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Rezümé Írásunkban Ugocsa megye kialakulá-
sának kérdésével foglalkozunk és arra a kérdésre 
keressük a választ, hogy milyen tényezők hatot-
tak a megye kialakulására és korai fejlődésére. 
Munkánk első, alább közreadott részében azt a 
kérdést tárgyaljuk, hogy létezett-e a történészek 
által sokat vitatott Sásvár megye, mely történelmi 
előzményét képezte Ugocsának. A korabeli okleve-
lek, valamint a történészi álláspontok vizsgálata 
során megállapítást nyert, hogy a XII. században 
tényleg létezett a területen egy Sásvári határis-
pánság, melynek központja a ma is létező Sásvár 
(ma: Trosznik) község volt. Sásvár egykoron azon 
székelyek lakhelye volt, kiket a XI. század elején 
telepítettek át a Tisza partjára, ahol határvédelmi 
feladatot teljesítettek. A Sásvári ispánság a század 
végér felbomlott, nyugati részét Szatmár, keletit 
Ugocsa vármegye olvasztotta magába. 

Резюме Стаття розглядає питання виникнен-
ня комітату Угоча і шукає відповідь на те, що 
які фактори пливали на його виникнення та 
ранній розвиток. У першій частині статті роз-
глядаємо наскільки обгрунтоване ствердження 
істориків щодо існування комитату Шашвар, 
що був передумовою виникнення комитату Уго-
ча. За даним грамот та результатів досліджень 
істориків виявилось, що в XII-му столітті на-
справді існувало прикордонне жупанство з но-
вою Шашвар, його центром було поселення, яке 
і в наші дні існує – Шашвар (Тросник). Тут жили 
люду з народу сейкеїв, яких заселили сюду на 
берег р. Тиси на початку XI-го століття, тут вони 
виконували прикордонну оборону. На кінець 
століття жупанство Шашвар перестало існува-
ти. Його західна частина ввійшла до комитату 
Сотмар, а східна до Угоча.

* A Salánki Középiskola történelemtanára.

székeLy Gusztáv*

Ugocsa vármegye kialakulása 
az új kutatások tükrében

Az elmúlt bő másfél évszázad során számos értekezés, történészi munka jelent 
meg, mely a magyar vármegyerendszer kialakulását, az egyes vármegyék fejlődé-
sét mutatta be. Így van ez Ugocsa vármegye esetében is, hisz már 1894-ben nap-
világot lát a megye szülöttének és neves helytörténészének, Komáromy András-
nak Nyalábvár és uradalma, majd két évvel később Ugocsa vármegye keletkezése 
című munkája, melyekben a szerző a korban kibontakozó újszerű történeti kriti-
kai szemléletmód segítségével eléggé pontos és hiteles képet nyújt annak közép- 
és koraújkori történetéről. Néhány évtizeddel később születik meg Szabó István 
Ugocsa megye című monográfiája, melyben a szerző a megye etnikai és település-
történeti változásait mutatja be kialakulásától a XVIII. század végéig. Mindebből 
adódhat a kérdés, hogy miért szükséges ez alkalommal ismét szólni a vármegye 
keletkezésének kérdéséről és korai fejlődéséről? Nos, a válasz abban rejlik, hogy az 
előbb említett művek megjelenése óta eltelt idő alatt számos új vélemény, történé-
szi megállapítás látott napvilágot a megye keletkezését illetően, ami szükségessé 
tette, hogy összefoglaljuk ezeket, valamint a kutatási eredmények kritikai vizsgá-
latával hiteles képet kapjunk a megye keletkezéséről. Ennek során vázolunk és üt-
köztetünk minden olyan történészi feltevést, mely eltérő magyarázatot ad Ugocsa 
keletkezésére, és segítséget nyújt a kérdés megválaszolásához.

A Sásvári határispánság mint történelmi előzmény

Az alábbiakban azon hosszú ideje vitatott kérdésre keressük a választ, 
volt-e történelmi előzménye Ugocsa vármegyének, létezett-e bármely, a központi 
hatalom által létrehozott politikai vagy katonai egység a megyét megelőzően 
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annak területén. Mielőtt azonban rátérnénk a vizsgált kérdésre, elengedhetet-
lennek tartjuk, hogy szóljunk a vármegyéről mint intézményről, s annak néhány 
alapvető ismérvéről.

Napjaink történetírása egyetért abban, hogy a megye szó szláv eredetű, 
mely kezdetben „határt,” „mezsgyét” jelentett.1 A szó vármegye összetételben a 
vár körülhatárolt területét, illetve egyházmegye összetételben a püspökség tarto-
mányát jelentette. A vármegyeszervezet lényegében egy várakon felépülő hatalmi 
apparátus volt, amellyel az uralkodó a kerületekbe szervezett nép felett uralmat 
gyakorolt. Egy szűkebb területen ellátta az állam funkcióit és katonai erővel ren-
delkezett. A megyén belül a hatalom az ispán- vagy várispán (comes) kezében 
összpontosult, kit távollétében a hadnagy helyettesített. A várhoz tartozó várföl-
dek nem összefüggő területként, hanem elszórtan feküdtek, sokszor igen távol a 
vártól. A királyi hatalom fő támaszát a várjobbágyok (miles) jelentették, ők adták 
a hadsereg gerincét, támadás esetén ők védték a várat, sőt közülük kerültek ki 
a várszervezet tisztségviselői is.2 Tőlük különbözött a várnép (civilis, castrensis), 
akik félszabad állapotú, paraszti foglalkozású termelők voltak, s a várnak adóztak 
és szolgálatot teljesítettek. A várnép gazdasága tartotta el a várjobbágyot is. Egyes 
vélekedések szerint a katonai kíséretet a szolganépre telepítették.3

Nincs viszont egyetértés abban, hogy területi vonatkozásban mi az előzmé-
nye a vármegyének. A vitáról itt csak annyit jegyeznénk meg, hogy egyes történé-
szek szerint minden olyan vármegyei területen, ahol Szent István korától ismerjük 
a birtokviszonyokat és nemzetségi hagyományokat, levezethető annak keletkezése 
a nemzetségi szállásterületből, illetve a várral rendelkező nemzetségfő uralmi te-
rületéből.4 A másik álláspont szerint „a korai vármegye alapvető feltétele a vár volt. 
Ugyanakkor…nem minden, erődítménnyel rendelkező hely vált vármegyei központ-
tá.” Ebben az esetben a folyamat nem úgy zajlott, hogy egy előre meghatározott 
terület kapott volna központi feladat ellátásának célzatával várat, hanem egy-egy 
vár körül alakult ki az a terület, amely a várhoz tartozott.5 Végezetül meg kell je-
gyeznünk, hogy a szakirodalom különbséget tesz vármegye és várispánság között. 
E helyen nem a Botka, Ballásy, Pesty vagy éppen Lehoczky által vallott nézetre 
gondolunk, mely szerint Szent István külön katonai megyét (várispánságot) és 
külön polgárit szervezett volna,6mivel eme dualista felfogást Pauler Gyula igen ko-
rán megcáfolta.7 E helyen ugyanis részünkről Kristó Gyula azon megállapítására 
utalunk, miszerint a vármegye szervezet dualizmusa nem abban nyilvánul meg, 
1 Bakay Kornél: A magyar államalapítás. Gondolat, Bp., 1978. 102–103. o. Györffy György: István király ál-
lamszervezése. In.: Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. 1/1. Főszer. Székely 
György. Akadémia Kiadó. Bp., 1984. 785. o. Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. 
Magvető Könyvkiadó. Bp., 1988. 37, 43. o. Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. 
Háttér Lap- és Könyvkiadó. Bp., 1990. 119. o.
2 Engel, 1990. 119. o.
3 Györffy, 1984. 780–782. o.
4 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. I. Bp., 1893. 70. o. Györffy György: 
A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig. Századok, 1958. 27, 46. o. Györffy György: 
István király és műve. Gondolat, Bp., 1977.  198–199. o.
5 Kristó, 1988. 93. o.
6 Botka Tivadar: A vármegyék első alakulásáról és őskori szervezetéről. Századok, 1870. 500. o. Balássy 
Ferenc: Visszhang Botka Tivadar tájékozására a vármegyék alakulása kérdésében. Századok, 1873. 87–
94. o. Pesty Frigyes: A várispánságok története különösen a XIII. században. Bp., 1882. 2–4. o. Lehoczky 
Tivadar: Beregh vármegye monographiája. I. Ungvárott, 1881. 120-122. o.
7 Pauler Gyula: Megye? Ispánság? Századok, 1882. 201–222. o. Uo. Találunk e egyidőben külön „polgári” 
és „katonai” ispánt? Századok, 1882. 635–642. o.
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hogy egyazon megyének külön polgári és külön katonai ispánja volt egyazon idő-
ben, hanem inkább abban, hogy vitathatatlanul voltak csak várispánságok, ame-
lyek a hozzájuk kapcsolt szórt várbirtokokat fogták össze, de mivel kerületükhöz 
királyi ingatlanok nem tartoztak, nem minősültek megyének. A várispánság nem 
foglalta magába tehát a megyét, a megye viszont minden esetben magába foglalta 
a várispánságot.8 Míg vármegyetípusok vonatkozásában megkülönböztetünk még 
határvármegyét (marchia), mely esetben a határvár az országból kivezető út men-
tén épült fel ama vonalon, melytől kijjebb a gyepűelve következett. Az átjárást itt 
kapuval biztosították, ellenőrzése a határvárra tartozott.9

E rövid kitérőt követően eredeti kérdésünkhöz visszatérvén arra keressük 
alább a választ, hogy létezett-e Ugocsa vármegyét megelőzően annak területén 
egy bizonyos Sásvári ispánság vagy megye, melynek központját hajdan a Tisza-
menti Sásvár képezte. A vonatkozó szakirodalom vizsgálatából kiderül, hogy a 
forrásokban előforduló „Sasvar” földrajzi lokalizálása során igen eltérő vélemé-
nyek születtek. A vita egyik alapját a Váradi Regestrum 172. (32.), valamint 243. 
(124.) sz. közlése képezi, melyekben „de Sasvar” és „castri Sasvar” megnevezések 
szerepelnek.10 Ezek földrajzi meghatározására a következő elképzelések születtek 
az eddigiek során:

A történészek közül elsőként Vályi András foglalkozott a kérdéssel, amikor 
munkájában Ugocsa vármegye vonatkozásában Sásvár községről ezt írja: „Haj-
dan híres földvára volt, melynek düledék maradványai a Tiszában szemlélhetők, 
mikor megapad…mert a Tisza egészen elrontotta, és újra kövér homokkal hányta 
bé.” Majd megjegyzi: „Amint a múlt századbéli levelek bizonyittyák, itten valának 
régente a vármegyének gyülései.”11 Botka Tivadar a Regestrum 243. (124.) sz. köz-
lése alapján egy Sárvár nevű várispánság létét tételezte föl a Tiszántúlon, és a 72 
vármegye egyikének tartotta.12 Pesty Frigyes elveti Botka feltevését, s szerinte az 
idézett helyen Sasvár vagy Sásvár van említve, melyet ő is várispánságnak tart, mi-
velhogy az ennek létéhez szükséges várjobbágyok és várnépek az oklevél tanúsága 
szerint megvoltak.  Bizonyítását folytatván megállapítja, hogy e várispánság köz-
pontja Nyitra megyében, Pozsony megye szélén, a Miava folyónál fekvő Sasvár volt, 
sőt az Anonymusnál szereplő Sárvárt is e helyre vonatkoztatja. Ugyanakkor elis-
meri, hogy az általa említett Sasvár vidékén nem találunk az oklevélben előforduló 
„Hongony” illetve „Dravecz” falvakhoz hasonlót, de ugyanakkor elveti az Ugocsa 
megyei Sásvárral való azonosságát.13 Pauler Gyula az Anonymusnál szereplő Mor-
va folyó parti „Saruvárt” tartja Sasvárnak, mellyel szemben Strázsa, mellette az 
Erdélyi Küküllőre emlékeztető Kukló és Székely falvak találhatók. Mindezek arra 
engedik következtetni, hogy itt határ volt.14 Míg egy másik írásában Sárvárt az 
Anonymusnál említett Tas, majd később „Saruuar”-ként említett helyen látja felfe-
dezni. E helyen megjegyzi, hogy a „Sárvári, erdélyi egyházmegyében fekvő monos-
tor patronusai, István, Slavonia bánja, Privartus és többen, annak futaki birtokát 
eladják, mert a kolostor épületjei birtokai a tatárjáráskor annyira elpusztultak… 
8 Kristó, 1988. 176. o.
9 Györffy, 1984. 782–784. o.
10 Regestrum Varadinense. Ordine Chronologico Digestum… Joannis Karácsonyi et Samuelis Borovszky, 
1903. 172., 243. szám.
11 Vályi András: Magyarország leírása. III. Budán, 1796. 246. o.
12 Botka Tivadar: A vármegyék első alakulásáról és őskori szervezetéről. Századok, 1872. 37. o.
13 Pesty, 1882. 397–400. o.
14 Pauler Gyula: A magyarok megtelepedéséről. Századok, 1877. 491. o.
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Már most ha tudjuk, hogy e patronusok a Gutkeled nemzetségből valók, hogy a 
Gutkeledek az ecsedi láp mellett bírnak, és Szatmár az Erdélyi Püspökséghez tar-
tozott: alig kételkedhetünk, hogy a sárvári monostor azon a Sárváron keresendő,” 
melyet Anonymus említ.15 Kandra Kabos a Regestrum 124. (243.) sz. közlését vizs-
gálván megállapítja, hogy a Sasvárként említett hely az nem más, mint Sárvár, s 
az oklevélben csupán elírásról lehet szó. A forrásban szereplő „Hongun” azonos 
a Szatmár megyei Czegényel, míg a „villa Drancy” helységet a szintén szatmári 
Fülpös-Daróczal látja azonosnak. Az okiratokban szereplő személyek közül ötöt 
várjobbágynak tekint, míg Adorján segédbírót a Bihari Kalata nemzetség tagjának 
véli. Szerinte Sárvár nem lehetett kiterjedt várispánság, mivel vidéke már igen 
korán egyes nemzetségek kezébe került.16 Kandra szerint Sárváron monostor is 
állt,17melynek bizonyítékát a Váradi Regestrum 172. (32.) sz. oklevelében látja, 
ahol egy bizonyos „S. Petri de Sasvar” egyházról találunk említést.18 Balássy Fe-
renc Kandra megállapításait bírálva kijelenti, hogy a „Regestrumunk idézett sza-
kaszát nem lehet a sárvári várispánság nyomozásában kútforrásul felhozni, s az 
abban említett Sasvárt az ecsedi Sárvárra erőszakolni ill. azzal azonosítani, mert itt 
Sasvár értetik, s az idézett szakasz arra vonatkozik, mely ma is fennálló mezőváros 
Nyítra megyében.”19 A maga részéről a Regestrum 243. sz. híradásában szereplő 
Hongony nevű faluról elismeri, hogy az nem létezett Nyitrában, de ez szerinte nem 
képez semmilyen nehézséget, mivel a gömöri Hangonyban lakó Ustre perleked-
hetett a sasvári várjobbágyokkal, valamint a Sasvárhoz tartozó Darázsiban lakó 
várnéppel. Ezt úgy képzeli el, hogy a sasvári várjobbágyok és darázsi várnép egy 
hadjárat során Gömörben járván elpusztították a felperes birtokát, majd ebből 
keletkezett a per. Az oklevélben előforduló „Scily” Adorján pristoldot a nyitrai Szill 
faluban lakónak mondja, habár elismeri, hogy akár a Bihari Sil nevű helységből 
is származhatott, mivel az országbíró bárhonnan magával vihette. Balássy szerint 
az is figyelmet érdemel, hogy Sasvár és vidéke habár Nyitra megyében fekszik 
is, a nyitrai főesperességtől eleitől fogva megkülönböztetett főesperesi kerületet 
képezett, amit egy 1248-ból szármaró írásos adat is alátámaszt. E különálló főes-
peresség igazolhatja a terület hajdani politikai önállóságát is.20 Ami a Regestrum 
172. sz. közlésében szereplő S. Petri de Sasvart illeti, azt az Ugocsai Sásvárral 
azonosítja, ahol szerinte egykoron vár is állt, de ez nem volt ispánsági központ. 
Az oklevélben szintén előforduló Szent-Márton és Ceunand falvak szerinte nincse-
nek a megyében, míg a Csoma priszkold lakhelyeként feltüntetett „Jond”-ot Bereg 
megyében fekvőnek írja le. Végezetül azt is tudni véli, hogy a Sásvári egyházat Sz. 
Péterről nevezték el.21

A „Sasvar” körül kibontakozott történelmi vitába Komáromy András 
is bekapcsolódott, amikor az Ugocsa vármegyéről szóló írásában a Sásvári 
esperességről szólván kijelenti, hogy „bár az oklevelek nem világosítják meg 
15 Pauler Gyula: Anonymus külföldi vonatkozásai. Századok, 1883. 115. o. Napjainkban a történészek 
egyetértenek Pauler megállapításaival, Tas várat az Ecsedi láp környékére, míg Sárvárt morvaországi 
határvárnak tartják. Vö.: Györffy György: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. 3. kiadás. Gondolat 
Kiadó. 1986. 288, 289. o.
16 Kandra Kabos: A Sárvári várispánságról. Századok, 1884. 426–427. o.
17 Uo. 432–433. o.
18 Az említett helyen, mint látjuk Sasvar és nem Sarvar olvasható, amit a szerző nem vesz figyelembe. V.ö. 
Regestrum Váradinense, 1903. 172. sz.
19 Balássy Ferenc: Válaszul Kandra Kabosnak. II. A sárvári várispánság. Századok, 1884. 627. o.
20 Uo. 628–630. o.
21 Uo. 632–633. o.
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tökéletesen azt a vitás kérdést, hogy a Váradi Regestrumban említett Eclesia s. Petri 
de Sasvar, melynek jobbágyai egymás között perlekednek, az ugocsai Sásváron 
állott-e? avagy talán, mint némelyek hiszik …a Gutkeledek sár-vári monostoráról 
volna szó? Nékünk azonban úgy tetszik, hogy több valószínűséggel bír az első mint 
az utolsó föltevés.”22 A történész itt a Regestrum 172. sz.-ról világosan kijelenti, 
hogy az az ugocsai Sásvárra vonatkozik, s ugyanezt teszi annak másik 124. sz. 
részéről is, mikor megjegyzi, hogy a „Sasvári várispánságra nézve nem hisszük, 
hogy Pestynek és Balássynak igazsága volna.”23 Számos bizonyítékot sorol fel, 
miszerint az ugocsai főesperesség 1301-ése említését megelőzően a területen a 
sásvári főesperesség működött. Ez utóbbi fennállásának első írásos bizonyítékát 
II. András királynak a szatmári németek szabadságát biztosító oklevelében jelöli 
meg, mely 1230-ban íródott és világosan „Archidiconi de Sasvar”-t említ.24 Szintén 
az ugocsai sásvári főesperességet említi az 1264. március 13-án Orbán pápa 
által kiadott bulla, mely szerint a főesperesség határain túl fekvő vidék egészen a 
tatárok birodalmáig lakatlan terület. Végezetül megcáfolja a Szirmay által kitalált 
és az ő hagyományát követő Pesty és Kandra azon állítását, miszerint Sásvárt és 
annak várát csak a XIV. század elején építtette Miklós főispán, a Szirmay család 
egyik őse.25

Az eddigiektől eltérően egészen más megállapításokra jutott Marjalaki Kiss 
Lajos a Regestrum 243. sz. közlését vizsgálva, s a benne szereplő földrajzi neveket 
Sasvárral együtt Borsod és Gömör megyében lokalizálja. Itt található Hangony, 
ami Alsó- és Felső-Hangonnyal azonos, Drancy, mely az Ózdtól délkeletre elhe-
lyezkedő Lénárd-Darócnak felel meg, míg Sasvár nem lehet más szerinte, mint a 
Bolyk határában található Vasvár nevű népes puszta a Hongony folyócska völgyé-
ben.26 Végezetül, de nem utolsósorban Karácsonyi János Sásvár kérdésében arra 
a megállapításra jutott, hogy „Szent László az 1069-iki és 1085-iki nagy győzelmek 
után elhatározta, hogy az ország gyepűit északkeleten áthelyezi egészen a Kárpá-
tok aljáig, délkeleten pedig a Maros és Kis-Küküllő völgyeit bezáró helységig. Az 
így végleg megszállt területeken szervezte aztán Zemplén, Ung, Borsova és Sásvár 
megyéket, a Sárvári vármegye székhelyét pedig áthelyezte Szatmárra.”27

Az elmondottakból láthatóvá vált számunkra, hogy a történészek igen eltérő 
következtetésekre jutottak a Regestrum két szakaszának vizsgálata során. Vala-
melyikük Sárvár, Sasvár vagy éppen Sásvár várispánságot illetve főesperességet 
olvas ki a forrásokból, olykor Anonymus „Saruuar”-ját is segítségül hívva kon-
cepciójuk alátámasztására. Nem voltak ugyanis ismertek számukra az 1931-ben 

22 Komáromy András: Ugocsa vármegye keletkezése. Bp., 1896. 45. o.
23 Uo. 45. o.
24 Uo. 41. o. Itt jegyeznénk meg, hogy a Váradi Regestrum 243. és 172. sz. közlését ekkor még az 1230-as 
évek elejére helyezték a kutatók. V.ö. Kandra, 1884. 428. o. Az oklevelek helyes kronológiai sorrendjét 
1903-ban Karácsanyi és Borovszki határozta meg, s így a 172. (32.) sz. oklevelet 1217-re, míg a 243. 
(124.) sz.-t 1220-ra keltezték. V.ö. Regestrum Varadinense, 1903. 216., 241. o. Ez viszont Komáromy 
feltevése esetében azt jelenti, hogy a Regestrum korábban említi Sásvárt mint II. András oklevele.
25 Uo. 42–43. o. A Szirmay családra lásd. Komáromy András: A Borsodi és Ugocsai Szirmayak. Turul, 
1893. 184–194. o.
26 Marjalaki Kiss Lajos: A Váradi Registrum néhány kétes helynevének megfejtése. Magyar nyelv, 1925. 
47. o. Marjalaki nyomán hasonló következtetésekre jut Heckenast Gusztáv is. V.ö. Heckenast Gusztáv: 
A magyarországi vaskohászot története a XIII. század közepéig. In.: Heckenast–Nováki–Vastagh–Zoltay: A 
magyarországi vaskohászat története a korai középkorban. Bp., 1968. 149.o.
27 Dr. Karácsonyi János: A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre 997–1095. Odera–
Nagyvárad. 1926. 182. o.
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Jakubovich Emil által közreadott oklevelek, melyek új adatokat tartalmaztak egy 
bizonyos „de generacione Syculorum de Saswar” személy vonatkozásában. Mielőtt 
azonban rátérnénk e források történészek általi megítélésének bemutatására, né-
hány észrevételt fűznénk az eddig elmondottakhoz.

Elsőnek vizsgáljuk meg a Regestrum 243. (124.) sz. oklevelének tartalmát, 
mely fordításban a következőképpen hangzik: „A Hongun faluból való Tubul fia 
Vztras a Sasvari várnak várjobbágyait úgy mint: Zoboslou-t, Vtesam-t, Bagdanum-
ot, Chequeleu-t, Polonk-ot és a Drancy falvi várszolgákat és pedig: Krazet, Coetan-t, 
Visatam-t, azzal vádolja, hogy birtokát megtámadván és lerombolván általa neki 
20 ezüst márka kárt okoztak. A panasz Demeter országbíró előtt tétetett; bírói vég-
rehajtó a Scily-falusi Adorján volt a Kalatha nemzetségből. A vádlottakat Váradra 
utasították, hol a vád istenítéletileg bebizonyosodott.”28 (A szer. ford.)

A magunk részéről az oklevelekben szereplő „Sasvar”-t szintén az Ugocsa me-
gyei Sásvárral azonosítjuk és érvelésünket a következő pontokban foglaljuk össze:

1. Nem hisszük először is azt, hogy az oklevélben szereplő Sasvar csak má-
solói hiba lenne, s annak helyes olvasata Sárvár volna, hisz ilyen nevű község és 
hihetően vár is állt Ugocsában.29

2. Nem fogadhatjuk el Drancy falu magyarázataként Darázsit, annak he-
lyesebb olvasatának a Draucy, vagyis a Daróci szót tartjuk.30 A település pontos 
földrajzi fekvésének meghatározása ugyanakkor elég nehéznek bizonyul, mivel 
ugyanúgy szóba jöhet a Regestrum magyarázatakor szerepeltetett Beregdaróc,31 
mint ahogy a Szatmári területen fekvő valamely Daróc,32 sőt az adott időben már 
bizonyára létező Ugocsai Daróc is.33

3. A Scily falusi Adorján akár a Nyitrai, akár a Bihari, vagy esetleg a Doboka 
megyei Szilből való, nem bír nagy jelentőséggel, hisz mint Balássy megállapította, 
az országbíró bárhonnan magával vihette ítélkezései során. Ámbár némely körül-
mény a Dobokai Szilre utal.34

4. Ami „villa Hongun”-t illeti, mi is nyitva kívánjuk hagyni a kérdést, habár 
Kristó megjegyzi, hogy akár a Gömör megyei Hangonnyal is azonos lehet, hisz az, 
hogy a felperes magát Hongunról valónak mondja, még nem jelenti, hogy a kárval-
lott birtoknak is ott kellett feküdnie.35

A Váradi Regestrum 172. (32.) sz. híradását tekintve szintén azokkal értünk 
egyet, akik az ugocsai Sásvárra vonatkoztatják. Ennek tartalma röviden a követke-
ző: Gens, Szent Márton falvából és a Szent-Péter Sasvari egyháznak birtokáról való 
28 Megjegyezzük, hogy a fordítás során a latin neveket azok eredeti formájában közöljük. Az eredeti szö-
veg 1903-as közreadása és magyarázatakor a szerzők „villa Hongon” helyet azonosítatlanul hagyják, 
„Sasvar”-t az Ugocsai Sásvárral azonosítják, „Drancy” esetében Beregdarócra gondolnak, míg „Sily”-t 
a Doboka megyei Szentpéter-Szilivel azonosítják, mely a Kalatha nemzetség központja volt. Regestrum 
Váradinense, 1903. 244. o.
29 Komáromy, 1896. 43. o. Székely Gusztáv: A várépítészet kezdetei Ugocsában. In.: Közoktatás, 2008/1–
2. sz. 31. o.
30 Heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. Akadémia Kiadó. Bp., 
1970. 98–99. o.
31 Regestrum Váradinense, 1903. 244. o.
32 Kristó szerint Drancy magyarázatakor szóba jöhet Fülpösdaróc a Szamos partján, Pusztadaróc 
Szatmárnémeti mellett, valamint Királydaróc a Kraszna partján. Kristó, 1988. 368. o.
33 Az Ugocsai Darócról munkánk második részében még szó lesz, s itt csak annyit említenénk meg, hogy 
az 1262. évi első szereplésekor már lakatlan, s keletkezését az erdőuradalom alapításához köthetjük a 
XII. század elején. V.ö.: Szabó István: Ugocsa megye. Hatodik Síp Alapitvány–Új Mandátum Könyvkiadó. 
Budapest–Beregszász. 1994. 153. o. Heckenast, 1970. 98. o.
34 Kristó, 1988. 367. o.
35 Uo. 367–368. o.
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férfi lopással vádolta Ceunand falubéli Chechamt ugyanezen egyház jobbágyát. 
A per végére Checa bűnössége beigazolódott, mely Chepan ítélő és a Jond-falusi 
Choma bírói végrehajtó előtt zajlott.36 E második oklevéllel kapcsolatban a követ-
kező megállapításokat tennénk:

1. Az oklevélben a fenti esethez hasonlóan most is „Sasvar” íródik, s így 
ismét kizárhatjuk Sárvárként való olvasását. 

2. Az oklevélben szereplő Szentmartint Karácsonyi és Borovszky a Szatmár 
megyei Szentmártonnal véli azonosnak, amit mi is igaznak tartunk azzal a meg-
állapítással, hogy az a szóban forgó időben egyházjogilag még nem a Szatmári 
esperesség része. Tudjuk ugyanis, hogy az Ugocsai főesperesség a XIV. század első 
harmadában Szatmár megyének Szamosközi járását is magába foglalta, illetve 
hogy az Ugocsai esperesség neve csak 1301-től ismert előttünk, azt megelőzően 
Sásvárinak nevezték.37 Kristó a tizedjegyzékben szereplő helységnevek alapján az 
esperesség határát a következőképpen rajzolta meg: „Északi határa Fehérgyar-
mattól Penyigén, Kölcsén, Tiszaújlakon át Tiszaszászfaluig húzódott. Ez azt jelenti, 
hogy északi határa a Tisza volt, de Tiszaújlaknál átcsapott a folyó jobb partjára. 
Keleti határa Tiszaszászfalutól Halmin keresztül Berendig tartott, s itt elérte a Sza-
mos jobb partját. A keleti határ az alföld peremén vonult nyugat felé Berendtől 
egészen Fehérgyarmatig, végig a Szamos jobb partján (hihetően a Tisza-Szamos 
torkolatáig).”38 Ez az egyházi beosztás már az általunk vizsgált 1217-es évben is lé-
tezett, melynek térképes vizsgálatából kiderül, hogy a keleti határpontjaként meg-
jelölt Berendtől nem mesze ott találjuk a Regestrumban szereplő Szentmártont 
a Szamos jobb partján, mely így tényleg a Sásvári egyház birtokát képezte.39 A 
Csoma priszkold lakhelyeként szereplő Jondot a történészek Bereg megye terüle-
tén, Tarpa falu mellett fekvőnek írják le, amit mi is hasonlóképpen vélünk.40 Míg 
végül Ceunand lokalizálása további kutatásokat igényel.

Az 1323–1326. évi oklevelek

A történészi vitában új fejezetet nyitottak a már említett Jakubovich által 
közreadott oklevelek. Az 1323. május 29-én Visegrádon és 1326. augusztus 
20-án Székesfehérvárott Salamon fia, Domonkos részére kiadott két oklevélből 
arról értesülünk, hogy a király „az esztergomi és egri káptalan vizsgálata alapján 
igazolja, hogy Domonkos a sásvári székelyek nemzetségébe tartozik, őseitől öröklött 
birtoka van a szabolcs megyei Nagylövőn, Temesi-Székelyen és Sényőn, továbbá 
hogy Debreceni Dózsa vajda szolgálatában kifejtett hadi érdemeiért nemzetsége 
törvényeinek megfelelő hadi szolgálat fejében azon kiváltságot adományozza neki 
és utódainak, hogy saját birtokaikon vagy bárhol máshol az országban nemesek 

36 Regestrum Váradinense, 1903. 216. o.
37 Komáromy, 1896. 39-40. o. Maksai Ferenc: A középkori Szatmár megye. Bp., 1940. 28. o.
38 Kristó, 1988. 496. o.
39 A helységek meghatározására lásd Maksai a kisnemesi falvakra és nemzetségi birtokokra vonatkozó 
térképeit. Maksai, 1940. 27., 55. o. Kandra Szabolcs megyében is ismer Szentmárton nevű települést (ma 
Tiszaszentmárton), mely a borsovai főesperesség tartozéka. A fenti bizonyítás alapján mégsem ez lehet 
azonos a Regestrumban szereplővel. Kandra Kabos: Szabolcs vármegye alakulásáról. ÉTTK. XII. Bp., 
1884. 16. o.
40 Balássy, 1884. 632. o. Regestrum Váradinense, 1903. 216. o.
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módjára szabadon tartózkodhatnak és senki sem kényszerítheti őket arra, hogy a 
székelyek közös őrhelyen vesztegeljenek.”41 A történészek körében két vélemény 
fogalmazódott meg az oklevéllel kapcsolatban. Az egyik részük elfogadja Jakubovich 
feltevését, és az oklevélben szereplő „Sycularum de Saswar”-t Ugocsában fekvőnek 
vélik, míg másik részük máshol keresi annak helyét. Lássuk az indoklásokat!

Szabó István szerint az oklevélben megnevezett székely Sásvár megyének az 
ugocsai Sásvárhoz való kapcsolása nem tekinthető vitán felül állónak. Alig hihe-
tő – véli ugyanis –, hogy „a székely határőröknek Ugocsában semmi egyéb nyoma 
nem maradt volna. A XIII. századból s a XIV. század elejéről ugocsai dolgokkal szá-
mos oklevél foglalkozik s ezek egyikében sincs szó székelyekről.” Megjegyzi, hogy 
a Tisza-parti sásvári magyar településcsoport nyelvjárása a szatmári tiszahátival 
alkot rokonságot. Végül nyitva hagyja a kérdést és csak azt állapítja meg, hogy e 
Tisza-menti falvak alapítói szabad kisbirtokosok voltak, kik a kisnemesség osztá-
lyában foglalták el helyeiket.42

Egészen más eredményekre jutott Györffy György az oklevelek vizsgála-
ta alapján. Számos írásában amellett érvelt, hogy az 1323-ban kiadott oklevél-
ben szereplő Saswar a Kis-Kárpátok nyugati oldalán, a Miava partján található 
Sasvárral azonos. Sasvár az azonos nevű megye székhelye is volt, ahol ez idő-
ben székelyek laktak. Szerinte az „oklevélben előforduló Szent János és Nagy Lövő 
közvetlenül Sasvár mellett található, hol Nagy Lövő neve Nagy Lévárd alakban élt 
tovább.” Sasvár mellett fekszik még Székely falu és egy Strázsa nevű helység, ami 
kétségtelen bizonyítéka annak, hogy itt egy összefüggő nagy székely határőrtelep 
létezett, mely egy időben külön vármegyét alkotott.43 Domokos néhány évvel ké-
sőbb már mint szabolcsi szolgabíró szerepel az oklevelekben, olykor magisteri és 
comesi címmel, de előfordul csak egyszerűen székely néven is. Egy oklevélből azt is 
tudjuk, hogy egy alkalommal jobbágya négy ökrét viszi el tőle. A gazdagság Györffy 
szerint azt igazolja, hogy a „székelyek közösségéből kiszakadt és magánbirtokot 
szerzett székely az első generációba beolvadt a feudális társadalom uralkodó osz-
tályába.”44 Utoljára ekként foglalta össze álláspontját: „Tény, hogy a Morva mellett 
1116-óta laktak ispánjuk alatt harcoló székelyek és besenyők, míg a Tisza mentén 
székely lakterületről egy szabolcsi falun kívül nincs tudomásunk. A szabolcsi Sényő 
a sasvári székelyek adományos birtokának tűnik, alighanem az 1317. évi debrece-
ni csatában szerzett érdemekért, s a király 1326-ban az alól adott felmentést, hogy 
nem kell a székelyek közös helyére visszatérniük. Mindamellett a sasvári ispánság 
és esperesség nem szükségszerűen egy tömbben terült el, hanem egy-egy székely 
tartozhatott a sasvári ispán és esperes alá más helyre költözése után is. Ilyen mó-
don egy szepességi, Körtvélyes faluban birtokló sasvári „lövő” (1279) is tartozhatott 
a székely ispán alá, mint ahogy máshová költözött kézdi székelyek sem kerültek 
ki a székelyek közösségéből, s lehetett egy átmeneti idő, amikor ezek ispánja és 
esperese két helyen gyakorolt joghatóságot felettük. Elvben tehát a sasvári ispán 
és esperes alá az ország többi vidékén lakó csoportjaik is tartozhattak. Noha nincs 
rá korai adat, feltehető, hogy az ország eltérő határvidékeihez hasonlóan a korai 
41 Jakubovich Emil: Ugocsai-Szabolcsi székelyek a XIV. században. Magyar Nyelv. 1931. 205–206. o.
42 Szabó, 1994. 38. o.
43 Györffy György: A magyarság keleti elemei. A székelyek eredete és településük története. Gondolat. Bp., 
1990. 15. o.
44 Györffy György: A székely társadalom. In.: Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 
14. században. Szer. Székely György. Akadémia Kiadó. Bp., 1953. 114. o.
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Árpád-korban a Felső-Tisza mellékén…szintén laktak székelyek, s ezek révén a 
sasvári esperesség rájuk is kiterjedhetett. A temesi székelyek, akiket ide telepítet-
tek, látszólag szintén ispánjuk és esperesük alá tartoztak… A XIV. század végére 
az itt lakó (Morva mellett –szer.) székelység eltűnt, ill. beolvadt a Morván túli vidék-
ről betelepedett morva és német lakosságba.”45

Györffy tehát a következő érvek felhozásával zárja ki az oklevelekben sze-
replő Saswar az ugocsai Sásvárral való azonosítását:

1. A forrásokban szereplő „Nogh Lweuu”-t vagy „Magna Luew”-t illetve 
„Temusy Zekul”-t46 Nyitra megyében azonosítja.

 De mint láttuk Jakubovich, majd az ő hagyományát követve Kristó egy 
másik megoldást tart igaznak, mely szerint Nagylövő a mai Nyírlövővel, Temes 
Székely a mai Székellyel azonos, s mindkettő Szabolcs megye területén található. 
Ami „Seneu”-t illeti, mindenki a szabolcsi Sényővel azonosítja.47

2. Második érvként a Felső-Tisza-vidékén élő székelyek autokton fejlődésé-
nek bizonytalanságát és a nyitrai származását hozza fel.

 Azonban épp a szóban forgó történész állapítja meg, hogy „Magyarország 
határvármegyéiben, a gyepük mellett székelyek laktak az Árpád-korban.” Ezen ha-
tárvármegyék közé sorolja Pozsonyt, Nyitrát és Borsovát is.48 Borsova esetében 
egy másik helyen megjegyzi, hogy „amennyiben ez is a bihari dukátushoz tartozó 
vármegye volt, aminek feltevésére van némi alapunk, első megszállói kabarok lehet-
tek.” Az itt élő kabarság a X. század folyamán elenyészett, s helyét más népcsoport 
váltja fel.49 A magunk részéről igazoltnak látjuk Németh Péter megállapítását, mi-
szerint a Felső-Tisza-vidékét és Borsova egy részét „a kabarok egy tömbje szállotta 
meg a honfoglalás idején.” Ezt látszik igazolni Székely község, mely a bolgár–török 
eredetű székelyekről, míg Besenyőd a később szintén határőrfeladatot ellátó bese-
nyőkről kapta a nevét. Szintén a kabarokkal hozható összefüggésbe a Ladány hely-
név, Nyírkércs a Kér törzzsel, a Kend-tó pedig a fejedelmi nép, a kék-kendek egy 
csoportjával illetve azok idetelepítéséről tanúskodik.50 Német az általunk vizsgált 
1323 és 1326-os oklevelekben szereplő Sényői Domokost a Sásvári (?), Morvaor-
szág melletti székelyek nemzetségéből valónak mondja, kinek öröklött birtoka van 
Nagy-Lövőn, Temes Székelyen és Sényőn, „ahol bizonyára székelyek is laktak.”51 
Lehoczky Bereg vármegye területét a honfoglalást követően a fejedelmi nemzetség 
birtokaként írja le, és Beregről mint dukátusi területről szól.52 A dukátusi terüle-
tekről ugyanakkor tudjuk, hogy székelyekkel is kapcsolatba hozhatók.53 Kandra 
Szabolcs megye területén szintén nagyszámú besenyőkről és székelyekről ír. Igaz, 
45 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. IV. Akadémia Kiadó. Bp., 1998. 455–
456. o.
46 Jakubovich, 1931. 207. o.
47 Nagylövő és Temes Székely szabolcsi azonosítására lásd: Blazovich László–Géczi Lajos: Anjou-kori 
Oklevéltár. VII. 1323. Budapest – Szeged. 1991. 173 sz., 227. sz. Kristó, 1988. 368–369. o. Kristó Gyula: 
A székelyek eredetéről. Szeged, 1996. 67. o.
48 Györffy György: A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig. Századok, 1958. 60. o.
49 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. 3. kiadás. Akadémia Kiadó, Bp., 
1987. 520. o. A történész a székelyeket a kabarokkal, vagy azok egy részével azonosítja. V.ö. Györffy 
György: A magyarság keleti elemei. A csatlakozott népek. 43–79. o.; A kabar kérdés. 83–93. o. Gondolat, 
Bp., 1990.
50 Német Péter: Borsova határvármegye kialakulása. Kisvárda, 1975. 11. o.
51 Uo. 13. o.
52 Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye. Hatodik Síp Alapítvány–Mandátum Kiadó. Budapest–Beregszász. 
1996. 57. o.
53 Györffy, 1987. 572–573. o.
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hogy a határőr feladatot ellátó népcsoportnak itt nem a székelyeket, hanem a be-
senyőket véli, s így hozzájuk köti e szolgálat bizonyítékát tükröző Eör, Őr-Ladány, 
Őr-Mező, Lövő helyneveket is. Szerinte ugyanis a besenyők „őrök” és „várnépek” 
voltak, akik felerészben a Borsovai comitatusnak, felerészben a Szabolcsi honvé-
delmi védterületnek voltak alávetve.54

Kristó Gyula hívja fel figyelmünket arra, hogy megvan a folytonosság a 
„kavarokra” vonatkozó IX–X. századi adatok és a XII. században immáron székely 
néven szereplő, kifejezetten elő- és utóvédet alkotó népcsoport, illetve a XIII–XIV. 
században az ország különböző pontjain előforduló kisebb székelycsoportok kö-
zött. Szerinte a „kavarok” székelyeken kívüli csoportja az északi és déli régió ha-
tárvédelmét látták el, s ugyanezt tették a székelyek is a nyugati-délnyugati és 
keleti (Ugocsától Biharig terjedő) területen is. A székelyek a XIII–XIV. században 
katonák, határőrök, könnyűlovas íjászok, lövők voltak. Ugyanakkor nem minden 
lövő tekinthető székelynek, olykor a besenyőket is takarta e kifejezés.55

A fent elmondottak alapján bizonyítottnak véljük, hogy a Felső-Tisza-vidé-
ken a honfoglalás óta éltek székelyek, melyek maradéka akár a XIII. században 
is megőrizhette etnikai különállását esetleg azonosságtudatát. Azt sem tartjuk 
véletlennek, hogy az oklevélben szereplő székely éppen Lövőn és Székelyen ren-
delkezett birtokkal.

3. Györffy megállapítása, hogy Sényő az 1317. évi debreceni csatában szer-
zett érdemeiért került Domokos birtokába csupán feltevés, oklevelekkel nem lehet 
alátámasztani.

4. Végezetül szólnunk kell azon feltevésről, mely szerint egy székely elköl-
tözését követően is az eredeti lakhelye szerinti ispán és esperes fennhatósága alá 
tartozott, vagy az elköltöző csoportok szintén. 

Ha volt is erre példa a történelemben, a fentiek fényében mi még sem hisz-
szük, hogy ez esetünkben is igaz volna. Mindamellett tudnunk kell, hogy a Györffy 
által oly jelentősnek tartott Sasvári esperesség alá tartozó egyházak, melyeket az 
1561. évi összeírásból ismerünk, az 1332–1338-as pápai tizedjegyzékben még 
nem képezik részét, ugyanis többségük még a nyitrai főesperesség alá tartozott. 
Komáromy mindebből azt a következtetést vonja le, hogy a sasvári főesperesség 
csak az Anjou-korban alakult Nyitra területén, melynek II. Gyula pápa 1505-ben 
kelt bulája szerint egy Szabó Péter nevű világi ember az alapítója. Sasvár egyéb-
ként is 1317-ben csak mint már birtok fordul elő Pozsony megyei ingatlanként.56 
Osztoznunk kell tehát Székely György véleményével, mely szerint vitathatónak 
látszik Györffy feltevése, hogy egy Sényőn élt középkori székely eredetű birtokos a 
kissé távoli Morva folyó mellől származott volna.57

Utoljára szólnunk kell még Kristó Gyula következtetéseiről, aki az okleve-
lek vizsgálataiból megállapítja, hogy sem a Váradi Regestrum Sasvarja, sem az 
1323. és 1326-os oklevelek Saswarja nem azonos a Nyitra megyei Sasvárral.58 
Az 1323. és 1326. évi oklevelekben szereplő helynevek mindegyikét a középkori 

54 Kandra, 1884. 13–14. o.
55 Kristó, 1996. 69–70. o.
56 Komáromy, 1896. 44-45. o. Kristó, 1988. 368–369. o.
57 Székely György: Településtörténet és nyelvtörténet. A XII. századi magyar nyelvhatár kérdéséhez. In.: 
Mályusz Elemér emlékkönyv. Szer. H. Balázs Éva, Fügedi Erik, Maksay Ferenc. Akadémia Kiadó, Bp., 
1984. 321. o.
58 Kristó, 1988. 367. o.
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Szabolcs megyében fekvőnek mondja.59 Szerinte ezekből nem csupán sásvári fő-
esperességre, hanem sásvári várispánságra is következtetni lehet, mely Ugocsa 
megye kialakulását megelőzően ennek nyugati, illetve Szatmár megye északi és 
északnyugati területeit foglalta magába. Sásvár és Ugocsa kettősségét Borsova és 
Bereg kettőssége alapján látja feloldhatónak a következőképpen: „Mint ismeretes, 
az egri püspökség legdélibb területén előbb jött létre a borsovai várispánság (me-
gye) és a borsovai főesperesség, s utóbb létesült a beregi királyi erdőuradalom, s a 
kettő egybeolvadásából a tatárjárás után alakult ki Bereg megye. Esetünkben ez 
azt jelenti: Sásvár mint várispánság (megye) a korábbi (ezt mutatja a főesperesség 
eredeti, sásvári elnevezése is), Ugocsa erdőispánságként később kelt életre, de a 
tatárjárást követően már csak Ugocsa élt tovább, Sásvár helyére lépett mint megye, 
a főesperesség is nevet váltott, sásváriból ugocsai archidiaconatus lett.”60

A Kristó által feltételezett Sásvári ispánság egykori létezését mi is igazoltnak 
látjuk, de annak kialakulását és pontos jogi állását némiképp másként tételezzük 
fel. A fent elmondottak alapján igazoltnak látjuk, hogy a Felső-Tisza-vidéket a 
honfoglalás alkalmával a kabarok, székelyek szállják meg, amit a helynevek is 
bizonyítanak. A székelység egykori központját a Borsova területén fekvő Kisvárda 
képezte, mely a terület első székhelyét is jelentheti. A belső gyepű vonalát ekkor 
a Tisza képezhette, melynek bizonyítékát a Kisvárda körül elhelyezkedő Őrmező, 
Őrpátroha, Lövőpetri, Váraslövő stb. települések bizonyítják, egyszersmind lakóik 
foglalkozását is jelölve. A X–XI. század fordulóján a régészeti leletek tanulsága sze-
rint a területen megerősödik a fejedelmi hatalom, megjelennek a nehéz fegyverzetű 
királyi katonák, melyek fő feladata talán épp a kabarság fékentartása lehetett.61 
A történészek szerint nagyjából erre az időre esik a kabarok széttelepítése, minek 
utána a fejedelmi-királyi hadsereg német vezérei, Gut és Keled és más magyar 
vitézek jelentős birtokokat szereznek itt. Az új katonai erő másik feladata az észak 
és észak-keleti átjárókhoz vezető út ellenőrzése lehetett.62 A kabarok két mohame-
dán etnikumát, a kálízokat és alánokat Györffy szerint megtérítésük érdekében 
telepítették szét az ország eltérő vidékeire. A székelyek viszont továbbra is együtt 
maradtak katonai szervezetben, csak a nemzetségi kötelékeket bontották meg. A 
nemzetségfő helyét tiszti, jobbágyi réteg foglalta el, ami elősegítette elmagyaroso-
dásukat. István király uralkodása alatt az etnikai határvédelmet territoriálisra 
változtatta, s az összes határvármegyébe különféle segédnépeket telepített, ami-
vel a megyéknek sajátos szervezetet biztosított. Az ilyen megyékben a határispá-
nok alá tartoztak az őrök, az oklevelekben sagittariusoknak nevezett lövők vagy 
lövérek. Az őrök és lövők, valamint a melléjük sorolt határvédő besenyők63nem 
egy képzeletbeli védővonal mentén voltak letelepítve, hanem minden határvárme-
gye területén mélységben tagolva. A határvédelmi építményeket, a gyepüket vagy 
torlaszokat és az ezeken való átjárást biztosító kapukat a lakott és lakatlan, vagy 
gyéren lakott terület határán helyezték el, olyan helyen, ahol könnyű bejárás nyílt 
az ország belső területeire. A gyepük nem összefüggő vonalat alkottak, hanem az 
exponált pontok össze nem függő sorozatát. A gyepükön és kapukon kívül eső 

59 Uo. 368–369 o. Kristó, 1996. 67. o.
60 Kristó, 1988. 492–496. o.
61 Györffy, 1987. 520–521. o. Német, 1975. 5–7. o.
62 Német, 1975. 6–7. o. A Gut-Keled nemzetség betelepülését 1067-ben már ismerjük Szabolcsban. Lásd 
Kandra, 1884. 20–24. o.
63 Ilyennek véljük a Szabolcsi és Borsovai besenyőket is. Kandra, 1884. 14. o.
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lakatlan vagy gyéren lakott terület volt a gyepűelve. Amikor e lakatlan erdős 
területek a XII. század közepétől kezdve fokozatosan betelepültek, a gyepüket és 
a kapukat mind kijjebb és kijjebb helyezték. Ez a folyamat a határvármegyékben 
ment végbe, ahol a határispán feladata lett a gyepük és kapuk áthelyezése, mint 
ahogy az őrök és lövők megfelelő pontokra való kihelyezése is. E határispánságok-
ban éltek tovább a szétszórt dukáthusi eredetű segédnépek is.64

A magunk részéről ilyen gyepűőröknek tekintjük a sásvári székelyeket is, 
akiket legkésőbb a székelység széttelepítése során helyeznek a Tisza partjára. Ezek 
feladata lehetett a folyón lévő gázló, átkelőhely a „Vadum Liberum” őrzése.65 Györffy a 
székelyek határvédelmi feladatának irányítását a határispánság kialakulását követő-
en (mint láttuk) az ispán feladatának tekinti. Egészen más megállapításra jut viszont 
Tagányi Károly, aki szerint „a határokat őrző őrök (speculatores, custodes confiniorum) 
semmiféle tekintetben sem azonosítható a királyi vármegyék várszolgáival (civiles, 
castrenses), várnépeivel.” Mivel az oklevelek csakis a határőröket hívják őröknek, 
strázsának, a várszolgákat soha. Szerinte a határőrök határszéli várakat soha nem 
őriztek, hanem csakis az ország külső, belső határait, gyepűit, kapuit, a határszéli 
folyók átkelőit. A határőrök régebbiek a váraknál és a királyi vármegyéknél, az őrök 
előbb voltak a várszolgáknál. Ugyanakkor elismeri, hogy a királyi vármegyék felállítá-
sa után a határőrök is bizonyos kapcsolatba kerültek az illető határszélhez legköze-
lebb eső királyi vármegyével, de ezek kötelékébe sosem tartoztak.66 Mindez ismét azt 
a megállapítást erősíti, hogy a sásvári székelyek először határőrizeti feladatot láttak 
el a Tisza mentén, mely folyó eleinte a külső gyepűt is képezte. A honfoglalást köve-
tően a belső gyepű hihetően beljebb húzódott a Tisza-kanyarban fekvő Váraslövőn 
keresztül dél irányba Csoboklövő, Őrmező, Lövő irányába a Szatmár megyei Dobos, 
Őr, Hodász, Esztró (szláv jelentése gyepű), Petre, Ibrány falvakon keresztül a Kraszna 
mentén délre. Ezek némelyikében az oklevelek tanulsága szerint sagittariusok lak-
tak.67 Maksai Tagányival szemben a korai földvárakat is a gyepűrendszer tartozé-
kának véli, ami megnehezíti a Sásvári vár építése idejének pontos meghatározását. 
Szerintünk Maksai állításának van valóságalapja, melyre később még visszatérünk. 
A belső gyepűt a magyarság már igen korán átlépte, s a Szamos völgye a X. század fo-
lyamán lakottá vált. Az új településhálózat szórtsága azt igazolja, hogy ezek lakossága 
az addigi településhatár nemzetségeiből származhattak, melyeket a magunk részéről 
elsősorban határőrizeti feladatokat ellátó segédnépeknek vélünk. A királyi adomány 
esetén az új birtokos nyilván egységesebb településhálózatot hozott volna létre a tele-
pítések során, a valós helyzet viszont mást mutat.68 Véleményünk szerint a gyepű ek-
kor, a X. század végén vagy a XI. század elején tolódott ki egészen a Tiszáig (ez időben 
egybeesik a kabarok széttelepítésével), s az Erdélyi gyepű folytatását képezte a nagy-
bányai Őrmezőn keresztül, ahol az őrszolgálatot a török eredetű Kék-kend népe látta 
el69Magasmarton át, (itt az oklevelek sagittariusokat emlegetnek),70egészen Sásvárig. 
Innen a gyepű észak-nyugat irányba haladt tovább a Tisza vonalán Tiszabecsen 
át, melynek tiszai átkelőhelyénél a XII. században földvárszerű erődítmény volt. 

64  Györffy, 1958. 580-584. o.
65 Székely, 1984. 321. o.
66  Tagányi Károly: Gyepű és gyepűelve. Magyar Nyelv. 1913. 3. szám. 100–102. o.
67 Maksai, 1940. 12–14. o.
68  Uo. 16–17. o.
69  Szabó a Szamos két partjára helyezi őket, míg a Hernád-Bodrog-Sajó környékét a kabarok szálásának 
véli. Szabó, 1994. 17. o.
70 Maksai, 1940. 18. o. 
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Ez utóbbi tartozékát képezte a Tiszakóródi három őrhalom is.71 Az iménti eset szintén 
a gyepűrendszer későbbi várakkal való megerősítésének elvét erősíti, ami Sásvárnál 
is bekövetkezhetett, és amit Maksai is valószínűsített. A gyepű innen a Szamos menti 
Kölcsén haladt tovább észak felé, melynek bizonyítékául a korábban vele kapcsolat-
ban említett gyepű szolgálhat.

Ugocsa ekkor még a gyepűelvéhez tartozó vidéket jelentette, melynek erdő-
ségei a beregivel és máramarosival együtt jó védelmet biztosítottak egy esetleges kelet 
irányú támadás kivédésére. Gyepűelveként megtelepülése kezdetén teljesen királyi bir-
tokot képezett, betelepítése a XII. században indult meg.72 Sásvár azonban hamarosan 
szerepet vált, s a határőrizeti feladat mellett a területen megjelenő falvak központjaként 
lép elő. Fennhatósága alá kerülnek mindazon települések, melyek az első gyepűvonal-
tól keletre keletkeznek. Legkésőbb ekkor már várat emelnek védelmükre a határt jelen-
tő Tisza menti Sásváron. (Szatmár esetében az ispánsági központ hasonlóan a korábbi 
gyepű mentén keletkezett, de ugyan ezt tapasztaljuk a borsovai vár és határvármegye 
esetében is.) A félreértések elkerülése végett megjegyezzük, hogy ispánsággá alakulása 
nem etnikai alapon történt.73 Sásvár közigazgatási központként való előrelépése mögött 
az húzódott inkább meg, hogy mint a királyi hatalom legfőbb támaszát jelentő hatalmi 
erő (a székelyek jelenléte miatt) a dolog természeténél fogva kiemelkedik környezetéből. 
Fentebb már elfogadtuk azt a véleményt, mely szerint az első szervezésű vármegyéink 
esetében nem volt olyan közöttük, melynek területe két egyházmegye között oszlott 
volna meg, így a Sásvári egyházmegye birtokviszonyait vizsgálva megkapjuk a Sásvári 
ispánság határát is.74 Ennek területe lefedi a második megszállású gyepű területét a 
Szamostól a Tiszáig. Sásvár hatalmi központi szerepét erősíti egy másik tény is. Ismert 
ugyanis, hogy mindig az ispánsági vár temploma emelkedik a vidék többi temploma 
fölé, s fennhatóságot kezdett gyakorolni a várkerület többi egyháza felett. Fontos meg-
jegyezni, hogy egyháza jóval idősebb a környező egyházaktól, s ez jogosítja fel elsőbbsé-
gére és az egyházmegyei névadásra.75 Esetünkben ez azt jelenti, hogy a kereszténység 
felvételekor a székelyek is megkeresztelkednek, majd a sásvári gyepűőrtelepükön saját 
egyházat hoznak létre, mely ilyen formán a legidősebb a körülötte később keletkező 
települések egyházaihoz képest. Az ekkor gyepűelvét képező Ugocsa feltehetően szintén 
felügyelete alá tartozhatott. Területe a Szamos felől érkező szász telepesek megjelenése 
előtt a szent királyok vadászterülete volt, s benne legfeljebb szláv eredetű erdőőrök, 
vadászok, halászok, solymárok laktak.76

Mielőtt azonban összegeznénk véleményünket, még egy kérdést meg kell 
vizsgálnunk. A XII. század végén Sásvár körül kialakult egy új, a következő század-
ban a kisnemesi vidéknek helyet adó településhálózat. Az oklevelekben való felbuk-
kanásukkor azok mind Ugocsa megye területén fekvőknek íródnak.77 Komáromy 
71  Székely, 1984. 323. o.
72  Szabó, 1994. 18. o.
73  Kristó, 1988. 367. o.
74  Uo. 213, 496. o.
75  Uo. 215–220. o.
76 Komáromy, 1896. 14. o. Karácsonyi János: Halvány vonások hazánk Szent István korabeli határairól. 
Századok. 1901. 1052. o.
77 A Váradi Regestrum 163. sz. „Flandrenses de Batar”-t az 1216. évben, a 171. sz. „Holmy”-t az 1217. évben, 
és a 246. sz. „villa Petur”-t az 1220. évben mindegyik esetben comite de Hugosa vagy Ogocha területén állónak 
mondja, melynek élén Esau illetve Isou comest említi. V.ö. Hőke Lajos: Fő- és alispánok a Váradi Regestrumból. 
Századok, 1874. 509. o. Doby Antal Esau comest a Váradi Regestrum 163. sz. alapján azonosnak véli a 
Regestrum 171. sz. alatti Isau comessel, az előzőt az 1210. év alatt, az utóbbit 1215. év alatt említi. 1220-ban 
Pál a főispán, míg 1250-ben Ubul Mihály, a Kállay család őse. Doby Antal: Ugocsa megyei főispánok. Századok, 
1874. 723. o. Wertner Mór 1216–1217-ben Ezsaut nevezi főispánnak, 1220-ban Pált. Dr. Wertnwr Mór: Újabb 
adalékok az Árpád-kori megyei tisztségviselők ismeretéhez. Történelmi Tár, 1905. 168. o.
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szerint ezek közül Öszödfalván, Forgolányban, Tivadarfalván, Farkasfalván és 
Szírmán várjobbágyok utódai éltek. Ezt részben a váradhegyfoki convent 1251-
ben kelt bizonyságlevelével látja igazoltnak, melyből kiderül, hogy Botheus a Mylete 
fia, Dénes és Mihálcz a Farkas „dictus Hadnagh” fia szirmai birtokukat közös meg-
egyezéssel két egyenlő részre osztják. A „dictus Hadnadh” nyilván a régi várszerkezet 
emlékét tartotta fenn, s így Szirmának is valamikor várföldnek, vagy conditionatus 
emberekkel benépesített királyi birtoknak kellett lennie. Ezen kötelezettségük alóli 
fölszabadulást követően független birtokosokká váltak. Számunkra ezért elég érthe-
tetlen, hogy a történész végkövetkeztetéseiben Ugocsa területén a XIII. században 
sem királyi várat, sem olyan birtokot nem ismer, melyről ki lehetne mutatni, hogy 
valamikor várföld lett volna.78 Az oklevelekben szereplő Farkas hadnagyot azonosnak 
véli azzal a Farkassal, aki II. Andrástól két öccsével együtt hű szolgálataiért 1230-ban 
Bökény földet kapja adományul. Mindamellett fölmenti az ugocsai ispán hatósága 
alól birtokával együtt, amivel a „valóságos nemesek sorába emeli.”79 Ez ismét azt bi-
zonyítja, hogy előtte várjobbágy volt, s éppen azért kellett külön megparancsolni az 
ugocsai ispánnak, hogy őt többé ne háborgassa.80 A magunk részéről az előbb el-
mondattak alapján bizonyítottnak véljük, hogy Ugocsa területén a XIII. század elején 
tényleg éltek várjobbágyok, akik a tatárjárást megelőzően az ugocsai, míg azelőtt a 
sásvári comes fennhatósága alá tartoztak. Ugyanakkor az a megállapítás, miszerint 
a XIII. század közepén sem királyi várat, sem alá tartozó várföldet nem ismerünk 
Ugocsában, épp a tatárjárás okozta pusztítással hozzuk kapcsolatba.81

Szabó az ugocsai kisnemesi vidék falvait vizsgálván megállapítja, hogy azok 
eredetében és belső jellegében különbségek mutatkoznak. Van közöttük olyan, mely 
királyi adomány révén jutott birtokosához, mások viszont adományozási jegyeket 
nem viselnek magukon. Némely falut valamely kisnemesi család alapította, mások 
mint korábbi alapítások jutottak a tulajdonosok kezére. A nemesi vidék egy szűkebb 
csoportját Bökény, Farkasfalva, Péterfalva, Csatóháza, Andrásfalva, Tivadarfalva, 
Forgolány, Csoma, Öszödfalva, Sásvár és Szirma képezi, melyekről Farkasfalvát ki-
véve nincs adatunk, miként kerültek a falualapítók kezére. Az alapítás körülményeit 
sejteti viszont némelyik esetben egy 1300-ban kiadott oklevél. Ebben Forgolány fia 
Domonkos, Öszvény fiai Öszöd és Pál, János fiai Péter és Pál, Tywadar fia Abrafm 
ugocsai nemesek eltiltják Kopasz Miklóst a birtokaik között fekvő Sásvár és Bónya 
elidegenítésétől, akár meg is vásárolják azt, de nem engedik, hogy idegen férkőzzön 
közéjük. A tiltakozó Forgolány, Tivadar, Öszöd és Péter nevei a hasonló települések 
alapítóinak neveit rejtheti. Szabó szerint mindebből akár az is feltehető, hogy e fal-
vak 1260–1300 között keletkezhettek. Andrásfalva, Csatóháza és Csoma települések 
csak később jelennek meg az oklevelekben, de eredetük azonos az előbbiekével.82 
78 Komáromy, 1893. 186–187. o.
79 Hazai okmánytár. VII. kötet, 16. sz. In.: Magyarország középkori digitális okmánytára. 1.0. PC CD-
ROM, Arcanum, Pápa–Budapest, 2005.
80 Komáromy, 1896. 17–18. o. Lehoczky a Bereg vármegyei főispánok között szintén ismer egy Farkast, 
mely szerint 1248-ban comes de Borsova név alatt szerepel az oklevelekben. V.ö. Lehoczky Tivadar: 
Beregvármegyei főispánok. Századok, 1871. 649. o. Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye. Ungvár. Grazsda 
KFT–KMKSZ, 1995. 88. o. Ellenben Nagy Imre helyesen állapítja meg, hogy a Lehoczky által hivatko-
zott IV. Béla oklevelében Farkas nem mint comes, hanem mint borsovai főesperes említtetik. V.ö. Fejér 
György: Codex Diplomaticvs, Budán. 1829-1844.IV/2. 26. o. In.: Magyarország középkori digitális ok-
mánytára. 1.0. PC CD-ROM, Arcanum, Pápa-Budapest, 2005. Nagy Imre: Észrevételek a Bereg vármegyei 
főispánok névsorára. Századok, 1871. 720. o. Részünkről így elvetjük a két személy azonosságát.
81 Az erre vonatkozó elképzelésünket és bizonyítását bővebben alább tárgyaljuk Ugocsa vármegye kiala-
kulásakor.
82 Szabó, 1994. 36–38. o.
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A magunk részéről nem osztjuk Szabó elképzelését a falvak keletkezési időpontját 
illetően, s azt néhány esetben jóval korábbra tesszük. Sásvár már 1217-ben, míg 
Péterfalva 1220-ban szerepel az oklevelekben,83s így az 1300-as oklevél személynevei 
csak a falvak alapítóinak korábbi őseire utalhatnak. Egyébként az oklevélből az is 
megállapítható, hogy a birtoklás jogi forrása közös volt, de ez nem vérségen alapult. A 
helyi kisnemesek ugyanis nem a vérség, a közös származás címén jelentették be tilta-
kozásukat Sásvár és Bónya elidegenítése ellen, hanem a szomszédság elvén. A szom-
szédokat valamilyen kapocs mégis összefűzte, s ezért nem akarták az idegent maguk 
közé engedni. Viszont ha ez nem vérségi, akkor bizonyára társadalmi kapcsolat volt, 
s a tiltakozókat egy közös társadalmi csoport elemeinek tekinthetjük.84 Nem zárkóz-
hatunk tehát el attól, hogy e közös kapcsolat a várjobbágyi múlt volt, hisz tudjuk, 
hogy a várrendszer bomlását követően e katonáskodó elem a kisnemesség soraiba 
tagozódott be. Szabó e feltevést nem látja teljesen bizonyítottnak, illetve Károly Róbert 
1323-as oklevelének tartalma alapján fölveti annak lehetőségét is, hogy „az Ugocsai 
Tisza-parti kisnemesi rétegben eredetileg határőrzésre rendelt székelyek utódait kell 
tekinteni, aki a Sásvári gyepűnek a máramarosi völgybe történő kihelyezésével föld-
jeiken visszamaradva az ugocsai comes hatósága alá kerültek, s később a megyében 
megtelepült birtokos elemekkel együtt a kisnemesi rendbe jutottak.” Mint fentebb már 
utaltunk rá, végeredményben nyitva hagyja a kérdést, s csak annyit jegyez meg, hogy 
a Tisza-menti falvak alapítói szabad kisbirtokosok voltak, akik a társadalmi fejlődés 
megfelelő szakaszában a kisnemesség osztályában foglalták el helyeiket.85

A magunk részéről a kisnemesi vidéket alkotó falvak lakóit részben várjob-
bágy eredetűeknek, részben a Szatmári síkról ide települt szabad jogállású ma-
gyar telepeseknek tartjuk. Várjobbágyok által lakott település lehetett Tivadar-, 
Öszöd-, Péter- és Forgolányfalva, minek bizonyítékát az egykori várjobbágyi múlt-
ban látjuk. Hasonlóan vélekedünk Szirmáról is, valamint a már később keletke-
zett Andrásfalva, Csatóháza és Csoma településekről, melyek eredete, mint tud-
juk, közös volt az előzőekével. Szintén a várjobbágy eredetű Farkas hadnagy és két 
testvére alapította Bökényt és az alapítója nevét viselő Farkasfalvát is. Jól látható, 
hogy az általunk felsorolt települések neveinek többsége mind személynévből kép-
zett helynév (kivétel talán csak Bökény és Szirma), ami magában hordoz egy olyan 
lehetőséget is, hogy Farkasfalvához hasonlóan a többi települést is várjobbágyok 
alapították. Természetesen elismerjük, hogy ezt írott források híján kétséget kizá-
róan bizonyítani nem tudjuk. Sásvárról itt csak annyit jegyeznénk meg, hogy mind 
fejlődése, mind családi kapcsolata révén szoros szálak fűzik a Bökény–Szirmai 
település egységhez,86és a fenti bizonyítás alapján egykoron székelyek lakták.

E kisbirtokos réteg származási helyét illetően a nyelvészeti vizsgálatok alapján 
sem mondhatunk biztosat. Szabó szerint az itt élő lakosság nyelve a Tiszaháti nyelv-
járással mutat szoros rokonságot, sőt olyan kapcsolatra is lehet következtetni, mely 
révén az ugocsai nemesség egyes elemeit az Észak-Erdély területén megszállt Farkas-
Agmánd nemzetséghez fűzi.87 A Farkas-Agmánd nemzetségről tudjuk, hogy Zomborral 
együtt a honfoglalás alkalmával az egykori gyepű területét képező Észak-Erdélyt, azon 
83 Regestrum Váradinense, 1903. 216, 246. o.
84 Szabó, 1994. 38. o.
85 Uo. 38. o.
86 Uo. 40–41. o.
87 Uo. 42. o.
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belül is a Mezőséget, a Nagy-Szamos és a Maros vidékét szállják meg. Anonymus 
Agmándról, mint a honfoglaló vezérek kémjéről, előőrséről szól, s nemzetségének 
ez volt és ez maradt a szerepe később is.88 Elképzelhető tehát, hogy a nemzet-
ség tagjai kezdetben határőrizeti feladatot láttak el, majd észak felé terjeszkedve 
Szatmár megyében is telepes falvakat hoztak létre. Ezt az is alátámaszthatja, hogy 
igen nagy számban találhatók Erdélyben a Nagy-Szamos és a Maros folyók közt 
olyan helynevek, melyek párja megvan Szatmárban és Szabolcsban is. Ilyen pl. 
Kend – Kék-kend, Kapjon – Kaplony Szatmárban, Zsombor – Zombor Szabolcs-
ban, illetve az 1342-ben említett Ogmánd lovasmezeje a Szamos szatmári folyása 
mentén. Mindez egyes történészek szerint arra utal, hogy a nemzetség egyik része 
Erdélyben maradt és a meszesi kapun át tartotta a kapcsolatot az elvándorolt 
csoportokkal.89 Más vélekedés szerint a kék-kendek az eredetileg szűkebben meg-
szervezett magyar államterület Erdély felől védelmező gyepűrendszerének egy sza-
kaszán őrködtek, ott, ahol a szatmári síkságon áthaladó Szamos völgyet a gyepű 
elzárta. E szerint a kék-kend határőröket csak a XII. században helyezték át a gye-
pűk kitolásával Szolnok területére, az erdélyi szász telepek védelmére.90 Ez utóbbi 
feltevést erősítheti az a fentebb tett utalásunk, mikor is a székelyek Borsova me-
gye területén való jelenlétének bizonyításakor szóltunk egy bizonyos Kend tóról, 
mely itt élésük és a székelyekhez való kapcsolásukat bizonyítja.

Nem kívánunk mindebből messzemenő következtetéseket levonni, de min-
denesetre azt megjegyeznénk, hogy az ugocsai kisnemesi vidék általunk vizsgált 
lakosságának nyelvjárása egy olyan területtel mutat rokonságot, melynek lakos-
ságáról nagy valószínűséggel megállapítható, hogy egykoron határőrizeti feladato-
kat ellátó, vagy ilyen elemeket is magába foglaló népcsoport lakta. Nem bizonyos 
tehát, hogy az ugocsai kisnemesi vidék nyelvjárása, mely magába foglalta az ál-
talunk határőrizeti feladat ellátásához kötött sásvári székelyeket is, valamint a 
szatmári terület nyelvjárása között feltűnően nagy különbségeknek kellett volna 
lenniük, még akkor sem, ha ez utóbbiak mindegyikét ténylegesen nem tekinthet-
jük a sásvári várjobbágyok utódainak.

Konklúzió

Sásvár tehát egykoron a Tisza mentén húzódó gyepű vonalán alakult határ-
őrtelep volt. A határőrizeti feladatot azok a X. század végén vagy a XI. század elején 
idetelepített székelyek végezték, melyek egyik utóda, Salamon fia, Domonkos birto-
kokkal rendelkezett a Szabolcs megyei Sényőn, Lövőn és Székelyen. Miután a Sza-
mos–Tisza köze a XII. század folyamán lakottá vált, megnyílt az út a királyi hatalom 
alapját képező várispánság kialakulásához. A gyepűelvéből fakadóan a terület először 
teljesen királyi birtok volt, s a rajta keletkező települések mind királyi tulajdonúak. 
Ispánsági és királyi népek nyomát találjuk a már említett gyepű és a Szamos tá-
gabb környékén. Nem ismert az eredete a Szamos-vidéki kisnemesi falvaknak, de 
mivel szintén e királyi birtokok mentén feküdtek, hihetően nagy részük egykoron 

88 Makkai László-Mócsi András: Erdély története. A kezdetektől 1606-ig. akadémia Kiadó. Bp., 1986. 
263–265. o. a Szamosi gyepűre és megszállására ld.: Karácsonyi, 1901. 1053–1056. o.
89 Uo.: 267. o.
90 Székely, 1984. 322. o. a Kák-kendre ld.: Németh Gyula: Nyelvtudományunk és a történetírás. In.: A 
magyar történetírás új utjai. Szer. Hóman Bálint. Bp., 1932. 337–338. o.
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ugyancsak a várszervezet részét képezték.91 Nincs tehát település a területen, melyről 
kétséget kizáróan ki tudnánk mutatni, hogy az általunk a XII. század első negyedére 
keltezett Sásvári ispánság keletkezésekor ne királyi birtokon feküdt volna. Erre az 
időre változott meg ugyanis Sásvár szerepe, ahol hihetően a Tiszai átkelőhely őrzésére 
várat is emeltek a székelyek. A sásvári vár határőrizeti feladatát lecserélve, a király 
akaratából, mint e vidék hatalmát biztosító természetes központ, kiterjeszti hatalmát 
a Szamos–Tisza közén keletkezett királyi falvakra és gyepűőr telepekre. Ezt igazolja 
a Váradi Regestrum általunk sokat emlegetett 243. sz. oklevele is, mely szerint a 
sásvári vár hatósága alá tartoztak a Hongun lakhelyű várjobbágyok és a területén 
fekvő Darócy várnép. Ezt az új politikai képződményt a Hóman által elképzelt olyan 
szervezettel azonosítjuk, melynek vezetője a határispán volt, kinek hatalma kiterjedt 
a honvédő gyepűvonalon kívül eső vidékre éppúgy, mint ahogy a határfolyó átkelő-
helyeit és a gyepűkapukat védő várakra és az országhatár védelmére rendelt határ-
őrökre is. Ez utóbbiak a maguk saját nemzeti szervezetében élő besenyők, úzok, míg 
esetünkben a székelyek voltak.92 Felfogásunk szerint a király tehát Sásvár esetében 
csak határispánságot és nem megyét hozott létre, melynek ugyan megvolt a lehetősé-
ge, hogy vármegyévé fejlődjön, de a rövid ideig való fennállása során ez már nem igen 
következett be.

Szintén a Sásvári várispánsághoz köthetjük a körülötte fekvő korai keletke-
zésű települések azon részét, melyek a későbbi évszázad során Ugocsa megye kis-
nemesi vidékének tartozékát képezték. A települések némelyike ugyanis várjobbágyi 
múlttal rendelkezik, és lakosságában a sásvári székelyek utódait is megtalálhatjuk. 
Utóbbiak az ispánság kialakulásakor a várjobbágyokhoz hasonlóan katonai szol-
gálatot teljesítettek az ispán felé (esetleg ők is várjobbágyokká váltak), majd egy 
évszázad múltán a kisnemesség soraiban találták meg helyüket. Akadtak közöttük 
olyanok is, akik földet szereztek valamely közeli megyében, de ezen új helyen is 
megőrizték (Salamon fiához, Domonkoshoz hasonlóan) székely azonosságtudatu-
kat és szabadságjogaikat.93 A Sásvári határispánsággal hasonló nevű esperesség is 
alakul, melyek határai megegyeztek egymással. Ez utóbbi az ispánság megszűnése 
után is tovább élt, s hatalma kiterjedt a Sásvár nyomdokába lépő Ugocsa bizonyos 
területeire is. Sásvár központi emlékét őrizheti később Ugocsában az a körülmény 
is, hogy még a XV. század közepéig itt tartják annak megyegyűléseit.94

91 Maksay, 1940. 22–25. o.
92 Hóman Bálint–Szekfű Gyula: Magyar történet I. Bp., 1935. (A vonatkozó rész Hóman munkája). 213–
214. o.
93 A székely nemzetségi szállásterületen a földek közös tulajdonban voltak, s így ott a székely nemzetség-
tagoknak nem volt szabad saját tulajdonú birtokokat szerezniük. Kristó, 1996. 150. o.
94 Vályi, 1796. 246. o. Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. I. Bp., 1890.
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