 484. Nagyajta (Háromszék m), 485. Középajta (Háromszék m), 486. Besenyő
ÍB-Naszód m), 487. Czegőtelke (Sz-Doboka m), 488. Árokalja
(Sz-Doboka m), 489. Hidvég (Háromszék m), 490. Árkos (Háromszék m), 491. Daróc (Udvarhely m), 492. Gyepes (Udvarhely m), 493. Tenkes hegy (Baranya m), 494. Bisse (az
előbbi mellett), 495. Tilos-erdő (ugyancsak), 496. Vaskapupuszta (szintén), 497. Vasvár puszta (Baranya m), 498. Egerszeg (Baranya m), 499. Tüskés-puszta (Baranya m), 500. Berenve-puszta (Baranya m), 501. Hidvég (Baranya m), 502.
Tenke-hegy (Zala m), 503. Tankafalva (egykor Valkó m),
504. Gyipsa-monostor (Szerémség), 505. Erdővég (az előbbi
mellett), 506. Bize (Somogy m), 507. Boronka (Somogy m),
508L_Daróc (Baranya m), 509. Gát (Verőce m), 510. Csekepuszta~(Somogy m), 511. Győr, 512. Tenkér-part (Békés m),
513. Tenk-puszta (Heves m), 514. Kolosnéma (Komárom m),
515. Tüskés-puszta (Tolna m), 516. Székely (Tolna m), 517.
Székely (Tolna m), 518. Vaskapu-hegy (Esztergom m), 519.
Ároktő (Borsod m), 520. Árokszállás (Szolnok m). 521. Vésztő
(Bihar m), 522. Kolozs (Zala m), 523. Vaskapu (Zala m). 524.
Székelyhíd (Bihar m), 525. Hátszeg (Hunyad m), 526. Ternovica (Arad m), 527. Ternava (Hunyad m), 528. Tövis (AFehér m), 529. Besenyő (A-Fehér m), 530. Remeteszeg (MTorda m), 531. Egerszeg (M-Torda m), 532. Vidrátszeg (KKüküllő m), 533. Buzásbesenyő (K-Küküllő m), 534. Mezőkapus (T-Aranyos m), 535. Besenyő (Háromszék m), 536.
Oltszem (Háromszék m), 537. Esztény (Sz-Doboka m), 538.
Kiskapus (N-Küküllő m), 539. Kistövis (K-Kiiküllő m), 540.
Egyházszeg (Nyitra m), 541. Malomszeg (Nyitra m), 542. Baromlak (Komárom m), 544. Varskapu-puszta (Komárom ml,
545. Bese (Bars m), 546. Győröd (Bars m), 547. Lök (Bars
m), 548. Vámosladány (Bars m), 549. Óvár (Bars m), 550.
Fegyvernek (Hont m), 551. Peres puszta (Nógrád m), 552.
Hidvég (Hont m), 553. Kékkő (Nógrád m), 554. Esztergály
(Nógrád m), 555. Vámosfalu (Nógrád m), 556. _Qzdin (Nógrád m), 557. Cövekfalva (Nógrád m), 558. Csákány-puszta
(Gömör m), 559. Nyilazó hegy (Heves m), 560. Ózd (Borsod
m), 561. Gyepesföldi puszta (Borsod m), 562. Szirmabesenyő
(Borsod m), 563. Diósgyőr, 564. Kisgyőr (Borsod m), 565.
Cekeháza (A-Torna m), 566. Korlát (A-Torna m), 567. Kenézlő (Szabolcs m), 568^ Osztró (Nyitra m), 569. Őrhegy (Bihar m), 570. Székelytelek (Bihar m), 571. Bélárkos (Bihar m),
572. Fegyvernek (Bihar m), 573. Iornova (Arad m), 574. Tót-

várad (Arad m), 575. Tirnova (Kr-Ször. m), 576. Jászlóc (Pozsony m), 577. Gombaszeg (Gömör m), 578. Kéked (A-Torna
m), 579. Hidas (A-Torna m). 580. Torna folyó (Torna m) 581.
Baromiak (Bihar m), 582. Gyepespatak (a Berettyó patakja,
Bihar m).
XV. (Pais): 585. Kend (Sáros m), 586. Kendi (A-Torna mj,
587. SzEfrvaskend (Sz-Doboka m), 588. Ormánv (Sz-Doboka
m), 589. Borsa (Kolozs m), 590. Kisjenő (Sz-Doboka m), 591.
Kentelke (Sz-Doboka m), 592. Les (B-Naszód m). 593. Nagvkend (E-Küküllő m), 594. Kiskend (K-Küküllő m), 595. Kendilóna (Sz-Doboka m), 596. Kendi (Győr m), 597. Kende
(Veszprém m).
A gyepükkel valamiféle kapcsolatban álló helyek sorát
még tetemesen lehetett volna szaporítani, azonban csak olyanokat vettem fel, amelyeknek helyzete már valószerűvé tette,
hogy csakugyan gyepükön, vagy pedig a gyepük előtt, illetve a belső gyepüövekben feküdhettek. Bizonyára több akad
köztük olyan is, amelyről nyelvészeti vizsgálatok talán majd
bebizonyítják, hogy nem állanak származásuk szerint a gyepükkel semmiféle kapcsolatban. Azonban ez lényegesebben
nem befolyásolhatja vizsgálataink eredményét, mert hiszen
egy-egy helynévvel
magában sehol sem igyekszünk
bizofiyUani, csak a csoportosan előfordulókat vettük
figyelembe.
A magam adatai kizárólag olyan helvnevekre támaszkodnak,
aminők Sebestyén. Karácson vi és Tagányi vizsgálatai szerint is a gyepükkel valamiféle kapcsolatban állanak.
Adataimat nemcsak földrajzilag, hanem a lehetséges mértéken belül származásuk ideje szerint is kritika alá vettem,
elsősorban azokat véve fel, amelyek már Csánki munkájában is előfordulnak; de még ha nincsen is ott nyomuk, akkor is kénytelen voltam őket figyelembe venni, mert hiszen
középkori okleveles előfordulásuk mindig csak esetleges. Természetes, hogy ha valamelyik helynév, főleg községek neve
Lipszky repertóriumában sem foglal helyet, mint ú j a b b
származásút figvelmen kivül hagytam. Mindezek figyelembevétele után földrajzi helyzete döntött véglegesen, hogy
a gyepükkel kapcsolatba hozható-e, vagy sem. Térképemre
felvettem mindazokat a helveket, amelyek a gyepükkel
bármiféle kapcsolatba hozhatók, tehát az őrségek telephelyeit,
őrhelyeket, a gyepükre vonatkozó történelmi adatokban előforduló helyneveket, az eddigi kutatók által kimutatott végvárak, véghelyek, a gyepükapuk. vagv a helynév értelmezése szerinti gyepükapuk. leshelyek, erősítések neveit, gyepiigátak nevét, stb. Ugy látszik, hogy több olyan helység is
gyepiinek szerepelt a régebbi vizsgálatok szerint, amelyek
térképileg nem lehettek azok, hanem valószínűleg csak nagyobb, fontosabb hadiutakat, illetve útiránvokat őriztek.

Ilyennek látszanak pl. a Balatontól közvetlenül délre előforduló adatok, pl. Szemes.
A gyepükről eddig általában azt tudtuk, liogy azok egyrészt a törzsek közötti lakatlan sávok, azaz belső gyepük
voltak, Hóman szerint azonban sohasem folyók, mocsarak,
hanem erdőségek, hegységek; másrészt az első megszállás területét körülvevő természetes és mesterséges védovonalak.
azaz külső gyepük, amelyeken átvezető utak belső kijáratánál voltak az őrséggel ellátott gyepükapuk,
külső kijáratnál
pedig Hóman szerint a tulajdonképeni országhatáron állandó
őrségek voltak. Az előttük fekvő lakatlan, akkor még nagyreszt lakhatatlan erdőségek, mocsárvidékek voltak a gyepüelve; a gyepüelvék nem voltak mindenütt teljesen lakatlanok,
de legföljebb csak szétszórt gyér lakosság tartózkodott bennük.
\ izsgálataim eredményei azt mutatják, hogy a külső, országos gyepiivonalak
és országhatárok nem egybeeső fogalmak. A honfoglaló magyarság első törzsállásainak
összeségét körülvevő első, legbelső országos gyepük seholsem hatoltak kijebb a medence hegyvidékeinek
legbelső pereménél
és csak fokozatosan
tolattak ki az ország tényleges határaira; ez a folyamat azonban lehetetlen lett volna, ha az erdős hegyvidék de facto nem lett volna a magyarság birtokában mint gyepiielve. Egyébként legújabban Kring Miklós
fiatal történészünk történelmi módszerekkel kimutatja (A
magyar államhatár kialakulásáról. A Bécsi Magyar Történetkutató Intézet IV. Évkönyve, 1934.), hogy a gyepii eleitől
fogva csak gát, védelmi vonal volt, de nem egyúttal országhatár is, s hogy e természetes védelmi vonal szerepét csak a
tatárjárás után veszik át védővárak. Az ország tényleges határa már kezdettől fogva a gyepüelvén túl volt. A gvepüvonal. azaz a katonai védővonal a megszállás után azonnal kialakult és ténylegesen mindig meg is volt, fokozatosan haladva előre az országhatárig, amíg az a Kárpátokon meg
nem rögzítődött, egybeesvén ezután katonai védővonal és országhatár.
Földrajzilag el kell választanunk
egymástól a tényleges
gyepüvonal és őrségvonal fogalmát is. Gyepüvonal. azaz kiépített, mesterségesen erősített vonal nem lehetett a megszállt területen köröskörül, csak annak legvédtelenebb és
leginkább fenyegetett pontjain, főleg a nyugati végeken, a
Rába magyarországi vízgyűjtőinek kapuiban, Zalában, valamint Sopron megyében. A hegységek felé azonban nem volt
szükség ilyen összefüggően kiépített, mesterségesen
megerősített védővonalakra, itt valószínűleg csak a völgyeket állták
el őrségek, itt-ott pedig figyelőhelyek, leshelyek voltak elhelyezve. A törzsek közti gyepük pedig aligha lehettek bár-

hol is megerősítve, úgy hogy itt inkább csak a lakhatatlanságuk miatt lakatlan övezetek szolgáltak természetes választóövezetekül.
A térbeli vizsgálatok azt mutatják, hogy amig a síkságok peremén fennálló gyepük mentén az összefüggő adatok
egész sora mutatható ki. addig a hegyvidékeken annál ritkábbak az adatok, térbelileg annál inkább messzebb esnek
egymástól, minél inkább felhatolt a gyepű a hegység belseje felé. Ugyanis a hegyvidékeken csak ott volt szükség gyepük építésére, ahol a természetes okokból járhatatlan terep
gyöngébb pontjai voltak, ahol tehát a természetes gyepüvonálakon mesterséges gyepüket, helyesebben gyepű kapukat
kellett készíteni, vagy őrséget állítani. Erre a célra leginkább
a folyóvölgyek szorulatai voltak legmegfelelőbbek, "s ezek
mellett majdnem minden esetben valóban találunk is valamiféle gyepii nyomot.
Ugy látszik, hogy a gyepükapuk nem mindig a természetes akadály leggyöngébb, hanem a legvédhetőbb pontjain lehettek, mert a leggyöngébb pontokat, az átjárásra legjobban
megfelelő helyeket a síkságokon elárasztották, erdős hegységekben bevághatták, az átjáru kaput pedig a könnyebben
védhető pontokon csinálták meg. Jó példa erre éppen a
zalai Vaskapu, amelyet egy mocsárral körülvett hegyen lévő
nyeregben találunk meg, amint azt később részletesebben
ismertetjük. Más helyeken meg arra mutatnak a nyomok,
hogy a fővölgyet egészen elrekesztették, mivel ezt mint gvepükaput nehezebben lehetett volna védeni, és egy oldalt lévő
mellékvölgy vízválasztójának hágójában volt az átjáró.
Ilyenféle eset látszik a Sebes-Körös völgyében, ahol a Berettyó egyik mellékpatakjának, a Gyepesérnek a Körös völgyére néző forrásvidékén lehetett az átjáró kapu.
Ugy látszik, hogy a hegyvidékek előtt az első, leghamarabb őrséggel ellátott, vagy esetleg meg is erősített pont ott
volt, ahol a völgy a síkságra kinyílott. Azután egy feljebb
eső völgyszorulat elállására került a sor. majd a folyó
forrásvidékének hágóihoz tolódott fel a védelmi, vagy esetleg csak megfigyelési vonal. Jó példa erre a Sebes-Körös
völgye, amelynek legbelső védelmi vonala Várad táján lehetett. azután végül a Királyhágó elé került a vonal. A Fekete-Körös völgyének legbelső védelmi vonala is siksági
nyílásában, Tenke, Besenyő, Gyepespatak táján helvezkedett
el, azután a völgy Sólyomnál lévő szorulatához tolódott fel.
Ugyanez a helvzet az Északnyugati Felvidék folyóvölgyein
is. A gyepük részleges leírásában erre majd bővebben is rámutatunk.
Síkságokon természetesen a vizenyős helyek szolgáltak
legjobb védővonalaknak, s az adatokból úgy látszik, hogy

egy-egy mocsárterület legszárazabb pontjait állhatták el. legalább is ilyenféle helyekről származnak a gyepükapukraemlékeztető adatok. Egyes siksági folyószakaszok többnyire
egész hosszukban őrizet alatt állottak, ha a külső védelmi
vonalakba estek. Ilyen folyó azonban kevés van. mert mint
Hóman is kifejtette, a folyóknak lehetőleg mindkét parti
vidékét elfoglalták a törzsek szállásai. Mégis úgy látszik,
hogy a Szamos mentén torkolatától egészen első hegyvidéki
szorulatáig, Erdőszádáig fenntállott egyideig egy védelmivonal, sőt itt nem is csak a folyó hosszában, hanem bizonyos
mélységben is kialakult a védelmi vonal. Ez azonban már
előretolt vonalnak látszik, mert az első megszállás aligha
terjedt túl az Ecsedi-láp nyugati peremén. A Dráva baranyai partjai mentén elhúzódó széles mocsárövezet is első védelmi vonalnak tiinik fel, s csak később lépték át a megszállók a folyót is. A hegyvidéki folyóvölgyek, úgy látszik,
csak legalkalmasabb helyükön voltak keresztben elállva. Egyegy folyóvölgyben azonban két-három ilyen elállott helyet
is megállapíthatunk, de valószínű, hogy ezek a fokozatosan
előrehaladó megszállás különböző időpontjaiból származnak,
cizaz egyidőben nem volt egy-egy völgy mélységében is több
helyen megerősítve. Érdekes, hogy több hegyvidéki folyóvölgy legfelső szakaszában feltűnik egy-egy előretolt figyelőhely „Les", vagy „Strázsa" névvel. Ezek kétségtelenül a
völgyben valamivel hátrább lévő megerősített, illetve elállt
szakaszok őrhelyei voltak.
Mivel egy-egy folyóvölgy több pontján feltűnik egy-egy
gyepüadat csoport, ebből arra lehet következtetni, hogy elég
lassan történhetett a völgyekben való előrehaladás, a védelmi
vonalak előretolása, mert hogy bizonyos helyeken jelentős
őrségi települések keletkezzenek, az illető ponton hosszabb
időre meg kellett állapodni a védővonalnak. Csak a nagyon
kényes, veszedelmes pontok, illetve völgyek lehettek egész
hosszukban egyidőben őrséggel megrakva, mint pl. a Vas
megyei Őrség, vagy a Zala megyei Göcsej vidéke. Ezen a
tájon, a Rába és a Mura jól járható betörési kapujában, bukkanunk legtöbb történelmi és helynévadatra, mert itt a mesterségesen is megerősített gyepük igen sokáig fennállottak,
s nem mozogtak úgy előre, mint a Felvidék és Erdély felé,
amerre széles gyepüelve maradt a honfoglalás után. Ez különben érthető is, hiszen a honfoglaló magyarság frontja nyugat felé nézett. A Felvidéken és Erdélyen át viszont a honfoglalást követő században valósággal végigvonult a gyepiivonal a sikság peremétől kezdve a kárpáti határokig, egyegy helyen tehát nem épült ki tartósan a védelmi vonal. A
Felvidéken és Erdélyben nem is volt szükség olyan mesterségesen megerősített védelmi berendezésekre, mint nyu-

gáton, ahol a természetes kapuk elé erős mesterséges gátakat, védelmi vonalakat kellett építeni, mivel a terep jóljárható volt. s nem volt olyan széles gyepüelve sem a vonalak
előtt, mint északon és keleten.
Általában úgy látszik, hogy a gyepük eleinte csupán
csak a síkságok peremein, később pedig a hegyvidéki medencékbe is behatolván a megszállás, egyes szélesebb medencékben voltak összefüggően kiépített, hosszabb és mélyebb
védelmi övezetek, míg a szűkebb folyóvölgyekben, a hegyvidékek belsejében csak kisebb őrségekkel voltak a völgyek
lezárva.
Azt persze tisztán helynévadatokból és földrajzi m ódszerekkel nehéz volna eldönteni, hogy hol voltak mesterségesen kiépített gyepük, okleveles adatunk pedig kevés van
erre vonatkozólag; mégis valószínűnek látszik, hogy legföljebb vizek, árkok szolgálták ezt a célt és csak nagyon kivételesen töltések, sövények, kerítések, bár a sok^rrTüske'' i e l y név értelme szerint ilyenek is lehettek. Fatorlaszokról az erdős-fr€gy vidékek völgyeiből van tudomásunk. A védelmi vonalak leggyöngébb természetű pontjain elhelyezett gyepükapuk mintegy előfutárai lehettek a tatárjárás után mindenfelé megépülő váraknak. Ezek előtt tanyázhattak az őrségek. Ugy látszik, hogy a vízi védelmi vonalakon, mint pl.
egvideig a Szamos síksági szakaszán, a gyepüelve felé eső
parton voltak az őrségek telepei, a tulajdonképeni védelmi
vonal, a folyó, pedig ezeknek mögötte esett.
Általában gvepüvonalakról szokás beszélni, pedig az adatok térbeli eloszlása inkább arra vall, hogy helyenkint,
főleg
a síkságokon inkább gyepiiövezetek
állottak fenn, azaz több
előretolt védelmi állás, leshely is volt egyidőben egymás mögött. Nagyon jó példa erre Zala megye délnyugati sarka a
Muraköz irányában. Történelmi adatok vannak reá, hogy
az őrség itt a Kerka folyó mentén tanyázott, ez volt a legbelső
védelmi vonal, a gyepű; ennek egyik pontján, egy mocsárból
kiemelkedő hegy nyergében találjuk a Vaskaput, két oldalán a Tenke-heggyel, s ez elé volt messzebb kitolva, már a Murán túlra, az utolsó őrállások sora: Véghegy, pl. ezek
egyik tagja lehetett; sőt még ezen is túl találjuk a Ternava
(tüskés) folyót, ami szintén védelmi állás lehetett, előtte Tüskésszentgyörggyel, a Dráva mellett pedig Perlakkal. Az persze e tisztán helynévadatokból bizonyossággal nem dönthető
el, hogy vájjon ezek az egymás elé tolt védelmi vonalak
tenyleg egyidejiiek voltak-e, vagy időnkint jutottak előbbre.
Ugy gondolom, hogy ahol egymáshoz igen közel esnek ezek
a megerősített vonalak, ott valóban egyidejűleg
fennállott
védelmi övezettel állunk szemben, mert hiszen nem valószínű,
hogy ilyen kis lépésekkel haladtak volna előre azok.

Természetesen a terep védelmére való alkalmassága döntötte el, hogy hol volt szükség a fenti példákhoz hasonló szélesebb védelmi övezetekre, s hol lehetett megelégedni egvszerübb figyelőhelyekkel. Egy hasonlatot használva, a hegyvidéki folyóvölgyekben
csak afféle tábori elöörsszerii telepekegyszerű
figyelőállomások lehettek; itt-ott egy-egy völgy
talán el is lehetett torlaszolva, de kiépített erődített
vonalakról nem is lehet beszélni ilyen helyeken, ilyenekre nem is lévén szükség. A honfoglalók csak lovas ellenséges seregeket
várhattak pl. Erdélyen át a tényleg betört kunokat, besenyőket, az ilyen lovassereg pedig nem kerülhette meg az erdős hegységekben a legjobban járható völgyeket, elégséges
volt tehát veliik szemben a völgy egyszerű torlaszokkal való
lezárása, kisebb völgyekben pedig leshelyek, figyelő állomások felállítása is.
Ugy gondolom, hogy a gyepű fogalmát jól meg kell különböztetnünk
a természetes
határvonal,
védelmivonal
fogalmától is. A fentiek alapján és a megszerkesztett térkép
tanulsága szerint éppen ott volt mesterséges
gyepiiberendezés,
ahol nem volt megfelelő természetes védelmi vonal, választó
övezet, azaz a síkságokon voltak csak igazi gyepük, meg a nyugati dombvidékeken,
míg a hegységek felé nem, csak elállott
betörési kapuk. Innen van, hogy a gyepüberendezések főleg
a folyókkal állanak kapcsolatban, pl. a Lajta, Szamos, Rába
mentén feltűnően sok adatunk akad. helyenkint a folyó
egész hosszában, míg a síkságra nyíló folyók völgyei előtti
szélesebb k a p u k b a n keresztben helyezkednek el adataink, pl.
a Vág, Nyitra völgyének alsó szakaszán.
Mindenesetre rendkívül érdekes, hogy bár túlnyomóan
csak helynévadatok alapján ugyan, mégis feltűnően hiánytalanul és a terepviszonyokkal teljes kongruenciában ma is
megkonstruálhatok a legelső, legbelső védelmi vonalak éppen úgy, mint ezek további előhaladásainak vonalai is. Ezzel szemben feltűnő, hogy a nem országos, hanem törzsközi
belső gyepükre vonatkozólag sokkal hiányosabb adataink
maradtak csupán. Az utóbbiban kétségtelenül nagy része van
annak a körülménynek is, hogy az Alföldről, sőt a Dunántúl
keleti feléről is tömérdek helynevet törült le minden nyom
nélkül a török megszállás; ha tehát volt is ezeken a helyeken gyepürendszer, helynevekben kevesebb nyomuk maradhatott, mint a hegyvidékek peremein. De ezt leszámítva is,
úgy látszik, hogy a belső gyepük csak a törzseket elválasztó
lakatlan térségek lehettek, minden különösebb gyepű és védelmi cél nélkül, s mesterséges védelmi berendezések aligha
lehettek bennük. Ebben a tekintetben csupán csak a fejedelmi törzs körüli belső gyepű mutatkozik
kivételnek, mert
ennek egyik-másik pontján az országos gyepükéhez hasonló
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adatok is maradtak fenn. Ezen kívül nyugaton a Dunántúl
elhelyezkedő honfoglaló törzsek körül is elég jelentékeny
számú gyepüadatunk van, mintha ezek a valószínűleg
műveltebb törzsek is szükségesnek látták volna körülvenni
magukat védelmi vonalakkal a keleten elhelyezkedett,
harciasabb törzsekkel szemben. Valószínű, hogy e belső gyepüknek
mondott széles, lakatlan törzsválasztó övezetekbe később betelepített besenyők sem azt a célt szolgálhatták, mint az országos gyepükre kitelepített besenyők, hanem csupán csak
azért kerülhettek e belső gyepükbe, mert ott nem voltak a
honfoglaló törzseknek szállásbirtokaik.
Besenyőkre vonatkozó helynevekkel egyébként az országos gyepük legbelső, azaz legelső vonalán is találkozunk, jóllehet, amikor a besenyőket betelepítették, ezek a legelső védelmi vonalak már minden valószínűség szerint messze
előbbre lehettek kitolva. Az ide telepített besenyők tehát
vagy csupán azért kerültek a legelső országos gvepü övezetébe. mert ott akkor még szintén nem volt a törzseknek
szállásbirtokuk, vagv esetleg a védelmi vonalak előretolása
után is afféle tartalék védelmi vonalnak hagyták meg a legbelső vonalakat is. Egyébként besenyők a legjobban előretolt, tehát legkésőbbi gyepű vonalakon is éppen úgy feltűnnek. mint a legelsőn, vagy a törzsközti gyepükben. Nagyon
érdekes ebből a szempontból a keleti gvepiik rendszere. Itt
az Ecsedi-láp — Érmellék — Körösök völgvnyilása — Temes
völgye legbelső gvepüvonalon már feltűnik több besenyő helynév, hogy azután az előretolt gyepükben egymásután találkozzunk velük a Beszterce völgyében, majd a Maros mentén,
végül az Olt völgyében is.
Tereptani szempontból legérdekesebbek a gyepürendszer
kapuhelvei. Ugy látszik, hogy a mocsaras síkságokon a járhatatlan mocsarak legjobban járható pontjain voltak ezek
a kapuk, míg az erdős hegyvidékek folyóvölgyeinek leginkább járhatatlan szorulataiban tartották a kapukat. Kapuk
voltak a belső, törzsválasztó gyepükön éppen úgy, mint az
országos gyepükön, sőt talán eleinte még az országos gyepük
elé is ki lehettek tolva az u. n. országkapuk. A síksági gyepükapuk nagyobbára vizikapuk lévén, a vízrajzi viszonyok
erős megváltozása folytán már csak hozzávetőlegesen állapíthatók meg környezetük terepviszonyai. Ilyen vizikapu állott fenn a most is meglévő Kapuvár környékén Babótnál,
amint arra okleveles adataink is vannak. Itt a Kis-Rába és
a Répce keresztben teljesen elrekeszti a Rába és a Hanság
közti területet, úgy hogv az utak ma is főleg e két folyóval
párhuzamosan futnak és csak néhány helyen keresztezik
ezt a hajdan teljesen járhatatlan mocsárvidéket, s az országút
és vasút valóban Babót és Kapuvár táján lépi át e vizeket.
Hadtörténelmi
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A hegyvidékeken főleg a Vaskapu, Kolozs helvnevek jelölik az egykori gyepükapuk helyét. Ugy látszik, hogv ahol
a hegyvidéken valamely völgyszorulatban helvezkedett el a
gyepükapu, ott a „Kolozs" helynevek mutatják a helvét, ahol
pedig hágón, nyergen volt elállva az ut, ott a „ V a s k a p u "
helynév gyakori. A Vas megyei Kolozsvár valóban egy völgyszorulat fölött van Németujvártól keletre; a Nyitra megvei
Kolozs a Nagy Fátra egyik nyergéről levezető völgv fölött
helyezkedik el, az erdélyi Kolozsvár fekvése a Királyhágó és
a Kapus folyó völgye előtt közismert. Vaskapu helvnevek
nagyobbára hágók előtt foglalnak helyet, mint pl. a Hunyad
és Krassó-Szörény közti Vaskapu, amely egykor kétségtelenül utat zárt le az akkor még gvepiielve Erdély felé. Ilven
hágó lezárás helyén fekszik a már többször említett Zala
megyei Vaskapu a Mura fölött, nagyjából ilyen a Pécstől
délre eső. a Dráva mocsaraira néző magaslatok mögött fekvő
Vaskapu-puszta helvzete is. Egy Vaskapu van a szilágysági
Meszeskapu hágója közelében is, s még számos helyen szerte
az országban, amelyek közül azonban csak a helyzetük szerinti valószínű gyepüadatokat vettem fel. Egyébként a Vaskapu helynév síkságokon, mocsaras folyók mellékén is többfelé előfordul.
Gyepükapuk néha egészen érdekes és meglepő, első pillanatban gyanún kívül álló helvnevek mögött is rejtőznek.
Érdekes példája ennek a „Tenke" helvnév. Ennek a gvepiikkel való kapcsolatára bihari településföldrajzi tanulmányaim
során bukkantam rá. Tenke úgy helynévként, mint személynévként többfelé előfordult az országban. Tenke jelentése az
akadémiai szótár szerint a török nyelvekben „szűk". Biharban Tenke község valóban a Fekete Körös hegvvidéki szakaszának végpontján, a síkságra való nvilása előtt fekszik,
ahol fölfelé a völgy elszükül. Ez a körülmény terelte rá figyelmemet az országban több más helyen is előforduló Tenke
és az ebből származó Tanka, Tenkő, Tankó. Tonka. Tenkes,
Tenki helynevek elterjedésére is. Ezek a helyek a következők.
Tenke Bihar megyében először 1335-ben kerül feljegyzésre. Közelében, mai határában feküdt az elpusztult Besenyő nevü község. Ugyancsak határában folyik a Gvepesér
patak. Mögötte a Fekete-Körös egyik szorulatában, Sólymosnál oklevélileg is megemlített gyepii állott fenn egykor. Másutt az országban szintén igen érdekesen kapcsolódnak a
Tenk-gyökű helynevek a gyepükkel, illetve a gyepükre emlékeztető másféle helynevekkel a térben. Baranya megyében
Tenkes-hegy Pécsről a Dráva felé vezető út hágója fölött
emelkedik Bisse (!) község határában. Mögötte esik a Vaskapu-puszta és Tüskehegy, előtte pedig Tüskés-puszta Vas-
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várral, tőle nyugatra meg Tiloserdő, Hidvég, Oszró, Berenye és végül az okleveles adatok szerint is a gyepükkel kapcsolatban álló Szentmárton. Kétségtelen, hogy e Tenkes-hegy
mellett egykor gyepükapunak kellett fennállani, amit különben a terepviszonyok is valószinüsítenek.
Zala megyében a Kerka folyó menti gyepük és a Mura
közé eső Tenke-hegy helyzetét már föntebb ismertettük.
Vas megyében az egykor gyepűvel kisért Kerka folyó és
a Rába egyik mellékpatakjának vízválasztója alatt feküdt
egykor Tanka nevii község Alsó- és Felsőstrázsa községek
tőszomszédságában. Egyik régibb helységnévtárunk még ezen
a néven nevezi. Ugv látszik azonban, hogy neve elnémetesitve mint Tauchen került bele Lipszky repertóriumába. Fényes Elek Taucha néven ismeri, míg azután végül az ős>
Tanka a német Tauchen-en keresztül eljutott a Tauka
„magyarosított'" névig. Kétségtelen, hogy e község is az itt
nagyszerűen kiépített gyepük valamelyik kapujával állt kapcsolatban.
Pozsony megyében a Felső Csallóközben fekszik a már
1435-ben oklevélben említett Tonkaháza, Eberhard közelében; az utóbbiról viszont Sebestvén Gyula állapította meg.
hogy ezen a tájon gyepük állottak fent egykor. Ugy látszik,
hogy itt valamiféle vizrajzilag szűk helyen vezetett át egykor a gyepükapu.
Egy Tonkaházá-t Mályusz Elemér is említ Turóc megyéből.
Nógrád megyében a Losonc-patak völgye mellett fekvő
Sztráska-puszta fölött állott egykor a már 1332-ben oklevélileg említett Tenkőtelek az Osztrovszki hegységen átvezető
hágó alatt. E tájékról tudjuk, hogy erősen meg volt szállva
gyepű őrzőkkel.
Sáros megyében 1324-ben említik először Tenkesúj falut,
amely Csánki szerint Kaproncza közelében feküdt a Tapoly
völgyéből a Szekcső patak völgyébe átvezető hágó alatt, s
tudjuk, hogy a Szekcső völgyében Finta táján igen erősen
kialakított gyepű állott fenn.
Az egykori Valkó vármegyében állott h a j d a n az 1416-ban
is még megemlített Tankafalva a Duna közelében. A szomszédságában. vannak Csibagáta és Kelőd, amelyek bizonysága szerint szintén összefüggésben állhatott a gyepürendszerrel.
Bihar megyében a Sebes-Körös völgyéből a Gyepes patak völgyébe átvezető hágó alatt, már a Gyepes völgyében
fekszik Cigányfalva, amelyet azonban még az 1552. évi telekösszeírásban Thonkafalva néven találunk meg, sőt még
Pesty 1863-i helynévgyűjteményében is az áll, hogy a vidé-

ken Tankafalvának nevezik. Számos adatunk van arra, hogy
ezen a helyen valóban gyepű vonult át.
Ezeken kiviil még a belső, törzsválasztó gyepükön is előfordulnak a Tenke származású helynevek, így pl. Tenkepuszta Szolnok megyében, valóban belső gyepün; Tenkpus«ta Heves megyében Erdőtelek határában, minden valószínűség szerint a Csörszárok mentén végig futó egykori belső
gyepű mentén; Tenkérpart helynév Békés megyében Körösladány határában eső puszta, szintén valószínűleg a Körösök mentén végighúzódó egykori belső gyepű mellett feküdt. A síkságra eső Tenke helynevek valószínűleg vízrajzilag szűk, szoros helyekre vonatkoztak.
A Tenke és belőle származó helyneveknek a gyepürendszerrel, közelebbről a gyepükapukkal való kapcsolatát csupán csak példaként tárgyaltuk, de még néhány, hasonló helynévről lehetne kimutatni, hogy alighanem szoros kapcsolatban állottak a gyepükkel, holott közvetlenül nem emlékeztetnek reájuk.
A gyepükkel foglalkozó történészeink közül egyesek azt
is feltételezik, hogy helyenkint hosszú cnzesárkokat is készítettek a gyepiirendszer kiegészítésére. Ez nem látszik valószínűnek, mert hiszen a síkságokon éppen elég vizenyős, mocsaras helyet találtak a gyepiirendszer kiegészítésére. Ellenben nagyon valószínűnek kell tartanunk, hogy azt az árokrendszert, amelyet a honfoglalók itt találtak, s amelyek közül a Csörszárok pl. vizsgálataim szerint alighanem abban
az időben készült, amikor az Alföld közepét az avarok tartották megszállva, felhasználták a honfoglaló törzsek is
belső gyepüknek. A Csörszárok mentén számos olyan helynevünk van térképem tanúsága szerint, amelyek gyepükre
vonatkozhatnak: a Duna-Tisza köze közepetáján átvonuló
hasonló árokrendszer legalább részben alighanem a fejedelmi
törzs déli gyepüjén volt.
Ezzel szemben igen sok olyan adatunk van, amelyek gátakra vonatkoznak. Igen valószínűnek látszik, hogy bizonyos
területek elárasztására valóban készítettek a honfoglalók
ilyen gátakat. Sebestyén Gyula pl. megemlíti, hogy az egykori Yalkó vármegyében két megye hosszúságban is átvonuló gát egészítette ki a gvepürendszert. Gát helynevekkel
főleg az egykori Szernye-mocsár, az Ecsedi-láp. a Sárrét, a
mocsaras Kis-Alföld, a vizenyős Rába-völgye és a Dráva
környékén találkozunk.
Ezen általános vizsgálatok után vegyük most sorra az
egykori védelmi vonalak, gyepiirendszerek valószínű helyzetét. Megállapításaim azonban természetesen nem tekinthetők
feltétlenül véglegeseknek, mert hiszen az alap, amelyre támaszkodnak. a helynevek jelentése, igen labilis. Mégis a föld-

rajzi viszonyok kritériumán átszűrt adatok és az adatoknak
rendszerben, összefüggő övezetekben való előfordulása
valószerűvé teszik
megállapításaimat.
I. O r s z á g o s

gyepük.

1. A legbelső gyepük lefutása északon. (Dunától a Tiszáig). Ahogy Sebestyén Gyula is megállapítja, a legelső gyepük itt Pozsony táján kezdődve a Kis-Kárpátokon futottak
végig Boleráz tájáig: az utóbbira okleveles adatunk is van.
Egyébként Boleráz tőszomszédjában fekszik Klucsován község is. E vonal mögött széles övezetben fordulnak elő gyepükre vonatkozó okleveles és helvnévi adatok is. Boleráztól
keletre fordult a védelmi vonal a Ternava folyócskához, s
ennek mentén vezetett lefelé Farkashida, Gány, Yedrőd, Diószeg adatainak bizonysága szerint a mocsarakon és a DucL A ágon keresztül a Yághoz. A Vág mentén messze, le Szemőig
ereszkedett a védelmi vonal, itt azonban az egészen közelbe
jutott Nyitra folyóhoz ugrott át a mocsarakon, elérkezett kb.
az Érsekújvár körüli mocsarakig, azután északra fordulva
a Nyitrát követte visszafelé kb. Egyházszeg, Malomszeg táiáigi E vonal mögött fekszenek Besenvő. Udvard, Baromlak.
Vaskapu adatai. Malomszeg táján a közelbe jövő Zsitvára
tért a gyepüvonal. E, szakasz mögött fekszenek Cseke. Bese,
Győröd, Lök adatai, j A Zsitváról a Liszka-patak völgyén a
Garamhoz vonult a gvepii, kb. Barsvárnál érve el azt. Barsvártól ismét délnek fordult és úgy érkezett el a Szikincepatak völgyébe Vámosladánv tájára. Óvár, Füzesgyarmat.
Fegyvernek adatai a bizonyítékok, valamint a terepviszonyok is.[Elérve a Selmec-patak völgyét, valószínűleg Lissó,
Teszér. reres-puszta irányában vonult tovább, azután leszállt az Ipoly völgyébe. Itt alighanem a Berincsen-patak.
Hidvég jelzik vonulási irányát. Tovább az Tpolv völgyével
párhuzamosan északra kanyarodva hozzásimult az Osztrovszki-hegység vonulatához, s Kékkő, Sztregova. Esztergálv, Levő. Sztrazsna hegy (Losonc tájékán), Sztraskapuszta. Tenkőtelek. Végles mutatiák. hogy merre haladt a
legelső magvar védelmi vonal a honfoglalás után. Innen az
Ipoly vízgyűjtőjén délkeletre fordul az iránya Vámosfalva és
Ozdin felé. Tovább kissé bizonytalankodik, de táján mégis
délnek ereszkedett és a Bükk hegvség északi lejtőire jutott
el. vagy talán maga a Rima és a Sajó vezette a védelmi vonalat. Ezen a tájon fekszik Cövekfalva. Csákány-puszta, de a
már délre eső Ozd. Gvepesföldi-puszta. Nyilazó hegy, Csegegyöpiifő aligha az országos gvepii iránvát jelzik, hanem valamelyik belső gvepün lehettek. A Sajó völgyétől már biztosabban lehet követni az országos gyepűt. Északra fordulva

Tövises-puszta, Trizs, Egerszeg jelzik futását, de a Jósva völgyét aligha érte el, hanem Szendrő fölött zárta le a völgyet,
majd Borsodvár, Ládbesenyő, Kendi, Berencs fölött vonult át
a Hernád völgyébe, ami kb. Tövispere táján lehetett lezárva.
A Hernádtól alighanem Tokajnak tartott a védelmi vonal,
bár Karácsonyi János szerint csak Göncnél volt lezárva a
Hernád völgye Szent István korában. Ez azonban nem áll
ellentétben az én feltevésemmel, mert hiszen az általam feltételezett vonal esetleg korábbi állapotot mutat. Ha csak Tövisperéig volt előretolva az első védelmi vonal, és onnan Tokajhoz fordult, úgy Cekeháza, Korlát, Árka mutatnák vonulását.
2. A legbelső gyepük lefutása keleten. Tokajnál átlépve
a védelmi vonal a Tiszát, ennek mentén vonult tova a Nyirség pereme és a I isza közti mocsarak mentén, Vaskapu, Kenézlő, Esztár, Tiszalök jelezvén irányát. Ugy látszik azonban sok ellentétes felfogás ellenére is, hogy az első megszállás, illetve az első védelmi vonal nem is ment tovább keletre a Tisza mentén, hanem Kenézlőtől a nyirségi homokplató és a mocsárvilág peremvonalához simult és úgy szelte
át a Nyirséget, Esztár, Székely, Besenyőd, Őr fölött húzódva érte el az Ecsedi-lápot és annak nyugati pereme menién nyomult tovább Királydaróc, Cégény, Észtróig, ahol azután már meg is közelítette az Érmeilék mocsarait. Az Érmellék mocsár világában Tövised, Székelyhíd, Diószeg. Esztár, Gyapoly jelzik a valószínű vonulatot. Ugy látszik tehát,
mintha a Berettyó völgyét az első megszállás nem érte volna
el. Az Érmellékről Biharvára, Őrhegy, A árad vezetik az
irányt. Tovább is a sikság mocsaras pereme és az erdős hegység érintkezési vonalán maradt a gyepüvonal, ahol Less,
Gyapjú, Nyárszeg, Székelytelek. Gyepesér, lenke, Besenyő,
a bélfenyéri határban volt Rekeszpatak mutatják a FeketeKörös völgynyilásának első lezárása helyét. Tovább is délnek tartott a gyepű, s a Fehér-Körös völgyét alighanem Bélárkos, Repszeg, Bokszeg, Tornova táján zárta le, ismét a mocsaras sikság peremén és az erdővidék határán maradván.
Tovább az Erdélyi-érchegység felé kissé megszakad a vonal, illetve hiányosak az adatok, talán csak Feltót határában
a Tirnova-hegy és Tornova falu jelzik helyét. Talán nem is
volt itt szükséges erősebb őrizet a járhatatlan, erdős hegységben. A Maros völgyében azonban már Guraszáda jelzi
ismét a gyepükaput. Közelében van Tótvárad, A ám, Osztrov, Szád is. Ugy látszik, hogy innen egyenesen délnek futott
az első védelmi vonal a dombvidéken át á Bega-folyó völgyébe, ahol esetleg Rekettyő. Klicsó, jelzik, hogy merre mehetett. A Temes völgyébe érkezett vonal e folyó mentén felhaladt egészen az Erdély felől jövő Bisztra-folyó torkolatáig.

ahol Székely (Szákul) és Gyepesfalu (Priszáka) feltétlenül megbízható nyomoknak látszanak. Lehetségesnek látszik, hogy
Krassó-Szörény déli fele közvetlenül a honfoglalás után még
nem volt megszállva, hanem a Bisztra torkolatától nyugatra
fordult a gyepüvonal, amerre esetleg Perlő (Prebiil) a Poganis patak, Tornó (Tirnova) a Berzava völgyét zárhatta le.
Az Orsova melletti Csernabesenyő valószinűleg sokkal későbbi védővonal helyzetét jelenti. E bizonytalan szakaszon az
is lehetséges helyzet, hogy a Poganis patak csak Egerszeg,
a Berzava pedig csak Gátalja táján volt őrséggel lezárva.
Tovább dél felé nem is követhető ez az első védelmi vonal,
hiszen erről a vidékről minden ősi helynevet letörültek a
történelmi események. Csak a földrajzi viszonyok alapján
kell valószínűnek tartanunk, hogy a hegység lábánál Báziásig jutott a vonal.
3. A legbelső gyepük lefutása délen. Tovább már Karácsonyi is azt tartja, hogy a Duna itteni mocsaras szakasza
volt az első gyepű. Szerinte a szerémségi Szilszegig maradt
volna a folyamon a gyepű, ott pedig átlépett volna azon
és a Szerémséget Mitrovica irányában rekesztették volna el.
A alóban tőle függetlenül magam is találtam erre vonatkozó
néhány adatot, de ezek alighanem csak egy későbbi állapotot mutatnak, mert valószerűbbnek látszik az a feltevés,
hogy az első megszállás védelmi vonala tovább is a Dunát
követte és innen azután a Drávára lépett át azon haladva
egészen a Kerkáig. Ez a vizivonal igen jól lehetett megszállva, de nem a Dráva p a r t j á n közvetlenül, hanem a balparti mocsarak külső peremén, az Ormánság szárazabb
szélén. Ugy látszik, hogy itt alaposan kiépített gyepű rendszer lehetett, mert több okleveles adat (Szentmárton) és még
több meggyőző helynévi adat: Baranyavár, Csibagát, Lapáncsa (egykor Gátvége), Vasvár, Tüskés-puszta, Tüskehegy,
Tenkes-hegy, Bisse, Vaskapu, Egerszeg, Tiloserdő, Hidvég,
Oszró, Berenye bizonyítják, hogy itt feltétlenül gyepű állott
fenn. Ez a gyepű pedig csak országos gyepű lehetett, hiszen
Sebestyén szerint itt még hosszú gyepügátak is fennállottak.
Ilyen erős gyepű a belső, törzs választó övezetekben nem
lehetett.
4. A legbelsőbb gyepük futása nyugaton. Hogy nyugaton
hol vonulhatott a legelső megszállás utáni gyepüvonal, azt
rendkívül bajos eldönteni, mert tisztán földrajzi vizsgálat o k r a ezen a tájon nem lehet támaszkodni. Térképünk szerint akár az is lehetségesnek látszik, hogy a Balaton nyugati végének mocsárvilágán át a Drávának, északra pedig
a Zala lápos völgyén a Rába vizenyős völgyébe vonható vonal lehetett az első gyepű. Lehetséges azonban az is, hogy
még ennél is beljebb volt és nincsen kizárva, hogy nem ment

jobban nyugatra annál a vonalnál, melyet a Mura torkolatától a Zala folyóhoz, Kis Balatonhoz és onnan a Rábához
lehet vonni. A nyngati végeken azonban olyan tömegesen
jönnek elő a gyepükre vonatkozó adatok, hogy azokat csak
történelmi vizsgálatokkal lehet szinkronizálni és így geográfiái vizsgálatok segítségével nem lehet eldönteni, hogv
mely adatok tartoznak össze. Sebestyén Gyula ide vonatkozó
vizsgálatai nem adnak biztos támpontot és nem írnak le hoszszabb összefüggő vonalakat sem.
II. E l ő r e t o l t

gyepük.

1. Előretolt gyepük északnyugaton. Ugy látszik, hogy az
első előretolt gyepű vonala északnyugaton Holies táján a
Morvától Tövisfalu környékén indult ki és onnan a Miava
völgyébe vezetett, majd a Kis-Kárpátokon keresztül Bikszárdhoz ment. Innen talán a Trnava folyó forrásvidékeihez
vonult, m a j d keletre fordulva Jászlóc és Pecsenyéd között
zárta le a Vágót, a Nyitrát pedig ott érte el, ahol felveszi
az Andács és Radosina egyesült patakokat Üzbég, Egerszeg
és Csekej mellett. Tovább a Nagy-Fátra déli nyúlványain
át Cséke-major táján a Zsitva völgyébe vezetett a védelmi
vonal, amelyet alighanem Taszárnál zárt le. A Garam völgyét Garamszentbenedek fölött keresztezte, ahol a Vartahegy neve is. okleveles adat is bizonyítja, hogy egykor gyepii
vonult át e helyen. Pecsenic tájáig; lehet követni a vonalat,
azután elvész, talán beleolvadva a legelső védelmi vonalba az
Ipoly völgye fölött.
Egy következő előretolt védelmi vonal, azaz a harmadik
gyepüvonal északnyugaton az előbbi vonalból Bikszárd táján
látszik kiindulni és a Kis-Kárpátok belső lejtőjén vezet a Vág
völgye fölött észak felé. E völgvet Pöstyén fölött Sztrázsa,
Ocskó, Temetvény, Osztró és a két Őrvistve zárja le. Tnnen
a Kis-Fátra déli nyúlványait keresztezte az őrvonal, a Nvitra
völgyét pedig Szádok. Brogyán, Nyitraszeg, Kőkapu, Kolos
őrizte, gyepiielvében hagyva még a Privigyei medencét. A
Garam völgyének lezárását Trnavka, Trnava, Revistye jelzi.
Keletre Végles táján még egy nvom mutatkozik, azután pedig alighanem Vámosfalu és Özdin táján belevezet a zólyomi
óriási erdőségekbe.
Egészen feltűnő, hogy a Vág völgvében Pöstyéntől feljebb is számos gyepünyom mutatható ki. Ezek már egészen
végső állapotát mutatják ennek az ősi védőrendszernek
északnvugaton. A Vág; völgyén végig számos olyan helynév
adatunk van, amely kétségtelenül arra vall, hogv a hrozinkai Cseh-kaputól fölfelé tovább is a völgv mentén el voltak
állva a kifelé vezető hágók előtti pontok. Klucsó, Sztrezsenic,

Bronistye, Brodno, Sztrázsa. Revisnye, Ószáda, Proszek.
Proszecsno, Besenyőfalva már minden valószínűség szerint
a kárpáti országos határokig, végre egybeesvén gyepüvonal
tehát az utolsó védelmi vonal a Vág völgyén végig jutott el
a kárpáti országos határokig, végre egybeesvén gyepüvonal
és országhatár.
2. Előretolt gyepük északon. Az északnyugati második
előretolt gyepüvonal. mint láttuk, a zólyomi hatalmas erdőségekbe futott bele. Innen közvetlen folytatásnak látszanak
a gömöri és abauji előretolt gyepük. Ezek Gömörben Sztrizs
táján tűnnek fel. majd ettől délkeletre Esztrénv, Sztrázsapuszta, keletre Lévárt, A igtelek. eredetileg alighanem Végtelek. zárják le sorban a völgyeket. Továbbra is megszakitatlanul követhető a gyepüvonal Gombaszög-puszta, Szádvár, Szádelő, Szádalmás, Gyepiivölgy és a Torna-folyó mentén. Hogy azonban innen merre fordult, az földrajzi alapon
bajosan dönthető el. Karácsonyi János szerint már Göncnél
le volt zárva a Hernád völgye, bár nem valószínű, hogv a
már Szádelőt elért vonal délnek fordult volna, kiviil hagyva
a termékeny kassai medencét. Mégis erre utal Hidas, Kéked.
Füzér adata, sőt Abaujvár is. Tovább keletre a Tapoly völgyében a Ternava-folvó, Őr. majd a Bodrogközben egész sereg támpont vezeti védelmi vonalunk vélt irányát, amely
Csap felé irányul, hogv a Tiszán és Szamoson a keleti gyepükbe torkol jék.
További előretolt gyepii vonalnak látszik északon a Hernád völgyének az Abosnál lévő szorulata lezárása. Ez a vonal nyugatra a Hernád mentén Szepesbe vezetett, északkeletre pedig úgylátszik, igen jól volt kiképezve, mert egész
sereg helynévi és részben okleveles adatunk is van róla.
Abostól a Sztrázsa-hegy, Kende, Gyepíipataka, Gyülvész,
Finta. Sztrázsa-hegy mutatja az irányt, úgy menvén át a
Ternyanka patak felé és a Tapoly völgyére, ami Proszácsnál
lehetett lezárva, majd Gvapalócon át a Labore folyó völgyébe.
A. Szepesség gyepüi később a Hernádról a folyó északi
partjára, illetve a völgyből északra tolódtak ki, elérve a Poprád folyót is. E szepességi gyepük oklevélileg is pompásan
fel vannak tárva Fekete-Nagy Antal munkájában.
Az utolsó gyepüvonal azonban északon még egy lépéssel előrehaladni látszik, kitolódva a Poprád alsóbb szakaszára és a Tapoly legfelső szakaszára, az utóbbi mentén
egyúttal már azt a szerepet játszván a kárpáti országos határ felé, mint a Vág völgyében lévő védelmi vonal.
3. Előretolt gyepük északkeleten. A Nyírség pereme és
az Ecsedi láp között elhelyezkedni látszó legbelső országos
gyepüket később, úgy látszik, a Csap tájáról a Tisza és to-

vább a Szamos mentén végig futó gyepük váltják fel. Ezek
megszakítatlanul vonulnak végig a Szamos mentén egészen
a szilágysági Őrmezőig. Nagyon érdekes, hogy a Nyirségben,
ahol csak a Tisza állott a gyepüelve és a lakott területek kö=
zött, számos emléke maradt az egykori gyepünek, ami arra
vall, hogy itt igen jól ki lehetett alakítva a védelmi berendezés, míg a Szamos mentén már nem olyan mély a védelmi
övezet. A Nyirségben őrmező, Őrladány, Lövő, Lövőpetri,
Kisvárda. Berencs, a Szamos mentén Szamosszeg. Hermánszeg, Csegöld, Cégény, Kolcs, Erdőszáda helyneve kétségtelenné teszi az itt egykor fennállott gyepüket, sőt a Szamoson túl előforduló több Daróc helynév is arra vall. hogy a
folyó jobb oldalán már gyepüelve volt, ahol a királyi erdőségekben királyi erdőőrök, azaz darócok voltak elhelyezve.
A Bodrogköz-Tisza-Szamos gyepüvonal északi része később előretolódott a Bodrog mellékfolyóinak mocsaraiba,
amint Gatálv, Sztrázs, Kapós adatai vallani látszanak és
úgy érték el Csapnál a Tisza vonalat.
A legutolsó előretolt gyepüvonalat végül északkeleten is
/ a sikság pereme és a hegyvidék lábához nyomták előre. Érdekes azonban, hogy mivel itt nem vonult a kárpáti határral nagyjából párhuzamosan valamely folyóvölgy, nem ugv,
mint a Vág és Hernád völgye északnyugaton és északon, itt
a hegyvidék egészében végig gyepüelve maradt, csak a kivezető völgykapukat zárták le. E hegyvidék gyepüelvében való
maradása tette lehetővé később a ruténség tömeges betelepítését az Északkeleti Felvidékre. A legszélső gyepüvonal északkeleten a Tapoly völgyéből kiindulva, ahol Kolos, Gvapoly*
puszta őrzi emlékét, a Labore völgyébe csapott át. ahol őrmező, Jeszenő helynévi és okleveles adatok maradtak meg,
majd a sikság peremén vonulva Reviscse, Osztró. Gyepüelve. Őr, Árok. Baranya mentén jutott el a munkácsi oroszkapuhoz, majd Brodon át a Huszti-kapuhoz, az utóbbi helyen Rakasz, Baranya-folyó és Baranya falu őrizvén meg
emlékét. Innen átment az Avas-hegységre, ahol a Szádokoserdő, Bikszád, Yámfalu helyneve emlékeztetnek rá.
4. Előretolt gyepük keleten. A Szamos mentén előretolt
gyepű a szilágysági őrmezőnél hagyta el a folyót és ment
rá a Meszes-hegységre, ahol megint számos helynév-adat,
mint Vaskapu, Meszeskapu, Őrhegy, Boronamező. és több
okleveles adat is bizonyítja, hogy egykor gyepű futott át
ezen a tájon. Tovább is megszakítatlanul követhető a védelmi
vonal Biharba, ahol a Berettyó felső völgyében vonult tova,
majd egy mellékvölgybe, a Gyepes-patak völgyébe csapott
át és innen egy kis alacsony hágón ereszkedett le a SebesKörös völgyébe, amely második lépcsőként Őrvénd táján lehetett lezárva. Innen tovább a Királyhegységen szelte át a

terepet a védelmi vonal, e hegység derekán átvonuló völgyben vezetve, ahol két Gyepes és két Cséke helynév is feltét*
leniil bizonyítja, hogy egykor gyepű ment át a tájon. Az
ettől keletre emelkedő Solymos-hegy alighanem afféle megfigyelőhely volt. A védelmi vonal a Fekete-Körös völgyét
egvik szűkületében, Solvmosnál zárta le. Erre okleveles adataink is vannak és tudjuk, hogv e helyen még Barsa Lóránd
erdélyi vajda idejében is fennállottak a gyepük 1294-ben.
Hogy a Fekete-Körös völgyének még egy feljebb fekvő
szakaszán is volt-e később völgyzárás, azt nem lehet biztosan kimutatni. Nem valószínű, mivel innen csak alig járható út vezet át Erdélybe, s így aligha volt erre szükség.
A Belényes mögött Fenesnél lévő vár talán már a gyepiirendszert követő védelmi berendezés lehetett.
Ezzel szemben a Fehér-Körös völgyéből jobban járható
út vezetvén Erdélybe, a folyó forrásvidékén két helynév adat,
Fernavica és Ternava községek neve is arra mutat, hogy
valami védőberendezésekkel állották el.
Az Erdély felé való előhatolás mégis sokkal kisebb jelentőségű volt az Alföldre vezető folyóvölgyek mentén és a
folyóvölgyi gyepük is sokkal kisebb szerepet játszhattak,
mint az a nagy ntvonal, illetve ez a nagy átvonulási irány,
amely a Szilágyság felől vezetett be Erdély belsejébe. Itt a
Kis-Szamos és Nagy-Szamos a Sajóval keresztben helyezkedik el a Meszes hegységen át vezető ntak el'nt. Az adatok
arra vallanak, hogy a kettős Szamos és a Sajó völgye valóban igen jól el volt látva gyepüberendezkedésekkel. Annál
is inkább szükség volt erre, mert egyrészt az erdőtelen Mezőségen át vezető utakat, másrészt a Borgói és Radnai hágók
felé nyiló betörési kapuktól jövő utakat e kettős völgyrendszer őrizésével és megszállásával mind szemmel lehetett tar*
tani és elállani. Ez a gyepürendszer tehát a nagyjából a Királyhágó és a Borgói hágó között húzódott keresztben. Másrészt egvuttal ez volt a legalkalmasabb irány a magyarságnak Erdély felé előhatolásra és Erdély megszállására, mert
aránylag erre volt a legkevesebb terepakadály és itt vezettek
aránylag a legkevésbbé erdős területek a fátlan Mezőség
felé, tehát az erre eső tájak voltak a magyarság életviszonyai számára is a leginkább megfelelő környezet. Ebbe a
hosszú vonalba eső gvepüadatokból legyen elég csupán csak
a Kapus-folyó. Kiskapus, Nagykapus, Orros Mátyás gyepüje,
Kolozsvár, Tekintőhegy, Borsa, Kendilóna. Jenő. Esztrénv,
Szarvaskend, Tötör, Kozárvár, Alőr. Felőr. Gyapalbükkhegy, Kapus-hegy, Oroszfalu, Kentelke, Cegőtelke, Árokalja,
Besenyő megemlítése. Egvébként tudjuk, hogy a Sajó és
Nagv-Szamos völgye valóban nagyon fontos betörési kapu
volt keleti lovas seregeknek, hiszen a besenyők is itt hatol-

tak be 1068-ban. Ez a jól megszervezett gyepii egyébként
három fontos útirányt is elállott, a Király-hágó. Meszes=
kapu és a Szamos völgye útját az alföldi szállásterületek
íelé.
^ Az Erdély felé való fokozatos előhatolásnak és megszállásnak egy ú j a b b előretolt védelmi vonala szépen meg
figyelhető a Mezőségen keresztül is. Ugy látszik, hogy ez az
előretolt vonal egyik végén az Aranyos folyóra, másikon
meg talán a Sajóra támaszkodott. Ez aligha lehetett egységesen kiépítve, csak őrhelyek lehettek a Mezőség agyagdombságai között, de hogy voltak itt gyepük, azt nemcsak helynévi, hanem okleveles adatok is vallják.
A következő védelmi vonalat már a Mezőség délkeleti
peremén találjuk, s úgy látszik, hogy a Marosnak az a szakasza szolgált erre a célra, amely a Görgényi-havasok és az
Erdélvi-érchegység közé esik, amelyet tehát a legkevésbbé
•védenek a természeti viszonyok. Tövis, Gyepüsvölgy, Hadrév, Besenyő, Mezőkapus, és még több más helynév szerint
itt csakugyan fennállott egykor egy védelmi vonal, a honfoglaló magyarságnak a Székelyföld felé való visszahatoló
útjában.
Ujabb megállást illetve ú j a b b védelmi vonalakat találunk
a Küküllők mentén, ahol a Marosba való torkolatuk táján Őregyház, Besenyő, felső szakaszukon Kiskend és Nagykend.
közben pedig még néhány helynévi adat gyanittatja a
gyepüket.
A következő védelmi vonalat az Olt folyó szolgáltatta.
A Hargita nyugati oldalától kiindulólag Lövéte és Gyepes
helynév adata, m a j d Miklósvár, Ugra és Halmágy okleveles
adata, a Yöröstoronyi-szoros előtt végül Gód (eredetileg alighanem Szád), mutatja, hogy itt késői gyepürendszer állott
fenn.
Erdély legszélső délkeleti sarkában végiil az Olt háromszéki és csiki szakasza volt a védelmi vonal. A három Ajta,
Hidvég, Árkos, Besenyő, Oltszem és Bükkszád neve beszédes bizonyítéka, hogy a székelységnek itt rendszeres gyepüberendezései is fennállottak egykor.
5. Előretolt gyepük délen. Amint a legbelső, legelső országos gyepük leírásában már érintettük, ezeket a védelmi
vonalakat — részben Karácsonyival megegyezőleg — a
Duna és a Dráva folyásában sejtjük. Ugy látszik, hogy a
Dráva—Száva közéből legelőször Verőce és Szerémnek a
Dráva és Duna melletti sávja került megszállásra. Ilyenféle
vonal tűnik fel a Brana nevű vízfolyás mentén, azután keletre Kelőd, Csabagáta. Erdővég, Gypsa, Szilszeg irányában.
Csak egy későbbi vonal lehet már az, amit Karácsonyi

leír a Dunától Bánmonostortól le Mitrovicáig, onnan a Száva
mocsaraiban Bródig, majd tovább a Djel, Papuk, Bilo-hegvségek hatalmas erdőségein át, ahol Granica. Verőce, Reviste,
Bikszág, Kljucs mutatná az irányt a Dráváig.
6. Előretolt gyepük nyugaton. Nyugatmagyarország rendkívül bonyolult gyep ii rend szerében nem lehet tisztán földrajzi alapon eligazodni, az egyes adatokat szinkronizálni. Itt
már nem is védővonalakról van szó, hanem széles határőrvidékek telepítéséről, amelyben persze helyenkint gyepűerősítéseknek is szerepük jutott. Az egész Göcsej, a vasi Őrség egyetlen határőrvidék volt. amelynek történelmi múltja
és történelmi szerepe egyébként is jólismert. Karácsonyi szerint még Szent István korában is csak a Hanság és a Fertő
volt a védelmi vonal. Ugy látszik, hogy ami gyepiiadat a
Rába középső folyásától nyugatra tűnik fel. az mind Szent
István korát követőleg fennálló gyepiirendszer tagja volt.
III. B e l s ő

gyepük.

Amint már érintettük, a belső gyepük rendszere nem
lehetett olyan jól kiképezve, hogy azokat hiánytalanul lehetne megrajzolni, vagy legalább is sokkal kevesebb adatuk
maradt, mint az országos gyepüknek. Csupán csak Sebestyén Gyula vállalkozott néhány belső gyepii leírására. Az
általa leírt belső gyepük azonban, ha adataikat a térbe helyezzük, nem minden esetben mutatkoznak valószínüeknek.
így pl. a Bakony déli oldalán leírt belső gyepű aligha állott fenn. Kapuvártól egyenesen délre leírt belső gyepiije
alighanem a legelső országos gyepii volt. Csupán csak két
belső gyepii látszik kétségtelennek, illetve van annvi adatunk, hogy tényleg meg lehet állapítani egykori létüket. Az
egyik a Rába mellől indul ki és a Bakonv északi peremén
végighúzódva a Balaton keleti végéig jól követhető, azután
megszakadnak az adatok, de talán a Duna esztergomi szakasza mellett találjuk meg folytatásukat. Ez kétségtelenül a
fejedelmi törzs északnyugati gyepű rendszere volt. De megvan, illetve adataiban megállapítható a fejedelmi törzs délnyugati gyepii je is. Ez a Balaton délnyugati mellékén indult
ki a Gyepes-f oly ócska mentén, úgy ugrott át a Kapós fo=
Ivóra, amelynek mentén azután elérte a Dunát. Ugy látszik,
mintha a kabarok szálláshelye felé is megvolnának bizonyos
nyomai a fejedelmi törzs gyepüjének a Bükk-hegységtől le
a mai Jászság felé, s nincsen kizárva az sem. hogy egy darabon talán a Csörszárok vezette ezt a gyepiivonalat nyugat felé. Ezen a néhánv gvepüszakaszon kívül azonban a
rendelkezésünkre álló adatokból más gyepüket is elhelyezni
a térben, nem volna indokolt. Csupán csak a Rába legalsó

szakasza környékén és a Csallóköz keleti végén tűnnek fel
még csoportosabban adatok, de ezek mibenlétét nem lehet
megállapítani. Ugy látszik, mintha a Huba és Léi törzsek
keleti gyepiii lehettek volna e tájon, de az sincsen kizárva,
hogy a legbelső országos gyepük haladtak valaha ezen a vonalon. A mi módszerünkkel ez a kérdés el nem dönthető.
Áttekintve a magyar gyepük földrajzi viszonyait, önként
adódik, hogy azok elhelyezkedését összevessük a magyarság
más térbeli problémáival is, mert szinte megdöbbentő módon tolakodnak szemünk elé bizonyos térbeli párhuzamok.
Ilyen legelsősorban a magyarság mai néprajzi elhelyezkedése. Ha az Északnyugati Felvidék és a sikságok peremén
végigvonuló legelső, legbelső országos gvepü vonalát a magyarság jelenlegi néprajzi vonalával egybevetjük, szinte kísérteties a megegyezés. Mit jelent ez? Azt, hogy a honfoglalás után egy bizonyos vonalon elhelyezkedett
magyarság később sem hatolt be nagyobb tömeggel, még a legkorábbi gyepüelvébé
sem a Felvidék felé, hanem csak olyan
kisebb csoportokkal,
amelyeket az előretolt vonalakra rakott, de amelyek nem voltak elégségesek arra, hogy később
fel ne szívják a gyepüelvébe
tömegesen bevonuló
nemzetiségek egy évezred alatt. Hogy ennek a természeti viszonyokkal szoros összefüggése van. az kétségtelen, mert hiszen itt a
legelső gyepii elve is már a sűrű bükkösök övébe esett, amelyet a magyarság elkerült, s csak kényszerből, mint gyepűőrző telepedett beléjük.
Ezzel szemben északkeleten, az Északkeleti Felvidék felé
már más kép mutatkozik. Itt a magyarság néprajzi vonala
eljutott egészen a legjobban előretolt gyepük vonaláig, a
hegyvidék aljáig, mert itt az első foglalás után olyan természetű gyepüelve is maradt az első védelmi vonalon túl.
amely mocsaras, lapos és lápos voltánál fogva a magyarság
megtelepedésére megfelelő volt. ahová tehát nemcsak
kényszerből, mint gyepüőrző telepedett be egy kevés magyar, hanem tömegesen. Sőt valószínű, hogy az itt igen bent eső első
gyepük elvében is települtek már az első foglalás idején is:
de a gyepüvonal is gyorsan haladt itt előre a hegyvidéken.
Kelet felé azonban a Bihar hegység éppen úgy megállította a magyarság előhatolását, ahogy az első gyepüvonalat is
alig tolták kijebb.
Rendkívül érdekes azonban az országos gyepük elhelyezkedése és a néprajzi viszonyok közti kapcsolat Erdély
felé. Amint láttuk, a Szilágyság felől fokozatosan tolták előre
a gyepüket a Székelyföldig, az erdőtelen Mezőségeken. majd
kis folyómedencéken át. Az a magyar néprajzi híd. amely

ma is átvezet a szilágysági magyarságtól
a
székelységhez,
pontosan követi az egykori gyepük helyét. Sőt még tovább
lehet menni ezen a téren. Ugy látszik, hogy a gyepük előretolása nem egyenletesen előrehaladó folyamat volt, hanem
ugrásszerűen, lépcsőzetesen vitték előre egy-egy megfelelő
ú j a b b terepvonalra, tehát nem súrolta végig az egész területet. Ahová tették az újabb gyepüket, oda tömegesen települtek a magyarok, mert itt nemcsak katonai, hanem települési folyamat is haladt befelé, nem úgy mint a Felvidéken. Az ú j a b b gyepű és a régi gyepű közti terület azonban
alighanem üresen maradt, nem települték be, mert hiszen
azt látjuk, hogy a szatmári délkeleti legelső gyepű vonaláig
megszakítatlan ma is a magyar tömb, azután egy oláh sáv
következik, majd a Meszes gyepüvonala előtt megint kompakt magyar tömb foglal helyet. De ugyanigv húzódik le
a magyarság az Avasdiegység peremén is a Szamos völgyén
át. Az előrehaladó gyepű azután átugrott a két Szamos völgyére, s valóban a Meszes gyepüjétől a két szemközt folyó
Szamosig megint megszakítatlan oláh tömeg telepedett bele
az ott üresen hagyott „gyepiimögötti
gyepüelvébe",
hogy
azután a kettős Szamos egykori gyepüjében megint szélesen elterülő magyar sávot találjunk maiglan is. Ugyanígy
lehet ezt folytatni a Maros völgyében, a Kiikiillő völgyében,
le egészen az Olt-medencéig. í\!rre ugyan azt az ellenvetést
lehetne tenni, hogy természetes dolog a magyarságnak a völgyekben való települése. Viszont mutassunk rá arra is, hogy
ahol az erdélyi völgyekben nem voltak gyepüvonalakra települt magyar tömegek, pl. a Maros hunyadi szakaszán, ott
ma sincsenek jelentékeny magyar tömbök. A gyepük
mögött
üresen hagyott hegységek, vagy folyóvölgyek,
még ha kaptak is később beszivárgó magyar telepeseket, általában ma
is kiviil vannak a magyarság néprajzi területén. Kétségtelen
tehát, hogy az egykori gyepük, gyepüelvék, valamint a
magyarság honfoglaláskori és mai néprajzi elhelyezkedése
között bizonyos összefüggések állapíthatók meg. mert a
gyepüelvékben lakatlanul hagyott területekre később szivárogtak be.
A másik önként adódó párhuzamot a gyepüvonalak és a
mai, trianoni határok helyzete között lehet megvonni. Amint
már érintettük, az országos gyepük sohasem voltak politikai
határok, hanem mindenkor csak katonai védővonalak. A dolog természetéből következik, hogy a legelső országos gyepük
a legkezdetlegesebb
a későbbieknél kedvezőtlenebb
védelmi
vonalak voltak, amelyeket szinte hevenyészve
kellett megállapítani az itt megszállt magyarságnak.
A későbbi vonalak fokozatosan haladtak a katonailag jobban védhető pozíciók felé.

Hiszen éppen amiatt kellett a védelmi vonalakat fokozatosan előretolni, hogy egyrészt természetesebb, könnyebben
védhető területek felé terjeszkedhessenek, másrészt, hogy a
lakatlan, bár birtokjogilag az ország területéhez tartozó gvepüelvét ténylegesen is megszállva, annak benépesülését kézben tarthassák. Kétségtelen, hogy e katonai és politikai cél
tolta előre gyorsan a gyepüket és részben a megszállott magyarság szaporodásával jelentkező térhiány, bár az utóbbi
a honfoglalást követő évszázad pusztító harcaiban csak lassan állhatott be; ha gyorsabb lett volna, úgy a magyarság
egyenletesebben töltötte volna ki az első gyepük elvét, nem
hagyva helyt idegen betelepülőknek.
Kétségtelen tehát, hogy a védelmi vonalakat katonai és
kevésbbé népesedési okok tolták fokozatosan előre, szilárdabb
védhető támpontokat keresve, mig végül eljutottak a legerősebb vonalra, a Kárpátok vonaláig. Egyetlen pillantás
térképünkre, meggyőz erről: mig a legelső gyepük legnagyobbrészt csak mocsárperemet, dombvidéket, a későbbiek
már völgyszűkületeket, hágókat, hegységeket keresnek.
És most mégis kétségtelenül meg lehet állapítani, hogy
csaknem köröskörül erre a legbelső, tehát legprimitívebb,
katonailag már akkor sem megfelelő védelmi vonalra van visszaszorítva 1 rianon által a magyarság! Sőt sok helyen még ezen
belül. Egy évezred után tehát rosszabb helyzetben van a
magyarság, mint akkor, amikor még csak messziről jövő lovas nomádok támadását kellett kivédeni kelet felől.
Most az a helyzet, hogy egy évezred előtti leghevenyészettebb védelmi vonala, katonailag reánk nézve ma már
teljesen értéktelen vonal, egyúttal az ország politikai határa is, sőt sok helyen még ezen belül van az utóbbi.
Az a magyarság, ami a legelső gyepüvonalról kikerült
egykor a vonalak előretolásával a gyepíielvékbe, túlnyomó
részben elenyészett, beolvadt, eltűnt, mint pl. a turóczi, sárosi, erdélyi magyarság, maradékukat meg a trianoni vonal
vágta el az első szállásterületnek a tatár-török vészből megmaradt magyarságától.
Gyepütanulmányomat annak hangoztatásával zárom,
amivel kezdettem is, hogy eredményeim korántsem tekinthetők véglegeseknek és lezártaknak. Csupán csak az lehetett
és volt is a célom, hogv a szétszórt, térben soha el nem helyezett adatokat egy térbeli kritikán átszűrve és térbeli rendszerbe állítva mutassam be, s kizárólag földrajzi módsze*
rekkel olvassak ki belőlük annyit, amennyi lehetséges. Eredményeim cáfolata, vagy megerősítése most már történész
szakemberek munkájára vár.
Dr. Fodor Ferenc.

