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Mándoky Kongur István

A kun nyelv magyarországi emlékei
ii.

A mongolok következő hadjárata
1237-ben kezdődött. 9 1238-ban sorra
meghódították az orosz városokat,
majd Dest-i Qipcaq ellen fordultak. A
kun törzsszövetség vezető fejedelme,
Kötcn kán egy újabb vereség után
1238-ban bebocsátást kért IV. Bélától
Magyarországra, s 1239-ben a kun
törzsszövetség legnyugatibb törzsei be
is költöztek az országba. Köten kánnak
kétségtelenül az egyedüli lehetséges
választása a menekülés volt. A mongo-
lok a Kalka menti csata óta jogos birto-
kuknak tekintették a kunok szállásterü-
leteit, azonkívül az oroszok majd a
magyarok felé közéledő és a mongo-
loknak végig ellenálló kun uralkodó
sorsa még behódolása esetén is re-
ménytelen lett volna, hiszen az ellenál-
lást a mongolok mindenütt kíméletle-
nül megtorolták. A Magyarország elle-
ni támadás egyik ürügye éppen a ko-
rábban legyőzött kunok befogadása
volt, vagyis a korona hatalmának kiter-
jesztése a moldvai és a havaselvi kun
területekre, érthető tehát, ha az 1239.
évi kun betelepítés még csak fokozta a
mongolok bosszúvágyát. Magyaror-
szág megtámadásakor az újabb hódítás
előkészítésén és IV. Béla foglyul ejté-
sén kívül a mongolok hadicélja volt,
hiszen az ellenség fejét sohasem mu-
lasztották el üldözni, mivel annak sze-
mélye a védekezés, illetőleg az ellenál-
lás újjászervezésének a magja lehetett.
A kun nép jelentős része ugyanis -
amint azt a Dest-i Qipcaq területén
végzett régészeti ásatások is bebizo-
nyították - helyben maradt.

A mongol hódító hadjáratok követ-
keztében a kelet-európai füvespuszta
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területeken nagyarányú belső vándor-
lás zajlott le. Már az 1222-1223-i had-
járat következtében megindult a mene-
külés a Volgától keletre levő vidékek-
ről a Krímbe, az Al-Duna síkságára.
Az 1237-ben kezdődő tatárjárás hatá-
sára ismét újabb kun néprészek mene-
kültek a Dnyesztertől nyugatra, a
Prut-Szeret vidékére, s amint Moldva,
Havaselve és Szörény kun eredetű
helynevei, valamint a qoman népnév-
ből származó egyéb helynevek is bizo-
nyítják, egy részük itt meg is telepe-
dett. A Magyarországra költözött ku-
nok is Havaselve, illetőleg Moldva fe-
lől érkeztek az országba.

A kunoknak IV. Béla először az
ország különböző részein adott szál-
lásbirtokokat, csak a fejedelem nem-
zetségét telepítette le a királyi udvar-
hoz közel, Pest megyében. Ez a szét-
szórottabb telepítési mód egyrészt
biztonsági okokkal magyarázható,
másrészt pedig azzal, hogy az ország
belsejében már nem volt olyan telepí-
tésre alkalmas, egybefüggő, lakatlan
terület, mely elég nagy lett volna a
kunok számára. Valószínű, hogy ez a
telepítési mód is közrejátszott abban,
hogy a beköltözött kunok és a már
három évszázada megtelepült, őket
befogadó magyarság közötti viszony
1239 és 1241 között az ismert módon
elmérgesedett. A nomád állattenyész-
tő kunok ilyen rövid idő alatt nem
tudtak beilleszkedni az akkoriban ki-
teljesedő magyar településhálózatba,
amelyet szállásföldjeik sűrűn meg-
szakítottak, így következhetett be,
hogy 1241-ben egy mongol portyázó
csapat Pest alá érkeztekor a kunok

ellen lazított tömeg meggyilkolta Kö-
ten kánt. Ezután a kunok kivonultak az
országból, s ezzel néhány évre meg is
szakadt magyarországi történetük.

Az átmenetileg a Balkánra és az
Al-Duna síkságára költözött kunokat a
tatárjárás után IV. Béla ismét behívta.
1246-ban már részt vettek az Ausztria
elleni hadjáratban, majd 1247-ben V.
Istvánnak a kun fejedelem lányával
tartott lakodalmán hűségesküt tesznek
a magyar királynak. Települési helyze-
tüket IV. László 1279. augusztus 10-i
oklevele rögzítette: ez alkalommal már
nagyjából egybefüggő szállásterületet
jelöltek ki számukra az Alföld elnépte-
lenedett középső részén, a Tisza, a
Körös, a Maros és a Temes folyók
közén, illetőleg a Tisza-Duna között
elnyúló hosszas homokhátságon.

A Magyarországra költözött kunok
menekülők lévén, a korábbi kelet-eu-
rópai kun földnek szinte minden tájáról
érkezhettek törzseik, törzstöredékeik.
Már a beköltözést megelőző XII. szá-
zadban is két különálló törzsszövetség-
be tömörültek, a forrásokban emlege-
tett Fehér- és Fekete-Kumániára. Fe-
hér-Kumánia a Dnyeszter és a Dnyeper
folyók mentén élő törzseket jelentette,
ettől keletre terült el Fekete-Kumánia,
amelynek központja a Donyec vidékén
lehetett. A keletebbre lakó fekete ku-
nok a Volgától keletre fekvő pusztákat
is uralmuk alatt tartották.

A kelet-európai kunság fő települési
körzeteit az orosz évkönyvek adatai és
a régészeti kutatások alapján így hatá-
rozhatjuk meg: 1. az Al-Dunától és a
Kárpátoktól a Dnyeperig; 2. az Alsó-
Dnyeper melléke; 3. az Azovi-tenger
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partvidéke; 4. a Donyec medencéje; 5.
a Don középső folyása; 6. a Kaukázus-
tól északnyugatra elterülő füves pusz-
taságok (a Kubán folyó vidéke); 7. a
Volga mente, a Volga és az Ural folyók
köze. Ha a Magyarországra költözött
kunok származási helyét közelebbről is
meg akarjuk határozni, akkor elsősor-
ban a Don-Donyec vidéke jöhet szá-
mításba, ugyanis a XII. század végétől
az itt élő törzsek vezetésével kezd ki-
alakulni az egységes állam, a nagyká-
nok székhelye is az Északi-Donyec
vidékén volt. Az orosz évkönyvek az e
területen élő kun törzsek közül többet
is megneveznek, amelyek Magyaror-
szágra is eljutottak, így a Burcevici
nevű törzs hazánkban Borchol néven, a
Toksobici törzs Toxoba, Toxaba és
Tokszoba, Takszaba, Tokszabó stb. né-
ven, az Ulasevici nevű törzs pedig
Olaas, illetőleg Lás néven szerepel
Magyarországon.

A kunok szervezeti egységeiként a
mohamedán és az orosz források a
„törzs"-et, a magyar források pedig a
„nemzetség"-et jelölik meg. A kun
nemzetség azonban - egyes vélemé-
nyek szerint - már a XII. században
politikai kötelékké alakult át, amelyet a
nemzetségfőknek katonai kísérettel, a
nögerekkel biztosított hatalma tartott
egybe, a társadalom berendezkedése
tehát a nomád feudalizmus elvei sze-
rint történt. A magyarországi kun nem-
zetségekben sem láthatunk mást, mint
a menekülő fejedelem és környezete
által a nagy veszteségek után újjászer-
vezett egységeket, amelyek a nemzet-
ségfői családok megmaradt kíséretén,
szegény rokonságán és szolgáin kívül a
hozzájuk csapódott egyéb törzstöredé-
keket is tartalmazták. Mind az írott

források, mind pedig a régészeti kuta-
tások a kunok nagy gazdasági differen-
ciálódásáról, s ennek megfelelően erő-
teljes társadalmi rétegződéséről szá-
molnak be. A XII. században több
ízben történt kísérlet az állam megszer-
vezésére is. Ezek szerint tehát a kunok-
nál a XII. és a XIII. században már nem
beszélhetünk etnológiai értelemben
vett nemzetségekről, ezzel szemben a
nemzetségi arisztokráciából olyasféle
nemesi nemzetségek alakulhattak ki,
mint amilyeneket például a honfoglaló
magyarok vagy a XIII. századi mongo-
lok társadalmából ismerünk, de más
kora feudális államalakulatokban is ha-
sonló nemesi nemzetségek kezében
van a hatalom. A magyarországi ku-
noknál ennek a felső társadalmi réteg-
nek felelnek meg a capitaneus-ok és a
dominus-ok, akik az oklevelekben
mint vezető emberek és birtokosok
szerepelnek, akik a kunság általános
lesüllyesztése után is még sokáig meg-
tartották e magasabb társadalmi hely-
zetüket. Egyes vélemények szerint
csakis ennek a rétegnek az esetében
tehető fel vérségi kötelék egy-egy
nemzetségen belül, sőt a patriarkális
vonásokat a vagyon és a hatalom talán
még erősítette is. ' E kérdésben azon-
ban még a kutatásoknak csak az elején
tartunk, és igen sok új eredmény várha-
tó a családtörténeti vizsgálatoktól, to-
vábbá a népi családfa-hagyományozás
kutatásától.

Az 1279. augusztus 10-i oklevél a
Magyarországra költözött kunoknak
hét „nemzetségiéről beszél, ezek kö-
zül az eddigi kutatások négy nemzet-
ségnek nevét és szálláshelyét tudták
biztosan meghatározni, annak a felis-
merésnek a segítségével, hogy a későb-
bi területi szervezetek, az ún. székek

tulajdonképpen egy-egy nemzetségből
fejlődtek ki, az illető nemzetség szál-
lásbirtokán. Györffy György szerint a
kiskunsági halásszék a Csertán nem-
zetségből, a nagykunsági Kolbász-szék
az Olás nemzetségből, a valahai nagy-
kunsági (Csanád megyei) S zentelt-
szék a Kór nemzetségből, a szintén
egykor nagykunsági, Temes megyei
kun körzet pedig a Borcsól nemzetség-
ből szerveződött. Kecskemét- széket
feltételesen Györffy György az Ilon-
csuk nemzetség szállásterületével azo-
nosította, de mint maga is megállapí-
totta, a nemzetség lokalizálása, sőt léte
is kétséges. Ilunchuk nembeli Buthe-
mer comest 1342-1343-ban említik az
oklevelek, de lehet, hogy e név tulaj-
donképpen nem egy ősi nemzetségnév
- nem is ismerjük megfelelőjét a török-
ségi etnonimek között -, hanem egyik
felmenőjének személyneve. De már
csak azért sem jöhet számításba az
Ilunchuk „nemzetség" Kecskemét-
szék szervezeti előzményeként, mivel,
mert az e „nemzetség"-be tartozó kun
főemberek jakabszállási illetőségűek,
és szállásuk eleve Halas-székhez tarto-
zik. A fentiek szerint tehát Kecskemét-
szék helyén ismert, megnevezett önál-
ló nemzetséget nem tudunk kimutatni,
de hasonló a helyzet a Kiskunság észa-
ki részén levő Kara- és Mizse-szék
esetében is. Ha elfogadjuk az 1279-i
kun törvény közlését, miszerint a ku-
nok hét törzsbe (,,nemzetség"-be) szer-
veződtek, akkor az előbb említett Cser-
tán, Kór, Borcsol, Olás törzseken kívül
még három kun törzs meghatározása
volna szükséges. Erre már történtek is
próbálkozások. 1 7 De aminthogy nem
minden szék vezethető vissza a XIII.
századi törzsi-nemzetségi szervezetre,
ugyanúgy azt is a most kezdődő kutatá-

12. S. A. Pletneva i. m., 194; D. A. Rasovskij, Polovcy. ül . Predely „Polja Poloveckago": Seminarium Kondakovianum 9 (1937),
71-85., 10(1938)155-178.

13. S. A. Pletneva i. m., 172-182., 194.; G. A. Fedorov-Davydov i. m., 145-150.; Györffy György, A kunok feudalizálódása 248.;
Pálóczi-Horváth András i. m., 248.

14. S. A. Pletneva i. m., 194-195.; Németh Gyula, Kun László király nyőgérei: MNy. XUX (1953), 304-318.; Györffy György,
Tanulmányok a magyar állam eredetéről, Budapest 1959., 30.

15. Kring Miklós i. m., 56; Györffy György, A kunok feudalizálódása 272,274; Gyárfás ÜL 250,481-483., 618-619., 627., 682-683.;
Pálóczi-Horváth András i. m., 249.

16. Györffy György i. m., 248-250., 273-275.; uő, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, Budapest 1963, 842.



b-n

sok hivatottak felfedni, hogy az egyes
székeken belül az ismert nemzetségi
előzményeken kívül még más nemzet-
ségi-törzsi töredékek is részt vettek az
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illető szék megszervezésében.
A Magyarországra beköltöző kunok

számát illetően a kutatók véleménye
többnyire megegyezik. Györffy
György megállapítása szerint a beván-
dorló népesség a normálistól eltérő
összetételű lehetett: a menekülők nagy
részét töredék-családok alkothatták;
ezek száma még két ízben csökkent
jelentékenyen: 1246-ban, a második
beköltözéskor egy részük valószínűleg
az Al-Duna síkságán maradt, 1282-ben
pedig tömegestül hagyták el az orszá-
got a Körösöktől délre megtelepedett
kunok. Györffy György végül 10 ezer
családra, vagyis kb. 40 ezer főre be-
csülte a végleg megtelepedett kunok és
jászok létszámát. Ha a katonai kísé-
ret és a törzs (nemzetség) létszámának
aránya szerint számolunk, akkor kb.
45-70 ezer főt kapunk, terület és nép-
sűrűség összefüggéseiből kiindulva pe-
dig 40 ezer és 68 ezer között határoz-
hatjuk meg a kun (és a jász) lakosság
létszámának alsó és felső határát.
Középkori mértékkel mérve ez igen
jelentős népességnek számít és szám-
szerűleg is érzékelteti a kunok szerepé-
nek fontosságát Magyarország XIII-
XIV. századi életében, de egyúttal arra
is némi magyarázatul szolgál, hogy
miért tudta beolvasztani a kunokat a
magyarság, ugyanis megalapozott
becslések szerint a XIII. század első
felében Magyarország lakossága már
elérte a 2 milliót, s egyes vélemények
szerint a tatárjárás nem okozott 50
százalékos veszteséget. 21

A kunok a betelepülés után mintegy
másfél évszázadig nomád állattenyész-
tést folytatnak, hiszen legelső szállá-
saik - melyek az oklevelekben csak a
XIV. század derekán bukkannak fel -
még nem is igazi települések, inkább
nomád téli szállások lehetnek, mert
csak minden településnév nélkül, in-
kább valamelyik viszonylag közelfek-
vő magyar helység „környékén" talál-
hatókként említik a források, vagy pe-
dig az illető szállások birtokosainak,
nemzetségfőinek megjelölésével, de
ugyancsak településnév nélkül. Ezeket
a topográfiai bizonytalanságot tükröző
adatokat a kötetlenül mozgó nomád
szállások bizonyítékainak szokták a
kutatók tekinteni. A kunok első név
szerint is említett szállásai csak a XIV.
század végén tűnnek fel az oklevelek-
ben. E településnevek fő típusa a birto-
kos nevéből származó, személynévi
eredetű szállásnév, a személynevek
jellegének segítségével e helynevek vi-
szonylagos időrendjét is nagy valószí-
nűséggel megállapíthatjuk, ugyanis a
legrégebbi típusú szállásneveknek
azok a nevek tarthatók, amikor a szál-
lás neve csupán egymagában álló sze-
mélynév, esetleg a településnév- képző
-szállása, -ülése, -népe, -háza stb. utó-
taggal ellátva. E nevek között több
olyan is előfordul, amely megegyezik a
XIII. század végén vagy a XIV. század
elején élt történeti személy nevével. A
személynévi eredetű kun szállásnevek
másik, későbbi csoportját a keresztény
nevet tartalmazó helynevek teszik ki.
A személynévi adatok tanúsága szerint
a szállásföldeket birtokló kun vezető
réteg (nemesség) a XIV. század dereka
táján tért át a keresztény névadás szo-

kására egy hosszú idő óta zajló folya-
mat végén, ugyanis keresztény nevű
kunok már jóval hamarabb, például a
XIII. század végétől szerepelnek okle-
veleinkben. A kun személynévadás
szokásainak megváltozását tükröző
helynevek vizsgálata segít.tisztázni a
kun szállások állandósulásának hosz-
szantartó folyamatát. E folyamat pedig
- a helynevek tanúsága szerint - már a
XIII. században elkezdődött, a XIV.
század elejére a téli szállások nagy
része valószínűleg helyhez kötődött,
kialakultak állandó határaik, a XIV.
század végére, a XV. század elejére
pedig kialakult a letelepült kun faluk
rendszere is. A XV-XVI. századi kun
szállások, települések képe, szerkezete
és gazdasági élete az eddigi régészeli
és történeti kutatások szerint már alig
különböztek a korabeli magyar falvak-
tól. Alighogy lezajlott a települések
feudalizálódása, a kun vidékeken is
elkezdődött a falupusztásodás folya-
mata, így a XVI. század közepére már
a korábbi szállásoknak csak 55-60 szá-
zaléka állt. (A későbbi nagyhatárú kun-
sági városok gyökerei talán itt kereshe-
tők.) A török hódoltság meggyorsította
ezt a pusztásodási folyamatot, s a
XVII. század végére lényegében fel-
bomlott a régebbi települési rend-
szer. Amint arra a fentiekben már
utaltunk, a kunoknak nyelvileg való
beolvadása a magyarságba nagyjából
szintén ezekben az időkben mehetett
végbe.
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