
Hány Békés megyei települést említ
a százdi alapítólevél?

Mintegy 950 évvel ezelõtt, 1067 körül foglaltatta írásba Aba nembeli Péter ispán (comes) a Szûz
Máriának szentelt százdi (Zasty; Zazty) apátság létesítésérõl szóló alapítólevelét. Ez az okirat mára már
csak átirat formájában maradt ránk,1 amit 1267-ben IV. Béla (1235–1270) király adott ki a kolostor pat-
rónusa, Aba nembeli Artolf fia, Prügy (Pued) ispán2 kérésére. Létezik olyan föltevés, miszerint a Képes
Krónika Salamon (1063–1074) király és Géza herceg közötti, 1074 elején vívott kemeji csata leírásá-
ban szereplõ „Salamon Péter nevû vakmerõ” vitéze, akit „ebben az ütközetben a Vecellinus nemzetség-
bõl való Márton fia, Opus, a híres vitéz párviadalban legyõzte”,3 azonos a százdi monostoralapító Pé-
terrel.4 Ennek azonban ellentmond a krónika folytatása, melyben az áll: „a gyõzelem után a király
Thoroydnál [Tokaj] átkelt a befagyott Tiszán, és Péter fiának udvarházánál szállt meg”.5 Az alapító
ugyanis – miután nem volt fiú utóda6 – örökösként csupán Magna nevû lányát, illetve annak fiát említi
az oklevélben.7 Más elképzelés szerint az alapító Aba Sámuel (1041–1044) király testvére volt,8 amit
akár alá is támaszthatna – ez esetben egy hajlott korú ember – okiratának néhány végrendeleti jellegû
eleme. Mégis hihetõbb inkább az – miután õ rendelkezett az Árpád-házi anyja vélhetõen jegyajándékul,
esetleg leánynegyedként kapott Pest környéki birtokai fölött is –, hogy õ valójában a kavar törzsfõbõl
lett uralkodó gyermeke volt,9 aki a szabolcsi várbelieknek tett adományából kiindulva, akár szabolcsi
ispán is lehetett.10 Az alapító kilétét illetõ bizonytalanság ellenére annyi leszögezhetõ: az Abák a nem-
zetségek sorában az elsõk voltak az apátságok állításában. Aba Sámuelhez kötõdik Sár (Abasár) – ahol
el is temették – és Debrõ (Feldebrõ) monostora. A folytatást az 1067 körül, Péter által emeltetett százdi
jelentette, amit az utódok jóvoltából még követett a széplaki és a prügyi is.11

A korstílus szerint feltehetõen nyugati tornyos, háromhajós templom lehetett a százdi is,12 ami kie-
gészült a kolostorszárnnyal. A szerzeteseket a kor szintjéhez képest gazdagon ellátta az alapító „szántó-
földekkel, legelõkkel, rétekkel, föld- és szõlõmûvesekkel, szarvasmarhákkal, juhokkal, igavonó barmok-
kal, disznókkal, méhekkel és a többi szükséges dolgokkal”. Majd hozzáfûzi: „Mi hárman, testvérek fal-
vakat birtokoltunk, s ezeknek harmad részét, amely engem illet, teljes egészében ennek a monostornak
adományoztam.” Szám szerint 20-at, amelyek vagy õsi jogon illették meg õt, vagy pedig Salamon ki-
rálytól és Géza hercegtõl nyert új szerzeményei voltak. Olykor megosztva egy-egy birtokrészt juttatott
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még Magna nevû lányának és annak Heche (Hecse) nevû fiának, valamint a rokonainak és a szabolcsi
várnépeknek is.13 Összesen így 22 birtok fölött rendelkezett.

A Salamon király, Géza és László hercegek, Dersy (Derzs/Dezsõ) esztergomi érsek,14 Jeromos és
Elek püspökök, Rodovan (Radvány) nádorispán, továbbá nyolc ispán által tanúsított alapítólevél15 szá-
mos értékes adattal szolgál. Nemcsak történelmi ereklye, hanem értékes nyelvemlék is, hisz számos te-
lepülés elsõ írásos említése is megtalálható benne. Mivel az akkori írástudó papok-szerzetesek csak
nagy nehézségek árán tudták leírni a latinra szinte lefordíthatatlan magyar hely- és személyneveket, ez
alaposan megnehezítette az azonosításukat. E téren azonban napjainkra mind hitelesebb kép kezd kiraj-
zolódni. Néhány esetben viszont megfigyelhetõ, hogy az alaposabb vizsgálódást nélkülözve, jobbára
csak az alaki hasonlóság alapján mondják el egy-egy településrõl, hogy azt az 1067 körül keletkezett
százdi alapítólevél említi.

Az azonosítás nehézségét mindenekelõtt maga Százd példája érzékelteti. A Szent Benedek-rendi ko-
lostor emléke ugyanis olyannyira elenyészett, hogy már a XIX. században hosszas viták folytak arról:
hol is állhatott. Ebben közrejátszott az is, hogy hajdan több Százd nevû falu létezett. Így pl. a Léva kör-
nyékén lévõ Százd (1261: Zazd, jelenleg szlovákiai Sazdice), ahol a XIII. században premontrei kolos-
tor épült;16 vagy a Zagyva vizétõl kerített, a Bicske nemzetség birtokában állt Százd (Zazth),17 ma
Újszász. Fényes Elek 1851-ben Tiszakeszivel kapcsolatban említette, hogy: „A Tálló tó felett meglehe-
tõsen emelkedett dombon állott hajdan Százd falu, melynek templom s épületromait az ekék ma is fel-
szaggatják.”18 1870-ben viszont míg Haan Lajos Zastyt Újszásznak vélte,19 addig Foltin János
1883-ban egy egész könyvet szentelt annak, hogy a százdit a szabolcsi nagyhalászi monostorral azono-
sítsa.20 Nyilván ez utóbbi is közrejátszott abban, hogy az 1900-ban megjelent Szabolcs vármegyérõl
szóló monográfiában említették a – tévesen Gutkeled nembelinek mondott – Péter ispán alapította
százdi monostor történetét.21 Borovszky Samu azonban 1909-ben – immár Aba nembelinek nevezve az
alapítót – úgy írja, hogy hajdan Tiszakeszi mellett létezett Százdmonostora.22 A Borsod-Miskolci Mú-
zeum 1922-es, és Lengyel Andor 1935-ös ottani ásatásai23 után az egy kora középkori település és egy-
ház maradványait észlelõ Balás Vilmos 1965-ben végzett feltárását24 követõen vált mára a legelfoga-
dottabb nézetté, hogy a százdi apátság a Tiszakeszitõl 2 km-re lévõ Százdi-sziget területén állhatott.25

Az adománybirtokok közül elsõként említett prédium, Scenholm biztosan azonosítható a Heves me-
gyei Szihalommal.26 A leírás szerint délebbre található Fancsalmezõ prédiuma (Fonsol Fenerie) és a
Nagykerek-erdõ (Nogkereku). A következõ prédium az Ondava partján fekvõ Szürnyeg27 (Scyrnik; ma
a szlovákiai Sirník). A legnagyobb birtoktestet a tiszántúli Hortobágy (Chartybak) falu jelentette.28 En-
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nek szomszédságában áll Tiszacsege (Ceda), mely falu földjét fele-fele arányban megosztva kapta az
apátság és az alapító Magna nevû lánya. Ennek közelében terülhetett el az unokájára hagyott
Fancsal-föld (terra Fonsol). Majd a mára Gávavencsellõ részét képezõ Vencsellõrõl (Wensellev) szól
az oklevél, melynek földje nagyobbik részét Péter ispán rokonai, a kisebbiket a közeli szabolcsi
(Zobolchy-i) vár népei kapták. Újabb adomány a szabolcsi várbirtokot jelentõ Timár (Tymar), valamint
Rakamaz (Rakamoz) közötti Vencse (Wense) nevû föld is a Tokajról (Kuurew) Szalacs (Zoloch, jelen-
leg a romániai Sãlacea) felé vezetõ nagy út mellett.29 A Szerencs melletti Bekecs (Bekech) földje utáni
újabb prédiumok: a felsõ-tiszai Dombrád (Damarad), Hajdú-Biharban a Hajdúböszörményhez tartózó
Pród (Prouod) és a Felsõ-Tisza mentén található Zsurk (Suruk). Ezeket követi a szamosháti, szolgáltató
népek lakta Kisszekeres (Zekeres) és a nyírségi, szintén prédium, Levelek (Leveluky). A monostortól
nagyobb távolságban lévõ adományok: a mára Budapest kerületeit képezõ Rákoscsaba (Chabarakusa)
és az egykori településre emlékeztetõ Gubacsi utat magában foglaló Pesterzsébet (Gubach), illetve a
délebbre elhelyezkedõ Alsónémedi (Nywyg) prédiumok.30 Innen ismét a Tisza vidékére tér vissza a fel-
sorolás: elõbb Taktaszada (Zalda) prédiumot, majd – Ladan, más közlés szerint Lodan31 (olvasata:
Ladan) és Scegholm (olvasata: Szeghalm) prédiumok után – utolsóként említik a vélhetõen mára
Sajószentpéterhez tartozó Dusnokpuszta (Dusnuky) nevû egykori falut.32

Az alapítólevélben szereplõ Bekech, Ladan és Scegholm településekkel kapcsolatban kell megemlí-
teni, hogy a megye történetírásában ezeket a településeket Békésbe tartózók közé sorolták. A gondolat
Haan Lajostól származik, akinek 1870-ben megjelent mûvében a százdi alapítólevéllel kapcsolatban ol-
vasható, hogy a Körösök vidékérõl „Békés, Ladány [Körösladány], Szeghalom egy részét Péter gróf a
zásty apátságnak adományozta.”33 Körösladánnyal kapcsolatban jegyzi meg: „Elsõ tudvalevõ birtoko-
sa és így a Nadányiaknak egyik valószínû õse volt a fõispánok közt már említett Péter gróf, ki a zásty
apátságot alapítván 1067 eszt. erre ruházta ladányi birtokának egy részét is, nevezetesen öt halastavat
és hét ekényi földet. Az alapító levélben még pusztának (praedium) neveztetik.”34 Szeghalommal kap-
csolatban pedig megjegyzi: „Az okmányban Szeghalom pusztának neveztetik, de másrészt említtetnek
lakói is, kik a zástyi apátságra évenként némi adót voltak kötelesek fizetni.”35

A Haan Lajos szerint Békés megyeinek tartott települések közül míg Bekech ’terra’, azaz ’föld’
megjelöléssel fordul elõ az alapítólevélben, Scegholm és Ladan ’praedium’-ként szerepel.36 A prédium
azonban a XI. században nem pusztát, hanem olyan majorságszerû földesúri gazdasági telepet, üzemet
jelölt Magyarországon, melyet a földesúr maga tartott fenn, ahol saját eszközeivel folytatott mezõgaz-
dasági termelõmunkát alapjában véve rabszolga-szolgaállapotú vagy legalábbis rabszolgaeredetû mun-
kaerõvel.37 Az pedig, hogy Péter ispán a Nadányiak õseként Békés, Körösladány és Szeghalom birtoká-
ban lett volna 1067 táján, nehezen valószínûsíthetõ. A Nadányiak Borsa nembeli felmenõi ugyanis csu-
pán 1245–1247 körül nyerték el Körösladányt.38 Szeghalmot viszont csak 1642. december 6-án, Csáky
Istvántól vette zálogba 700 tallérért Nadányi Mihály.39 Békésen pedig a nemzetségnek, illetve család-
nak sohasem voltak jószágai. Az alapító sem lehetett Borsa, sem Gutkeled vagy más nembeli, hisz az
1267-es átirat új bevezetõ indoklásából világosan kitûnik, hogy a százdi monostor feletti kegyúri jogot
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Aba nembeli Prügy ispán gyakorolta,40 ami a nemzetség, a család tulajdon- és átörökíthetõ jogát (ius
proprium et hereditarium) képezte.41

A haani elképzelés leggyöngébb láncszemét Bekech Békéssel való azonosítása jelentette. Maga a
szerzõ úgy mutatja be, hogy: „Békésmegyének legrégibb és a hajdankorban kétségen kívül legtekinté-
lyesebb helye, mint melytõl az egész megye nevét kapta.” A megye elsõ székhelye és maga „A vár a leg-
régibb idõkben a korona birtoka volt s jó védelmi állapotban tartatott.”42 Ezek után úgy véli, hogy Géza
herceg kiszakított egy részt Békés földjébõl, amit Péter ispánnak, õ viszont a százdi monostornak ado-
mányozott. Igazolásul pedig az Alföld síkján elhelyezkedõ településre rá kívánta erõltetni43 az alapító-
levél dombos, völgyekkel tagolt, gyógyvizekrõl és egy nagy hegyrõl szóló határleírását.44 Ez azonban
már a XIX. század vége felé elutasításra talált, rámutatva, hogy az valójában Bekecsre vonatkoztatha-
tó.45 Itt húzódik ugyanis a Szerencsi-dombság öt egymással párhuzamos, észak–déli irányú, völgyekkel
tagolt dombsora,46 miként ismert még a gyógyhatású sósvize és iszapfürdõje is,47 ami a XIX. század vé-
géig mûködött. Az okirat „nagy hegyre” („magnum montem”) való utalása pedig – amit Haan Lajos a
békési „feltünõ magasságú vásártéri halomra” vetített48 – valójában a Bekecs északi oldalán magasló
Nagy-hegy (516 m), amit a helybeliek Bekecsi-hegynek hívnak.

Haan Lajos mûve után 1896-ban született meg Karácsonyi János monográfiája, amelyben már
egyetlen Békés megyei települést sem nevezett meg a százdi monostor tartozékaként. A XX. században
aztán ismét a felszínre tört a haani gondolat, de már csak Körösladányra és Szeghalomra korlátozódva.
Borovszky Samu 1909-ben – Zemplén megyét kihagyva – úgy közli, hogy az alapító „1067 körül Szent
Benedek itt [Százdon] tartózkodó fiait Borsod, Szabolcs, Békés és Pest vármegyében tömérdek birto-
kokkal gazdagította”.49 A köztudatban az elképzelés hihetõségét tovább fokozta, hogy Körösladány és
Szeghalom nemcsak az okiratban szerepel egymás mellett, hanem földrajzilag is szomszédosak. A
Haan Lajos nyomdokain járó Szeghalmy Gyula 1936-ban Körösladánnyal kapcsolatban azt írja: „Kora
egyivásu Szeghaloméval. Történetének fõbb eseményei is ugyanazok”,50 de a valóságban nagyon is elté-
rõ a múltjuk. Körösladányt a korai források mindig Nadan vagy Nadany alakban említik, mely helynév
szláv személynévi eredetû, de magyar névadású.51 Az elnevezés kizárólagosságára utal az is, hogy a
birtokközponttá váló település helynevérõl nyerte a Borsa nemzetség 1329-tõl Nadányi családnéven
feltûnõ ága is a nevét.52 A magyar nyelv történetében lejátszódó folyamat, az ún. lambdacizmus követ-
keztében, amikor is az ’n’ hang több esetben fölcserélõdött az ’l’ hanggal,53 elsõként csupán 1466-ból
ismert a település Ladan/Ladány alakban is felbukkanó neve.54 Körösladány helynevének ilyenféle vál-
tozása viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy különbséget tegyünk a Nadányból lett Ladány és az ere-
detileg is Ladan/Ladány nevet viselõ helynevek között, amelynek Györffy György szerint egy kavar
törzsnév,55 más vélemény szerint viszont a régi magyar Loudan, Laudanus személynév az elõzménye.56
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Mindenekelõtt ez irányítja a figyelmet arra, hogy fenntartással kell fogadni az alapítólevélben szereplõ
„Ladan/Lodan” Körösladánnyal való azonosítását.57

A történeti adatokból az deríthetõ ki, hogy Vata 1046-os pogánymegmozdulását követõen elnéptele-
nedett Körösladány királyi birtokba került. Oda az uralkodó vagy a herceg legkorábban 1048-ban, eset-
leg késõbb besenyõ fegyvereseket telepített le. Erre utal az a XVIII. századi átiratban fennmaradt ok-
irat, mely szerint 1245–1247 táján a Borsa nembeliek kapták a „Nadány nevû puszta egyházat, amely
egykor a besenyõké volt, [és] Békés megyében feküdt.”58 Vata bukása után – már Csolt nemzetségnevet
viselõ59 – utódai kezén hagyott birtokokat övezõ számos Besenyõ, valamint több törzsi helynevû fegy-
veres telep létesítését Vata maradékainak féken tartása, az uralkodói hatalom biztosítása indokolta, ami
szintén ellentmond annak, hogy Körösladány az Abák, ezáltal a százdi monostor kezére került volna.60

Miután pedig fegyveres teleppé vált, így semmi esetre sem lehetett prédium, ahogyan Ladant az okirat
említi.

Körösladány a tatárjárás után ismét elnéptelenedett. Ennek elõzményét abban kereshetjük, hogy a
fegyveres szolgálattal tartozó besenyõk már a XI. században a nádorispán fennhatósága alá kerültek.61

Minden bizonnyal a körösladányiak is ott pusztultak 1241-ben az õket is hadba hívó Tomaj nembeli Dé-
nes nádor vezetése alatt álló, a Vereckei-hágót (Orosz-kaput) védõ csapatok soraiban, akik az utolsó
szálig elvéreztek a betörõ Batu kán vezette fõsereggel szemben.62 A tatárjárás idején tehát újfent lakat-
lanná vált Körösladányt és környékét a dúlást követõ néhány év múltán szerezte meg a Borsa nembeliek
egyik ága, a Nadányiak õsei.63 Ez azért is érdemel figyelmet, mert a tatárjárás idõszakában pusztulha-
tott el a százdi monostor is, ami Prügy ispánt arra késztette, hogy az alapítólevelet 1267-ben megújíttas-
sa. Nyilván azzal a célzattal, hogy az apátság birtokait kegyúri jogon visszaszerezze.64 A források
ugyanis a személye által képviselt Aba nembeli Bodrogkeresztúri ágat, valamint a velük rokon Debrõi
ágat még 1352-ben is úgy nevezik meg mint a százdi és a késõbbi alapítású prügyi monostor kegyura-
it.65 Ezek ismeretében pedig joggal vetõdik fel a kérdés: ha az Abák tulajdonában állt Körösladány, ak-
kor miért nem õket erõsítette meg annak birtokjogában az uralkodó, IV. Béla, miért egy új nemzetséget.

Györffy György történeti földrajza, amely nem említi Körösladányt a százdi adománybirtokok kö-
zött, Szeghalom esetében már csak föltételesen szól annak lehetõségérõl: „1067-ben [Aba nb.] Péter is-
pán feltehetõleg ezen Szeghalom birtokot adta a százdi apátságnak.”66 Kristó Gyula viszont, aki szintén
kihagyja Körösladányt, Szeghalmot egyértelmûen Aba, illetve százdi adománybirtoknak mondja: „Pé-
ter 1067 körül alapított százdi monostorának adományozta a Békés megyei Szeghalmot. Szeghalom
nyilván nem lehetett Péter comes õsi szállásbirtoka, hiszen 1046, Vata bukása után a békési terület –
mint általában a lázadó vezérek domíniuma – a király kezébe került, s tõle kaphatta Péter Szeghalmot,
aki továbbadományozta azt az egyháznak.”67

Az Abák részére történt adományozás azonban egyszerû fikció az alapítólevélben szereplõ
Scegholm helynév alapján, amit nem támasztanak alá valós adatok. Forrásokkal igazolható ugyanis,
hogy még a százdi monostor fönnállása idején Szeghalom a Smaragd nemzetség tulajdonába került.
Birtoklásának kezdetét 1208-ra tehetjük, amikor Smaragd bihari ispán volt. Az utóda, Smaragd nembeli
Egyed ispán pedig 1258-ban a zsámbéki premontrei kolostornak adományozta a szeghalmi Körös mel-
léki földeit, a kúriahelyét és a körösi malomhelyét, de a település többi részén Smaragd nembeli
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Sumrakus (Somrákos) fiai, a geregmezei Veérek még 1330 körül is birtokosok voltak,68 miként a vele
egy birtoktestet képezõ Csökmõn, Irázon és Bökényen is.69 1398-ban aztán pártütésben való részvétel
miatt elkobozta tõlük Zsigmond (1387–1437) király a szeghalmi uradalmat, amit 1405-ben Maróti Já-
nos macsói bánnak ajándékozott.70 Mindezek ismerete viszont alapjaiban kérdõjelezi meg az Abák itte-
ni birtoklásának lehetõségét is.

Az alapítólevél a kolostornak juttatandó adományt is részletezi Scegholmmal kapcsolatban: „Szol-
gákat rendeltem, akiknek szolgálata ez lesz: minden évben adnak két ökröt, négy köböl bort – adtam
ugyanis szõlõt szõlõmunkással együtt –, mindenki négy köböl sert, 10 kenyeret, egy tyúkot és két telek
egy libát.”71 A rendelkezésben a legfurcsább a borról, a szõlõmunkásról szóló rész. Hisz a XI–XIII. szá-
zadra kezdtek körvonalazódni azok a vidékek, amelyek kiváló borokat teremtek.72 A természeti adott-
ságai miatt Szeghalom – ahol csak a XVIII. századtól ismert a szõlõmûvelés meghonosodása73 – nem
tartozott ezek közé. Ez újabb kérdést vet föl, hogy akkor miért éppen a Sebes-Körös mentére küldte vol-
na a vincellérét Péter ispán.

A haani gondolat és azt valamilyen mértékben elfogadó követõinek véleménye egyháztörténeti
szempontból is ellentmondásba ütközik. A veszprémi, esztergomi, gyõri valamint az erdélyi egyházme-
gyék alapítását követõen Szent István (1000/1001–1038) király egyházszervezésének második hullá-
mához, az 1009 körüli idõre tehetõ a pécsi, kalocsai és a Szent János evangélista oltalmába ajánlott egri
püspökség fölállítása. Utóbbinak alapítását az uralkodó lánytestvére és a nádorispánná lett kavar törzs-
fõ, Aba Sámuel házasságkötésével lehet kapcsolatba hozni.74 Területe a kavar szállásokon túl kiterjedt
az ország északkeleti és az Alföld déli részeire is, Ajtony territóriumának határáig.75 Valószínû még az
is, hogy a késõbbi alapítású, de 1075-ben már biztosan létezõ váci püspökség területe kezdetben az egri
egyházmegyéhez tartozott.76 A Boldogságos Szûz Máriának szentelt bihari püspökség létrehozásával
kapcsolatban fölmerül, hogy Szent István uralkodása vége felé, esetleg Vata 1046-os pogánymegmoz-
dulása után szervezték önálló egyházmegyévé, illetve vármegyévé. Az adatok szerint az 1050-es évek-
ben – tehát a százdi monostor létesítésekor – már állt.77 A püspökség másodlagos alapításáról vall, hogy
nem ért az országhatárig, s hogy területét úgy szakították ki az egri egyházmegyébõl, hogy a Zaránd
megyei zsombolyai (pankotai) esperesség továbbra is az egri egyházmegye fennhatósága alatt maradt.78

I. András (1046–1060) király idején – tehát már a monostoralapítás elõtt – hat esperességbõl állt: a nyí-
ri/bihari, kalotai, homoródi (Biharban), békési, szeghalmi (Békésben), köleséri (Bihar és Zaránd között
megosztva). A szeghalmitól északra fekvõ, Berettyón túli szerepi részt viszont a késõbbi adatok a sza-
bolcsi esperességhez tartozónak mondják.79

Szükséges megemlíteni, hogy míg a királyi alapítású monostorok az esztergomi érsekség alá tartoz-
tak, addig a magánalapításúak az adományaikkal együtt annak az egyházmegyének a részeit képezték,
amelyben a kolostor feküdt.80 Százd az egri püspökség tartozéka volt. Ennek figyelembevételével Bé-
kés mellett, a Sebes-Körös menti Szeghalom sem lehetett százdi adománybirtok, hisz a bihari egyház-
megyéhez tartozó esperesi székhely volt, ahová a pápai tizedet is fizették. Ráadásul az alapítólevél sze-
rinti prédium sem lehetett, mert annál egy eperesi központnak jelentõsebb településnek kellett lenni.
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Ezt támasztja alá az is, hogy Békés vármegye körülötte fekvõ területét 1219-ben már „Szeghalom vidé-
kének” írják.81

A Békés megyei települések közül a tatárjárás után – ami százd romlását is okozhatta – így csak
azokról a falvakról hallunk, hogy visszakerültek az egri egyházmegyéhez, amelyeket a XI. században
ténylegesen odaadományoztak: Fejérem, Piski és Ketesd.82 A haani azonosításban szereplõkrõl azon-
ban nem szólnak ilyen adatok. Kizárólag a bihari, Szent László (1077–1095) király uralkodása alatt Vá-
radra költöztetett székhelyû püspökséghez fûzõdõ kapcsolatuk ismert, ahogyan Békés, Körösladány és
Szeghalom korai történeti adatainak jelentõs része is a Váradi Regestrumban található. Ebben
1222-ben, Nadan alakban említik elsõként Körösladányt, mely helynév Benjámin nadányi alesperes ne-
vében tûnik fel, aki egy jegyajándék perben mint poroszló járt el.83 Körösladány – a szeghalmi esperes-
séghez tartozó – alesperesi központtá válását a helybeli és a környéken letelepített besenyõk magyar
társadalomba való beillesztése, keresztény hitre térítése indokolhatta,84 aminek alapján ez a település is
törülhetõ százdi adománybirtokok vélt listájáról.

Ezek után joggal vetõdik fel a kérdés, hol helyezkedhet el Ladan, illetve Scegholm. Az Aba nemzet-
ség taktaközi és hegyaljai birtokviszonyait vizsgálva, a késõbbi okiratok alapján az akkorra már számos
ágra szakadt õsi nem egyik, az alapítólevelet megújíttató tagja, Prügy (Prud, Pued, Pud, Piud) ispán
1255-ben Bodrogkeresztúron lakott, s XIV. századi ivadékait is Keresztúrinak nevezték.85 Számos bir-
tokuk közül a Taktaközben, a Tisza mentén található Prügymonostora (ma Prügy) régtõl kezdve a kezü-
kön volt az Aba nembeli Debrõi ággal megosztva.86 Ettõl északnyugatra helyezkedik el Albénye (ma
Legyesbénye),87 mely két településsel képezett egy birtoktestet a közöttük elterülõ, százdi apátságnak
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adományozott Taktaszada és Bekecs. Ehhez kapcsolódott Prügytõl délre, a Tisza bal partján fekvõ Da-
da (Tiszadada), illetve a jobb parti Csobaj, melyek szintén õsi Aba birtokok voltak.88 Az utóbbival
szomszédos Ladány, azaz a mai Tiszaladány,89 aminek alapján nem lehet kétséges, hogy ez lehetett az a
Ladan prédium, amit a százdi bencések kaptak, melyet az alapítólevél mindjárt a közeli Taktaszada
után említ. Az írott forrásokban csak késõbb hallunk újból róla. Az 1332–1337. évi pápai tizedjegyzék-
ben mint az egri püspökség szabolcsi esperességének zempléni kerületéhez tartozó, Zemplénbõl Sza-
bolcs megyéhez csatolt egyházas helyként szerepel.90 (Az, hogy a váradi püspökség birtokába ment
volna át, tévedés. A váradi konvent 1351. évi oklevelében szereplõ Ladan nem Tiszaladány, hanem
Püspökladány.91)

Bodrogkeresztúrtól délkeletre kereshetjük az okiratban jól körülhatárolt Vencse nevû földet, tõle
északkeletre Vencsellõt (Gávavencsellõ része). Bodrogkeresztúrtól északra pedig a Bodrog partján
Szeg (ma Szegi), valamint a Bényei-patak melletti Felbénye (ma Erdõbénye) található, szintén régtõl
fogva voltak Aba jószágok. Ehhez illeszkedett Tuzsa és Kér (ma Abaújkér),92 melyekhez szervesen
kapcsolódott a Debrõi ág tulajdonában lévõ Pere, Szántó (ma Abaújszántó), Tállya, Rátka, és az Abák
Tarjáni ágától megszerzett Golop.93 Miként a birtokok elhelyezkedése, úgy a történeti adatok is azt tá-
masztják alá, hogy a két ágat egészen közeli vérkötelék fûzte egybe, ami miatt az Aba nem e két ágából
kerültek ki a százdi és prügyi apátság patrónusai. A Debrõiek csupán 1352-ben mondtak le a százdi és
prügyi monostor kegyuraságáról miután a Keresztúriak rájuk hagyták a debrõi völgyben lévõ javai-
kat.94 Ennek ellenére 1400-ban a nádor embere mégis Debrõi István mestert iktatta be a százdi monos-
tor birtokába, melyet még 1404-ben is említenek.95
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Mindezek után csupán Scegholm kérdése maradt nyitva. Mivel kizárólag olyan települést kell keres-
ni az említettek közül, amely az Abák tulajdonában volt, egyetlen lehetõségként nem gondolhatunk
másra, mint Szegre, azaz a jelenlegi Szegire (Sceg, Zegy96), amely a közelsége folytán az alapítólevél
Tiszaladány utáni felsorolásának is megfelel. A korai említés után a forrásokban csak késõbb felbukka-
nó település északnyugati oldalán található ugyanis az a településnévhez illeszthetõ „holm”, vagyis az
1,625 hektárnyi, ma Várhegynek nevezett domb, melynek legmagasabb tengerszint feletti magassága
292 méter, ami mára a világörökség részét képezi.97 A nevét arról a várról nyerte, amit valószínûleg a
tatárjárást követõen az Abák építettek oda, s ami 1315 és 1317 között Petenye fia Péter tulajdonában
volt. Tõle I. (Anjou) Károly (1301/1310–1342) király parancsára Ákos nembeli Mikcs bán foglalta el.98

Maga a település 1317-ben részben még egyházi tulajdonban volt, amikor is az egri káptalan megsze-
rezte az ottani bortized- és gabonadézsma-szedés jogát.99 Részben viszont az Abák is birtokosok voltak
benne, ugyanis 1327-ben a káptalan ítélkezett a Keresztúri család örökösödési ügyében.100 Ez a Szegha-
lom, vagyis Szegi ráadásul olyan vidéken fekszik, ami alkalmas volt arra is, hogy a lakói az alapítóle-
vélben kiszabott tartozások közül még bort is tudjanak szolgáltatni a monostornak, ahová az alapító
szõlõmunkást is rendelt. Ezt a bortizedrõl szóló adaton túl még XIX. század eleji leírás is alátámasztja,
mely szerint „a zsadányi [Hernádzsadány, jelenleg a szlovákiai �adaòa] és szegi borok legfüszeresebb-
nek tartatnak a hegyaljai borok közt”.101

Végül a címben föltett kérdésre, miszerint hány Békés megyei település neve szerepel a százdi alapí-
tólevélben, a föntiek alapján határozottan kijelenthetõ: egy sem. Ez a végkövetkeztetés egyben arra is rá
kívánja irányítani a figyelmet, hogy milyen bizonytalan és kényes dolog az, ha csupán a helynevekbõl
kiindulva kerül tárgyalásra egy település története, nélkülözve annak minden más adattal való egybeve-
tését. A köztudatba mélyen beívódott tévedések kijavítása ugyanis meglehetõsen hosszú idõt vesz
igénybe. Adott esetben immár másfél évszázadnál járunk.

Kazinczy István

Korabeli feljegyzések
a Koháry családdal kapcsolatban

Írásunkban a csábrági és szitnyai Koháryak közül a két István nevû családtaggal, apával és fiával kí-
vánunk foglalkozni, akik után értékes nyelvi emlékek maradtak fönn. Nem kívánjuk megismételni a ge-
nealógiákból ismerteket, csupán azokat az elemeket szeretnénk kiemelni, amelyek az õ életükkel kap-
csolatban fontosak voltak, s mindezeket kiegészíteni olyan adatokkal, amelyek új elemek, s kimaradtak
vagy pontatlanok az eddigi leírásokban. A két nyelvemlék között körülbelül ötvenévnyi különbség van.
Témájukban is teljesen eltérõek. Az elsõ egy leltári hagyaték I. István halála után, amely inkább nyel-
vészeti-nyelvtörténeti érdekesség. A másik pedig II. István naplója, amely inkább genealógiai szem-
pontból került elõtérbe a családi adatok pontosabbá tételéhez. Természetesen ez utóbbi is figyelemre
méltó adalék a kor nyelvi megismeréséhez, valamint a családtagok életérõl fennmaradtak kiegészítésé-
hez.

Koháry (I.) István 1616-ban született (apja báró Koháry Péter királyi személynök és hadvezér, anyja
Kazy Borbála).1 1657-tõl Fülek2 várának örökös várkapitánya, 1658-tól pedig Hont megye fõispánja
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1 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. V. Pest, 1859. 289–291.
2 Fülek (ma: Fil’akovo Szlovákiában) a Losonci járásban található. Koháry István, a császár hûséges embere

volt a vár kapitánya. Ostromakor kényszerbõl fel kellett adnia, s a törökök a várat fölrobbantották. A várost vi-
szont nem teljesen égették fel, ezért sikerült abban a Koháryaknak egy kúriát, valamint egy barokk stílusú kas-
télyt felépíteniük. (Ez utóbbi az ún. Coburg-kastély, amely jelenleg gimnáziumként mûködik.) Õk építtették
újjá a templomot és a kolostort is 1694–1727 között, amely ma búcsújáróhely.


