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Jász-Nagykun-Szolnok megye Mo-
hács előtti történetével kapcsolatban
más alföldi megyékhez hasonlóan
rendkívül kevés számú írásos emlék áll
a történeti kutatás rendelkezésére. A
tájegységhez kapcsolódó írott források
előbb a tatárjárás során tizedelődtek
meg, majd a török hódítás, s a közel
másfél évszázados megszállás okozott
jóvátehetetlen károkat. A megmaradt
anyag révén döntően csak a XIII. szá-
zad második felétől, illetve a XIV.
század elejétől kísérelhető meg az
egyes települések történetének részle-
tesebb megrajzolása, míg a honfogla-
lást követő negyedfél évszázada - né-
hány krónikarészlet homályos utalásá-
tól, pár oklevél elszórt adatától, s a
Váradi Regestrum néven ismert tüzes-
vas-próbakönyv néhány bejegyzésétől
eltekintve - csaknem teljesen homály-
ba vész. Megyénk területére vonatko-
zólag a legkorábbi magyarokkal kap-
csolatos utalást a hitelességét tekintve
rendkívül vitatott, Anonymus által írott
Gesta Hungarorum utolsó, 57. fejeze-
tének (címe „Az ország határainak
megállapítása") legvége tartalmazza.
Ez Taksony fejedelem uralkodásával
kapcsolatban az alábbi híradással szol-
gál:

„Ugyanekkor a besenyők földjéről
jött egy vezéri nemzetségből való vi-
téz. Neve Tanuzaba volt: Örkénd apja,
kitől a Tomaj nemzetség származik.
Neki Taksony vezér lakóföldet a ke-
meji részeken adott a Tiszáig, ahol az
abádi rév is van. Ez a Tanuzaba egé-
szen Taksony vezér unokájának, Szent
István királynak az idejéig élt. S midőn
Boldog István király az élet igéit hir-
dette és a magyarokat keresztelte, ak-
kor Tanuzaba ki a hitben hiú volt,
keresztény lenni átallott, így hát temet-
kezett (vagy temettetett?) feleségével
az abádi révbe, hogy a keresztségben ő
meg felesége ne éljen a Krisztussal
örökre. Ám a fia, Örkénd, mint Keresz-
tény, Krisztussal együtt él mindörök-
ké." l

Anonymus eme utalását - noha

A Thonuzoba-féle
besenyő betelepülés

Thonuzoba-mondát krónikairodal-
munk más alkotásai nem említik -
történészeink hiteles történeti adatként
fogadják el. " Az általános vélemény
szerint Anonymus itt a XIII. században
adatolhatóan számottevő tisztségeket
betöltő, s jelentős szerepet játszó To-
maj főúri nemzetség eredetmondáját
őrizte meg, írta át, vagy szerkesztette
egybe. A Tomaj nemről ismeretes,
hogy ágai és családjai (a Lesenczeto-
majiak, Heneyek, Abádi-Szentimreiek,
Losoncziak, Losonczi-Bánffyak, De-
zsőfiek stb.) magyar középkor külön-
böző évszázadaiban a Magyar Király-
ság közel 800 településén jelentek meg
birtokosként.4

Az Anonymus által leírt monda va-
lóságalapjára a szakirodalom több bi-
zonyítékot is felhozott. Az első az,
hogy az Árpád-korban valóban létezett
a Tomaj nevezetű főúri nemzetség,
mely elnevezés kétségtelenül török
eredetű. (Ennek tiszai birtokai jórészt
valóban egyeznek azzal a területtel,
ahová Anonymus a besenyőket telepí-
ti.) A második érv Thonuzoba nevének
jelentéséhez kapcsolódik. A nyelvé-
szeti és történeti szakirodalom megál-
lapítása szerint ezen ugyancsak török,
eredetileg összetett, régi pogány, alig-
hanem még a totemizmus hagyomá-
nyaihoz is kapcsolódó névalakot (a
török „tonuz aba" összetétel jelentése
„disznó apa", hol az „apa" szó „nem-
zetségfő" értelemmel szerepel) Anony-
mus a XIII. század elején már aligha
találhatta ki magától, s így az sem
valószínű, hogy önkényesen kapcsolta
volna egy meseszerű konstrukcióba.
Ugyanakkor harmadik érvként emlí-
tendő, hogy később Kézai Simon, illet-
ve a Képes Krónika, majd ennek nyo-
mán a még későbbi krónikaszerkezetek
is megemlékeznek Géza és Szent Ist-
ván, illetve a későbbi királyok idejében
a különböző országokból beköltözött
idegenekről (köztük besenyőkről is),
akik összeházasodtak a magyarokkal, s
ezáltal hazánkban nemességet és szál-
lásföldet nyertek.7

Az elmondottak alapján Thonuzo-
bát hiteles történelmi személynek kell
tekintenünk, bár az Anonymus által,
vele kapcsolatban említett adatok szá-
mos részlete lehet téves. Besenyő
származását általában elfogadják törté-
nészeink, bár esetleg itt is elgondol-
kodtató, hogy a vidéken a XIII. század-
tól jelentkező okleveles emlékekben a
besenyő népességnek nem találjuk
egyértelmű nyomát. További bizo-
nyítékként a Tomaj főúri nemnek a mai
Tomajmonostora mellett fekvő (s ha-
sonló nevet viselő) ősi nemzetségi mo-
nostorától délre a XIV. században fel-
tűnő Besenyőtelek puszta nevét említik
meg. A beköltözés tágabb időpontja
(X. század harmadik negyede) is való-
színű, noha ezen belül két lehetőség is
komolyabban felmerült.

Györffy György elméletében Tho-
nuzoba beköltözése Taksony házassá-
gával volt kapcsolatban, aki króniká-
ink szerint „Kunországból" nősült. Mi-
vel Kunország 1050 előtt a besenyőké
volt, feltételezhető, hogy Taksony az
augsburgi csatavesztés után kidolgozott
új külpolitikának megfelelően egy bese-
nyő törzsfő lányát vette el, biztosítva a
besenyők szövetségét egy nyugati tá-
madás esetére. Szerinte Thonuzoba fe-
jedelmi rokon, sőt talán Taksony sógo-
ra volt, aki Taksony Tisza menti szál-
lása (a mai Pusztataskony környéke)
mellett, a későbbi Hevesben kapott bir-
tokot, ahol a fejedelmi sógorság több
esetben is részesült szállásbirtokokban.
Feltételezi, hogy a Thonuzobával ek-
kor beköltöző besenyő töredék a Tal-
mács törzzsel, illetve annak egy részé-
vel azonos, akik 965 körül Szvjato-
szlav orosz fejedelem kazárok elleni
hadjárata nyomán költöztek be Ma-
gyarországja. 1 0 Györffy György mel-
lett Nagy Árpád is foglalkozott a tiszai
besenyő telepítés problematikájával.
Véleménye szerint 971 táján az Arka-
diopolisnál kudarcot vallott, s a ma-
gyarokkal közös hadivállalkozásban
résztvett besenyők egy része telepedett
be a Kárpát-medencébe.1 {



Thonuzoba és besenyői beköltözé-
sével kapcsolatban a szakirodalom ál-
lásfoglalásai között nem igazán na-
gyok az eltérések. Ezzel szemben a
Thonuzoba és felesége halálával kap-
csolatos anonymusi részletnek már
régtől két értelmezése is ismeretes. Az
egyik szerint Rhonuzoba önként temet-
kezett el, míg a másik szerint István
király temettette el élve a csökönyösen
pogány főurat. Thonuzoba halálához
kapcsolódóan a '70-es évek második
felében s a '80-as évek elején jelentős
szakmai viták zajlottak le, különböző
fórumokon. Ezeket Szegfű Lászlónak
egy 197Ó táján megtartott előadása,
majd - itteni felvetéseit részletesebben
kifejtő - 1974-ben megjelent tanul-
mánya váltotta ki.

Szegfű László egy Janus Pannonius-
vers néhány sora alapján egy, a XV.
században még élőnek tartott Thonu-
zoba-hagyományt mutatott ki. Az
anonymusi közlés sorai alapján feltéte-
lezte, hogy az idős nemzetségfő és
felesége nem önként temetkeztek el
élve az abádi révbe, hanem I. István
király valamiféle megtorló akciójának
estek áldozatul. A megtorlást kiváltó
esetet Szent Imre herceg 1030 körüli
halálában vélte felfedezni, mellyel
kapcsolatban az 1083-as szentté ava-
táskor összeállított legendák, valamint
a magyar és külföldi krónikák utalásai
rendkívül zavarosak, homályosak. Vé-
leménye szerint Imre herceggel egy
Vazul-párti összeesküvés végzett, s
nem kizárt, hogy e véres esemény talán
valóban egy vadászaton játszódott le.
Ebben az idős Thonuzoba is közremű-
ködött, sőt Szegfű László feltevése
szerint a herceg halálát okozó vadkan
nevében valójában az ő török nevének
magyar fordítása maradt fenn. Ez a
gyilkosság indokolta volna István pá-
ratlanul kegyetlen, s saját törvényeivel
is ellenkező megtorlását.

Szegfű László rendkívül szerteága-
zóan és sokoldalúan kifejtett - s csak
néhány főbb vonásában kiemelt - hi-
potézisét utóbb főként Bollók János
támadta meg. Elutasította, hogy a kiin-
dulási alapul szolgáló Janus Pannoni-
us-idézet alapján a XV. században még
élő Thonuzoba-hagyományra lehetne
következtetni, ugyanakkor az anony-
musi részlet értelmezésének is új lehe-
tőségét világította meg. Szerinte az ön-
ként eltemetkező, illetve az István által
eltemettetett Thonuzoba képe egyaránt
hamis. A közölt részlet a keresztény

gondolkodásmód alapján jelképesen
értelmezendő, s valójában Thonuzoba
a pogányság mellett való megmaradása
révén még életében örökre „eltemette
magát" a Krisztussal együtt leélendő
örök élettől. (Ezzel szemben fia, a ke-
resztény Örkénd Krisztussal él mind-
örökké.) Bollók János vitatta Thonuzo-
bának az Imre herceg halálával való
kapcsolatát is, noha elismerte, hogy a
haláleset körülményei valóban gyanú-
sak. Érvelése szerint a besenyők török
nyelvében a disznónak (tonuz) és a
vadkannak (cabanus) külön szó felelt
meg, s ezt aligha cserélhették fel.

Szegfű László figyelemreméltó hi-
potézisének - persze csak ha Anony-
mus szövegének időrendjét hitelesnek
fogadjuk el - van egy időrendi problé-
mája. Thonuzoba Taksony fejedelem-
sége idején költözött be Magyaror-
szágra, s ennek alapján Taksony vagy
Géza generációjához tartozónak kell
tekintenünk. Ámde ha még az utóbbi
esettel számolunk is, aligha születhe-
tett 950 után, az első esetben pedig
még további 20-25 esztendővel hát-
rébb tehetjük ezt az időpontot. Szent
Imre herceg halálakor, 1031 körül te-
hát mindenképpen nyolcvan-száz
évesnek vagy még idősebbnek kellett
volna lennie. Ilyen korú személyekre
ugyanebben az időszakban is vannak
olykor bizonytalan adatok, az azonban
eléggé valószínűtlennek tűnik, hogy
ezek - aggastyáni koruk ellenére - még
aktív politikai szerepet játszottak vol-
na, sőt összeesküvésekben, fegyveres
merényletekben vettek volna részt.

Az időrendi problémákra más ösz-
szefüggésekben Györffy György is
utalt. Szerinte Thonuzoba két nemze-
dékkel Szent István előtt élt, s mivel az
erőszakos eszközökkel történő keresz-
tény térítést még Géza fejedelem indí-
totta el 972-ben, alighanem még az ő
idejében történt az Anonymus által is-
mertetett eltemetkezés, vagy eltemette-
tés, bár feltehetően már uralkodásának
utolsó éveiben, István nagykorúsága
idején. Véleménye szerint a Tomaj
nemzetség névadója a Szent István ko-
rában élt Tomaj volt, aki Thonuzoba
fiának, Urkundnak lehetett a gyerme-
ke. Györffy György kronológiája alap-
ján láthatóan ugyancsak valószínűtlen,
hogy Szent Imre herceg halálában a
nála jó három generációval idősebb
besenyő vezérnek lett volna szerepe.

A kemeji besenyő betelepüléssel
kapcsolatban két fontosabb kérdésre

kellene még egyértelmű választ talál-
nunk. Az első problémakör ahhoz kap-
csolódik, hogy miért pont ide, a Tisza
mellé telepítették Thonuzoba besenyő-
it, míg a második kérdés e betelepülés
méreteinek megállapításával függ
össze.

Századunk első évtizedeiben úgy
tűnt, hogy a tiszai besenyő telepítés
okait igen egyszerűen fel lehet tárni. A
történeti kutatók a mai Jász-Nagykun-
Szolnok megye területén ősfoglaló ma-
gyar nemzetségek nyomát nem tudták
kimutatni, s ezért még Hóman Bálint is
úgy vélte (Szegfű Gyulával közösen
írott történeti szintézisében), hogy e táj
a törzsi szállásterületek között kialakí-
tott, jórészt néptelen gyepű volt, ahová
jelentősebb számban lehetett más nép-
elemeket betelepíteni. 1 6 Álláspontja
csak a '60-as évekre vált teljesen el-
avulttá. Az előkerült régészeti leletek
alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a
honfoglalók ezt a területet is intenzí-
ven megszállták, s ott meg is teleped-'
tek. 1 7 Később Györffy György fejtette
ki egy tanulmányában, hogy a X. szá-
zadban az egyes törzsek, illetve az
Árpád dinasztia tagjai közötti konflik-
tusok jelentős méretű spontán vándor-
mozgalmakkal, majd tudatos telepíté-
sekkel is együtt járhattak. 1 8 E gondo-
lat természetszerűen igényelte a koráb-
bi adatok újraértelmezését.

A történeti szakirodalomban isme-
retes, hogy Abádszalók tágabb környe-
zetében nagyobb számban fordulnak
elő X. századi Árpád- házi hercegekkel
kapcsolatba hozható földrajzi nevek (pl.
Taskony, Taskond, Üllő, Tarhos). 1 9

Györffy György ezek alapján itt az
Árpádok egyik uralmi alközpontjára
következtetett. 2 0 Ha Thonuzoba és
Taksony között rokoni kapcsolat volt,
akkor valóban indokoltnak tűnik, hogy
valamely uralmi központ közelében
kapjanak szállásföldet az újdonsült, jö-
vevény rokonok. Nem zárható ki azon-
ban, hogy az idetelepítést további, spe-
ciális okok is indokolták.

Kristó Gyula feltételezi, hogy az
augsburgi csatavesztést követően a
meggyengült nyugati magyar törzsekre
az Árpádok fokozatosan kiterjesztették
a fennhatóságukat Ezzel párhuzamo-
san történhetett meg, hogy fő uralmi
központjaik nyugatabbra tolódtak, a
későbbi Székesfehérvár és Esztergom
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környékére. Tekintettel arra, hogy
az újonnan uralom alá vett területeket
véglegesen pacifikálni kellett, az Árpá-
dok eme expanziója nyilvánvalóan
megbízható katonaelemek, de talán
még a termelő népesség egyes csoport-
jainak az átköltöztetésével is együtt
járt. E gondolatmenet alapján nem zár-
ható ki tehát, hogy Thonuzoba bese-
nyőinek a kemeji részrekre történő be-
telepítését a Taksonyhoz hű katonai
réteg, s talán a köznép egy csoportjá-
nak is a tudatos áttelepítése előzte meg.
Elgondolkodtató, hogy ilyen jellegű
népmozgalmakra más területeken is
következtethetünk, ám e teória felté-
telezéseit csak további tervszerű, rész-
letes régészeti feltárások igazolhatják
vagy cáfolhatják.

A kemeji besenyő telepítés méretei-
nek meghatározása - az ismertetett té-
nyezők miatt - ugyancsak problemati-
kus. Mivel más írott források itteni
besenyő népességről egyértelműen
nem emlékeznek meg, történészeink
igen óvatosan fogalmaznak. Györffy
György is.feltételezi, hogy itt Thonu-
zoba a magyar köznép által már megült
földet kapott, ahol szűkebb kíséretével
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telepedett meg. A vele együtt beköl-
tözött besenyők nagyobb tömegei fel-
tehetően a határgyepűkre (pl. Mo-
sony), illetve az ország más vidékeire
(Fejér, Heves, Békés) kerültek. 2 4

Végezetül még egy dologra kell
utalnunk. Jó száz esztendővel ezelőtt
már Kandra Kabos kimutatta, hogy
Abádszalók környékéhez két Aba-
monda is kapcsolódik. Az egyik a Tho-
nuzoba-féle, míg a másik az Aba nem-
ből származó Aba Sámuel király mon-
dája, akit egyes - homályos - krónika-
utalások szerint e tájon gyilkoltak meg
a ménfői csatát követően, s állítólag
átmenetileg itt is temettek el. 2 5 Aba
Sámuel kapcsolatát ugyan e területtel
sokan vitatták, ám a Szent István és
Szent László uralkodása között élt Do-
moszló herceg által a pécsváradi apát-
ság számára kiállított adománylevél az
eladományozott Fegyvernek határai-
nak leírásakor említ egy „Aba király
itméje" (Abe regis ytme)-határpontot,
mely ezt vitathatatlanná teszi. Mind-
ezt azért kell megjegyeznünk, mivel a
közelmúltban megjelent Anonymus-
tanulmányában Süpek Ottó akarva-
akaratlan eléggé összemosta e két főúri

nemzetséget, holott azok - még ha
Anonymus közléseit teljességgel törté-
nelmi hitel nélkülieknek tekintenénk is
- a XIII. században egyértelműen jól
elkülönülő, s elkülöníthető genusok-
kéntjelentkeznek az oklevelekben. Sü-
pek Ottó kérdésfelvetései közül bizo-
nyára többet is felhasznál majd a ma-
gyar történettudomány, ám a Tomaj
nemről írott Anonymus-részletnek az
Abákhoz való kapcsolása - legalábbis
a pillanatnyi megfogalmazás és okfej-
tés alapján - eléggé vitatható és még
Anonymus alamán is támadható felfo-
gásnak tűnik.
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