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HAGYOMÁNY

Csanád vezér legendája
A Bethlen-kormány kultuszminisztere, gróf Klebelsberg Kunó javaslatára az oktatási in-
tézmények történelmi személy nevét vehették fel. A makói Magyar Királyi Főgimnázi-
um dr. Gedeon Alajos vezette tantestülete Csanád vezér nevét választotta és használta az 
1922–1923. tanévtől. A választást a város és a megye tisztikara és a nagyközönség elfogadta.
A főgimnázium igazgatósága arra törekedett, hogy a belépő tanulók a névadó származását 
és hős tetteit már az első hetekben megismerjék. Dr. Gidai Kálmán történelemtanárunk 
magasra tette a mércét, több órán készültünk a szép témából. A tanultakat és a később 
szerzett ismereteimet használom fel Csanád vezér legendájának megírásához. A történel-
mi eseményt, a nép szeretetének jeleként, legendává nemesítette az idő.

A honfoglaláskor Árpád törzse a Csepel-sziget alatt, a Duna két partján, Pest és Tolna 
megyék területén helyezkedett el. Délre a bal parton Pentele alatt, Kalocsa és Baja között 
telepedett meg Doboka népe. Jelenlétüket bizonyítják a megmaradt, Érsekcsanád, Dobo-
ka-puszta helynevek. Dobokát Csanád apjának mondja a krónika. A szálláshelyek szűkü-
lésével a törzsek kelet felé húzódtak, ekkor találkoztak a Gyula családdal. Gyula második 
fejedelmi méltóság, Gyulafehérvár székhellyel. Gyula két lánya közül Sarolt felesége Géza 
nagyfejedelemnek, míg a másik lánya, Karold feleségül ment Dobokához. Sarolt és Géza 
fi át, Vajkot 974-ben Piligrim érsek keresztelte Istvánnak. Karold és Doboka fi a a Csanád 
nevet kapta. Így István és Csanád unokatestvérek voltak.

Csanádra vonatkozóan a Gellért-legenda a fő forrás. Ő Maros várában, Ajtony udva-
rában megbecsült vitézként szolgált. Hamarosan a hadinép parancsnokává léptették elő. 
Ez a sereg lassan túlszárnyalta a Géza nyomdokába lépett István királyét is. Marosvár a 
természettől is megerősített hely, a Maros folyó, a Szárazér és a Harangod mocsárvilága 
védte, délről sáncok és falak erősítették. Ajtony bűne szaporodott, vámolta az árut, sót szál-
lító hajókat. Kacsingatott Bizánc felé, próbálta az uralkodó tekintélyét és területi egységét 
megcsonkítani. István nem tűrhette tovább Marosvár urának gőgjét. 

Árpád honszerzését tetőzte be István, amikor kelettel szemben barátságot kínálva, nyu-
gattal keresi a kapcsolatot. A nemzet sorsáért aggódó Csanádban fokról fokra érlelődött 
az a meggyőződés. hogy nem járhat egy úton azzal az Ajtonnyal, aki hatalmi, területi 
igénnyel lép fel a királlyal szemben. Ajtony besúgókkal fi gyeltette Csanádot, aki kényel-
metlennek érezte helyzetét, igyekezett tőle szabadulni. Kedvező időpontban, 1026–1028 
táján, egy kis csapattal a királyhoz futott. Csanád mindjárt tapasztalta a királyi unoka-
testvér jóindulatát. Tudakolta tőle a marosvári állapotokat, Ajtony titkait, terveit. Csanád 
Esztergomban, a királyi udvarban felajánlotta fegyveres szolgálatait. István ezt szívesen 
elfogadta és csapata élére állította. Koppány felnégyelése, Gyula megfékezése után, Ajtony 
következett.

A gyülekező fegyveresek hada a birtokok jobbágyaiból, az udvari katonaságból és az 
idegen zsoldos őrségből toborzódott. A legcélszerűbb gyülekező helyül az érseki Kalocsát 
választották. Néhány napi pihenő után a sereg a Duna–Tisza közén áthaladva, kereste a 
Tiszán való átkelés lehetőségét. Szeged vidéke a Maros mocsaras torkolata miatt erre nem 
volt alkalmas. Csanád úgy döntött, hogy haladjanak déli irányba a folyó mentén. A terv 
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bevált, mert a Kökényér torkolata után megtalálták az alkalmas partszakaszt, a kanizsai 
révet. A gázlókon keresztül csendben, tervszerűen folyt a partra jutás. Óvatosan kellett 
eljárni a várbeliek miatt. A portyázó lovasaik a távolban megjelentek, biztosan vitték a hírt 
a vár urának. 

Csanád tudta, hogy serege gyenge a vár bevételére, harcosaival a váratlan támadás miatt 
biztonságos helyre, a Kökényér erdős, bokros területére, pihenőbe vonult. A hírt meghall-
va a várbeliek sem tétlenkedtek, lovaikra pattanva, felfegyverkezve, Ajtony vezetésével a 
nagyőszi dombokon csatasorba álltak. A két tábort egymástól a Harangod-patak sekély 
vize választotta el. Közben leereszkedett az éjszaka, a csapatok elcsendesedtek. A nagy sö-
tétségben Csanád haditervén gondolkodott, közben imádkozott, Isten segedelmét kérte. 
Még kora reggel, hirtelen elhatározással seregét óvatosan riadóztatta, késedelem nélkül az 
ellenség ellen harcra vezette. A nem várt, meglepetésszerű támadás nagy riadalmat oko-
zott Ajtony táborában, mert azt gondolták, hogy a királyi csapat csak védelemre rendez-
kedett be. A meglepett marosváriak fejetlenül futásnak eredtek. Csanád katonái nyomon 
követték és teljesen szétszórták a menekülőket. A legenda szerint Ajtonyt várában maga 
Doboka fi a, Csanád ölte meg, levágott fejét elküldte a királynak. 

Ajtony, a nemzetségfő származásával sokat foglalkoztak a történészek. Karácsony János 
állítja, hogy gepida származású, a Gellért-legenda szerint görög szertartás szerint keresz-
telkedett, Anonymus bolgárnak tartja.

A győztesek a régi szokás szerint nagy lakomát rendeztek. Csanád őrsereget hagyott a 
várban, majd a csapat többi részével a király elé vonult, hogy bejelentse győzelmét. István 
megdicsérte, megjutalmazta és kijelentette: „Ezentúl a várat nem Maros, hanem Csanád 
várának hívják. Megyét alapítok, Te leszel az ispánja, amelynek neve Csanád vármegye le-
gyen.” Püspökének Gellértet nevezte ki. Csanád győzelme nyomán megindul a keresztény 
élet és így válik Csanád vármegye a közigazgatás, a hit és a művelődés központjává.

Siket István László

A székesfehérvári vastuskó
A céhes ipar korában a mesterség alapos elsajátításának, sokoldalú szakmai, kulturális és 
nyelvi ismeretek szerzésének igazi iskolája a legényvándorlás volt. Városi mesterré csak 
azok a legények válhattak, akik a kötelezően előírt, kettőtől öt évig tartó vándorlást tel-
jesítették. Mesterlegényeink vándorútja az osztrák örökös tartományokba, Németország-
ba vezetett, és hozzánk is érkeztek német, cseh, lengyel és horvát vándorlegények. Ipolyi 
Arnold, a XIX. századi művelődéstörténet-írás nagy alakja, elsősorban a legényvándorlás 
óriási jelentőségét szem előtt tartva a következőket mondta: „Vitathatatlan, hogy a céhek 
alakulása legalábbis oly korszakos tény a népek történetében, mint akár a népvándorlások, 
vagy a keresztes hadjáratok, akár a politikai forradalmak, vagy a hitújítási mozgalmak.”

A legényvándorlás egyik ránk maradt tárgyi emléke a székesfehérvári vastuskó, amely 
a Szent István Király Múzeum néprajzi állandó kiállításban látható. Ez egy 132 cm hosz-
szú, átlagosan 15 cm átmérőjű, vaslemezzel borított faág, felül három rövid ágcsonkkal.
A vaslemezt négy vaspánttal erősítették a faágra. A vastuskón középen egy igen erős vas-
pántot találunk, amellyel eredeti felállítási helyén a falhoz rögzítették. A vaspánt külső 
felén hatalmas, kör alakú, 11 cm átmérőjű lakat lóg. Nem nyitható, zárszerkezet nélküli 


