
Blazovich László:

A kiskunsági kunok
és Szeged a XV. században
és a XVI. század első felében

Mint ismeretes, a kunok 13. századi második betelepítésük/1246/ után
azon területeket kapták az uralkodótól, IV. Bélától, amelyeken később,
1279-ben a két kun törvény keletkezése idején is éltek. A Duna és Tisza
közötti, a Körös folyó melletti, a Maros Körös közötti és a Maros Temes kö-
zötti szálláshelyek közül bennünket a jelen dolgozatunkban az első, a Du-
na Tisza közi szálláshely történetének alakulása érdekel, ehhez kívánunk
néhány megjegyzést tenni.

Bár a 13. század közepétől jobbára kunok által benépesített vidék a Du-
na Tisza közének déli része, az állandó kun lakhelyek csak a 14. század
végére alakultak ki. Területünkre és más helyekre nézve is a székek /bí-
rósági szervezet elnevezése/ írásos forrásokban való megjelenésével hozza
kapcsolatba a kutatás a megtelepedés tényét . Ettől az időtől kezdve talá-
lunk néhány adatot az itt élő kunokra vonatkozóan az okleveles anyagban.
Itt kell megjegyeznünk azt a tényt, hogy a Dél-Alföld területére vonatko-
zóan a 15. századig rendkívül esetlegesen maradtak fenn források. Addig
főként a nagybirtokos nemzetségek osztályleveleiből értesülhetünk a ré-
gió történetéről, a társadalom alsóbb rétegeinek tagjai, így a kunok is, rit-
kán fordultak a hiteles helyekhez jogi ügyleteik írásos megörökítésének
igényével. Az állandósuló lakóhelyek körül a népszaporodás következté-
ben egyre szűkült a földterület, ezáltal nemcsak a szántóknak, hanem a
legelőknek is nőtt az értékük, hiszen a jó bevételt biztosító marhatenyész-
tés színterei voltak. Birtoklásuk biztosítása egyre fontosabbnak tűnt az ott
lakók számára. Különösen így volt ez a Halas és Kecskemét szék kunjai és
Szeged város polgársága számára, akik mint királyi népek a számukra fon-
tos pusztákat, a nagy állattartás üzemhelyeit biztosítani szerették volna
maguk számára uruktól, a királytól.

Talán nem véletlen egybeesés az, hogy a Mátyás király 1473. augusz-
tus 24-én Budán kiadott oklevelében a kunoknak, november 9-én Diósgyőr-
ben kiadott oklevelében, pedig a szegedieknek adott engedélyt a Duna-Ti-
sza közi puszták használatára.

Augusztus 24-én Both László és Domokos majosszállási /majsai/ kun
kapitányok kaptak engedélyt arra, hogy a halasi székhez tartozó Csó-
lyosszállása, Fehértó, Mayosszállása, Kömpöcszállása és más ide tartózó
szállásokat benépesítenek. November 9-én viszont a szegediek kaptak en-
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gedélyt arra, hogy a Duna-Tisza közötti területen a Homokságon, amely e
vidék belső az árvizektói mentes része, a kunokkal egyenlő használati jo-
gokkal éljenek. Sőt az oklevél záró részében az uralkodó azt is hozzáteszi,
hogy a fekete földeken és a homokon egyaránt .

Az adományozás még akkor is meglepő lenne, ha tudjuk, hogy nem
egyszer előfordult a királyok részéről egy birtok két félnek adományozása
a helyzet ismeretének a hiánya miatt. Esetünkben azonban pontosan tud-
ta Mátyás, hogy ki a két fél, sőt az utóbbi oklevélbe mindkettőt bele is fog-
lalta. Ám ismeretes az, hogy hasonló esetek korábban is előfordultak. 1462-
ben ugyancsak Mátyás király a szegediek részéről neki és atyjának nyúj-
tott szolgálatok fejében megengedi, hogy Asszonyszállása kun pusztát és
tartozékait használhassák, egyúttal megerősíti őket azon jogaikban, ame-
lyeket a korábbi királyoktól szereztek, tuniillik, hogy a Duna-Tisza között
lévő pusztákat a kunok szabadságainak és jogainak megfelelően haszno-
sítsák és használják. Egyúttal megszünteti azokat a kiváltságokat, ame-
lyeket Miser János szegedi bíró és Kun Antal Asszonyszállásra és tartozé-
kaira szereztek. 1465-ben ugyancsak biztosította a szegedieket, hogy
Asszonyszállása pusztán és a "kunok mezején" a Duna-Tisza között a ku-
nokkal egyenlő szabadságot és használati jogot bírnak. 1469-ben pedig
megerősítette az 1462-ben kiadott fentebb említett szabadalom levelét.
Ugyancsak 1469-ben, szeptember 21-én a király törtei szállási Cherte Bá-
lint és fia, Mátyás kérésére átírja Zsigmond királynak 1436-ban kiadott
oklevelét, amelyben Cherte Bálintot a törtelszállási, bajcsaszállási és köm-
pöcszállási kun kapitányságokban megerősítette '

Az okleveles adatok egyrészt azt bizonyítják, hogy a Duna-Tisza köze
végeláthatatlan síksága egyre fontosabb szerepet játszott a szarvasmarha
tenyésztésben, amelyben a szegediek és a kiskunsági kunság egyaránt je-
lentős szerepet játszott, másrészt szembetűnik az is, hogy itt a két nép-
elem egymás mellett élt, amelyből nemcsak ellentétek, hanem jó kapcso-
latok kiépítése, együttműködés is származhatott. Jó példa erre Miser Já-
nos esete, aki nevéből ítélhetően mint kun származású lett szegedi bíró.
/Nem tartozik közvetlenül a témához, de mindenképpen ide kívánkozik az
a megjegyzés is, hogy feltehetően a terület birtokjogának középkori rende-
zetlensége is hozzájárult ahhoz, hogy a 18. században hosszú ideig mint-
egy tengeri kígyóként elnyúlt Szeged várostörténetében a kun puszták pe-
re, és bármennyire is meg szerette volna szerezni azokat a város, féltve őr-
zött oklevelei ahhoz elégséges jogi alapot sohasem adtak, ugyanúgy mint
a kunoknak, akiknek a későbbiek során újra meg kellett váltani szabad-
ságukat./

A szegedieken kívül mások is kapcsolatba kerültek a kunokkal, sőt a 15.
század elejére tehetőén asszimilációs folyamatok meglétéről is tudósít egy
oklevél. 1436-ban a Zsigmond királyhoz fordultak a kiskunsági kunok,
hogy állapítsák meg a székek valóságos és törvényes kapitányait. Az
üggyel kapcsolatosan három oklevél maradt fenn. Kettőt Reizner közöl az



oklevéltárban, egy pedig az Érszegi Géza által készített regeszta gyűjte-
ményben található. Reizner a már említett Cherte Bálint örököseinek hely-
zetéről tudósít, Érszegi Géza Tóth János ügyét tárta fel. Zsigmond király
tanúsítja, hogy miután megparancsolta a kunok /universitas Comanorum/
panaszára Guti Ország Jánosnak, Világosvár kapitányának és Zaránd me-
gye főispánjának valamint Kathai Lászlónak, Szolnok megye ispánjának,
tartsanak vizsgálatot a kun kapitányságokban. Megjelent előtte Maywsa-
nak nevezett Balázs fia Tót /Sclavus/ János kun és bemutatta Ország Já-
nos és Katha-i László oklevelét, amelyben az állt, hogy vizsgálatuk során
Tót Jánost három kun szállás vagyis Hynthemeszállása, Mayafystwan-
szállása és Jarmanelekszállása törvényes kapitányának találták, ezért őt
Zsigmond király megerősítette kapitányi tisztségében . Számunkra az ok-
levél topográfiai adatai mellett az a hír fontos, hogy szláv, feltehetően a tö-
rökök elől menekült délszláv elemek is feltalálhatók már a 15. század ele-
jén a kunok között mégpedig tisztségviselőként.

A már említett Miser János családjának más tagjai is előbukkannak
oklevelekből. Vagyonos emberek voltak, ezért emelkedhettek ki környeze-
tükből. A kereskedő, iparos család tagjainak dolgairól nem egész 70 évnyi
időből 3 oklevél maradt fenn. Szegedi Máté Misrer Pape-t 100 aranyforint
átvételéről nyugtatta 1448. április 30-án, a már említett Miser János sze-
gedi bíróról Mátyás király 1462. augusztus 17-i okleveléből értesülünk, Mi-
ser Mihály pesti szűcsmesterrel pedig a budai káptalan 1511. október 13-
i okleveléből ismerkedhetünk meg: A budai káptalan előtt Peczely másné-
ven Zewch-nek mondott Antal pesti lakos kiegyezik Zewch Barnabás pes-
ti lakossal, a szűcs céh mesterével a vasárnapi céhnapok rendezése miatt
keletkezett perükben.

Perczely Antal visszavonja minden keresetét, amelyet bármely bírónak
benyújtott Zewch Barnabás, Zegedy Pál, Myser Mihály és Beké Ferenc pes-
ti lakosok, céhtársai ellen, Zewch Barnabás pedig megtéríti Antalnak az
ezzel járó kiadásait . Jellegzetesen mezóvárosi polgári karriert futott be a
Miser család, amint az oklevélből kiderül. Az első tag, Misser Papé talán
mint marhával kereskedő szabad kun került kapcsolatba a szegediekkel,
sőt feltehetően maga is közeli kereskedő városba költözött. Talán fia lehe-
tett Miser János, aki gazdasága és rátermettsége révén a bíróságig vitte
Szegeden, az unoka vagy dédunoka pedig már Pesten, a legfontosabb ma-
gyar városok egyikében van mint szűcs mester. Tehát valódi polgár lett és
talán mestersége sem véletlenül a szűcs lett. Az állattenyésztést és a ke-
reskedést sem hagyhatta el, hiszen köre, rokonsága tovább folytatta,
ugyanis az oklevélben szereplő Zegedi Pál, akinek circumspectus azaz te-
kintetes a titulusa, fiaival, ugyancsak budai káptalan előtt Mayoshazai
Bokor Páltól megvette a Fejér megyei Solt székben lévő Ilbew pusztai ré-
szét 75 forintért 1518. április 19-én, 1520. április 14-én pedig fiaival, Jó-
zseffel és Imrével zálogba vette Hernad-i Barath Mátétól Pezer-i Chazar
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Balázs özvegyének, Katalin asszonynak a Pest megyei Pezer és Way bir-
tokon lévő részeit, amelyeket szintén állattenyésztés céljára szerzett meg6.
A Miser család és rokonsága a felemelkedés egyik bevett, normális útját
járta a 15. századi Magyarországon, egyúttal kiszakadva korábbi közössé-
géből a magyar társadalomba illeszkedett be.

Szegeden nemcsak a Miser /Mizser/ család neve bukkan fel a környék-
ről bevándorolt kunok közül. A Kun utca - amely az Alsóváros egyik utcá-
ja volt, és neve hosszú ideig fennállt - elnevezése egyes vélemények szerint
a Kun családtól származik. Talán éppen az általunk is ismert Kun Antal
családjától . Az sem kizárható természetesen, hogy az utca az ott lakó ku-
nokról vette a nevét. Az 1522-es tizedjegyzékben a Kun utca lakói között
Mizser Ferenc nevével találkozunk, sőt Massa Mihály nevének hangzása
is közel áll a Majsa-hoz. Akárhogyan is áll a dolog, számunkra ezen adat
is bizonyítja, hogy Szeged a területükről letelepedési szándékkal távozó
kunok egyik célpontja volt.

Nemcsak a gazdagabbak közül emelkedtek ki és távoztak el egyesek.
Hódmezővásárhely középkori elődjén és környékén is találunk kunokat.
1469 decemberében a Jaksicsok Csomorkány birtokon lakó jobbágyaikat
feltüzelték a szénásiak ellen. Az erőszaktétel kivizsgálása során keletke-
zett oklevelek egyikében fennmaradt az esetben részt vevő jobbágyok név-
sora. Itt találtuk meg Csortán /Csartán/ Demeter nevét, akinek rokonsá-
ga vagy leszármazottai Vásárhelyen éltek, mert egy 1516-os, ugyancsak
hatalmaskodási ügyben keletkezett oklevél örökítette ránk nevüket. Csor-
tan Benedek és Balázs, Losonczi Zsigmond vásárhelyi jobbágyai voltak8.

Néhány példánkkal azt a természetes integrációs folyamatot kívántuk
bemutatni, amely a 13. század közepe óta hazánkban élő kunok és a ma-
gyarság között lejátszódott.

JEGYZETEK

17Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza ül. Bp.
1987.527-532.
27 Reizner János: Szeged története IV. oklevéltár, név- és tárgymutató.
Szeged, 1900.71-72.
37 Uo. 57-58., 63-64., 66-67.
47 Uo. 41-43., Érszegi Géza: Adatok Szeged középkori történetéhez. Tanul-
mányok Csongrád Megye Történetéből VI. Szeged, 1982.18.
57 Érszegi Géza i.m.: 21., 37., 45.
67 Uo. 45.
77 Kulcsár Péter: Az 1522-es szegedi tizedjegyzék mint történeti forrás. Ta-
nulmányok Csongrád Megye Történetéből Vm. Szeged, 1984. 12-13. Reiz-
ner János i.m.: 104-105.
87 Blazovich László: A honfoglalástól a török hódoltság koráig /895-1522/
In. Hódmezővásárhely története I. Hódmezővásárhely 310-314.

88


