
Vegyes közlemények.

Az Agliaz nem és Koroniza ág.

A székelj nemek és ágak közül egyedül a maros
székieket ismerjük. A többi székre vonatkozólag egész az 
utóbbi időig csak a kászonszéki J lilio m ,  nemről találtunk 
említést olyan időből, midőn a nemzetségi szervezet még meg 
Volt a székelységnél (1. Székely Oklevéltár. I. 297); a 
sepsi széki A c h ltZ  nemet Kállay Ferencz megemlíti ugyan,
(uist. értekezés a ns. székely nemzet erede
téről, 92. 1.), de az illető okleveleket még csak kivo
natban sem közölte ; a kézdi széki Jenő (Jenev, Jenew) 
nemről és Bessenyő (Bessenyew) ágáról szóló XVI. 
századbeli okmányokat csak nem régiben liozta nyilvá
nosságra az alcsernátoni Domokos család leveleiből a szé
kely történet és politikai intézmények nagyérdemű búvára 
Szabó Károly (1. Századok. 1889. 3. füzet, 203. 1.) 
Dr. Bodor Tivadar sepsi-szentgyörgyi ügyvéd úr szívessé
géből abban a kedvező helyzetben vagyok, liogy az 
Achaz, Vagy helyesebben A ifh ű Z  nemről most már 
részletesebben is szólhatunk azon négy oklevél alapján, 
melyeket lemásolás végett szives volt rendelkezésemre bo
csátani. Az 'első, 1427 május 13-án (feria tertia proxima 
post testűm lieati Joanuis Apostoli et Evangélistáé ante 
portám Latinam) Sepsi-Szentgyörgyön kelt oklevelében 
Kusali Jakok János, a bárom székely nem ispánja, kit 
Zsigmond király csak nem régiben emelt e méltóságra (gr. 
Lázár Miklós 1427. junius 19-én találta először székely 
ispánnak nevezve), bizonyítja, hogy midőn a király az 
említett napon t. i. Sz. János apostol olajba főzése után 
következő legközelebbi kedden Szentgyörgy városában
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a vele levő rendekkel és Sepsi szék összes előkelőivel 
(universis senioribus Séd is Sepsi) törvényszéket tartott: 
Gidófalvi Bálint fia János, Barnabás fiaival Péterrel és 
Miklóssal együtt a maga és minden férfiágon levő atyja- 
fiai nevében a jelenlevő sepsiszéki előkelők hallatára 
eléadta, hogy ő és atyjafiai a székely nemesek j± g h a z  
nevű neméből valók (de verő et certo genere nobilium 
Siculornm vulgo Aghaz nominatorum) s ezt az említett 
előkelő székelyek is világosan tudják; akkor ezen a 
törvényszékben ülő előkelők is egyenként és összesen erősí
tették, hogy úgy van a dolog, mit hallva a király, ité- 
letkép kimondja, hogy ha az említett Gidófalvi Jánosnak 
és férfiágon levő rokonainak nemzetségi jogait bárki is 
kétségbevonná, az a szokott dijban elmarasztaltassék. A 
másik három oklevél Bodor Antal sepsi-széki nemesi 
jogaira vonatkozik, melyek a bikfalvi örökség után az 
Aghaz nem Koroniza ágán szálltak rá. A léczfalvi 
Bodor család Kézdi szék előkelői —  a latin oklevelek 
„seniorjai“  —  közé tartozott; maksai Békés Adorján 
1560-iki végrendelete szerint, melyet Báthori Kristóf 
1580-iki átiratában Gyulay Lajos úr ajándékából a Szé

kely N. Múzeum őriz, ezen évben Kizdy szék hadnagyai 
(„zelces liadnagiok“ , ,,Capitanei“ ) lechfalvi Bodor Jápos 
és Pál voltak. A bikfalvi székely örökség birtokában a 
Gidófalvialckal való vérség utján jutottak; az oklevelek
ből azonban nem tűnik ki, hogy a vérségi összeköttetés 
minő volt. .

Annyi bizonyos, hogy Sepsi szék előkelőinek egy 
része Bodor Antal jogait nem akarta elismerni, noha 
Kövér Benedek sepsi-széki székes biró és biró társai előtt 
igazolta az Aghaz nemliöz való tartozását, a kik akkor 
minden ellenmondás nélkül oda Ítélték neki az ezen nem 
után való birtoklást és tisztséget a székiiléssel együtt. 
Bodor Antal a székelyek főtörvényszéke elé vitte az ügyet, 
melynek a-vajda és székely isp’ n, Péter szentgyörgyi és 
bazini gróf elnöklete*alatt 1508. decz. 15-én (in* octavis  ̂
festi immaculatae conceptionis Virginis glorioSae) Udvar
helyen tartott ülésén bepanaszolta angyalost. Forró Gergelyt, 
hídvégi Mikó Pétert, Borosnyai Ferenczet, bodoki Kene
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Lőrinczet* rétyi Babos Györgyöt, uzoni Milcó Mihályt** 
Szentkirályi Farkas Fétert, Szenthmeriai*** Hegyes Jánost, 
és Sándor Mihályt, hogy „ámbár ő a sepsy széki Bikfalva 
községben a székely nemesek Agház nevű igazi és két
ségtelen nemének K ovO )lÍZ (l ágán örök ségi joggal bir : 
ezek mindez ideig nem akarták neki kiadni nemzetségé
nek tisztségeit (honores suae genealogiae) s megtagadták 
azokat tőle jogainak nyilvános sérelmére és kárára.“  A 
törvényszéken megjelentek az alperesek is személy szerint 
s Bodor Antal panaszára Forró Gergely a maga és tár
sai nevében azt válaszolta, hogy emberi emlékezet óta 
senki sem tud arról, mintha Bodor Antalt és elődeit ama 
nemzetség előjogai megilletnék s nem is hajlandók kiadni 
neki a szóban forgó székely tisztségeket (honores Siculi- 
cales), mig nem látják arra vonatkozó jogait. Bodor Antal 
ezzel szemben hivatkozott arra, hogy ő már az elmúlt 
időkben közölte a jogairól szóló okmányokat néli. Kövér 
Benedekkel, Sepsy szék akkori birájávai és társaival s 
ezek alapján jogai elismerésének jeléül, miután letette az 
esküt, bőg j a székely nemesek AghÚZ nevű igazi nemé
ből való, a szokott jutalmakat is megkapta tőle Kövér 
Benedek. Egyszersmind szavainak igazolására bemutatta a 
törvényszéknek Kusali Jak eh János egykori székely ispán 
föntebb ismertetett levelét. A törvényszék, mielőtt Ítéletet 
hozna Bodor Antal leszármazása felől, á bárom székely 
nem régi szokása szerint szükségesnek látta néh. Kövér 
Benedek fiának Lázárnak, Sepsy szék ez idő szerinti birá- 
jának**** kihallgatását s e végből a vajda a törvényszékből

* Bodoki Kene Lőrincz valószínűleg azon Chene (Kliens) ivadéka, ki 
1348-ban a „Sebes kerület11 székelyei részéről már két társával együtt tiltako
zott Hídvégi Milcó és Domokos fiainak Zsombor és Gerebencz (Ilikszád és 
Mil<ó-Ujfalu) községek birtokába való beiktatása ellen. (Szék. Old. I. 56.)

** Nyilván egy személy azon Mihó Miháhjlyál, ki 1506-ban az agyag
falvi nemzeti gyűlésen Sepsi szék egyik követe volt

*** Vagyis szemerjai. Hogy Szemetjei csakugyan annyi, mint: Szent- 
Mária vagyis* a Róbert Károly idejében készült pápai registruinok Sancta- 
Mariaja, tanúsítják bizonyos kétségekkel szemben a következő adatok : 1559- 
ben emlittetik „Zenthmar»zzoni“ Geréb János, 1580-ban, „Zentmariaszonyi11 
Geréb János és István, 1578-ban „Zemeriazzonyi11 Geréb János és István, 
1586-ban és 1588-han „Zemeriay11 Geréb János és István. (L. az illető okle
veleket a Székely N. Múzeumban ) A szemerjai Gerébek az árapataki Gerébek- 
ből a XVI. század első felében váltak ki s a múlt századig virágoztak.

**** ^  bessenyei és gidófalvi Kövér családból a XV. századbeli Kövér
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keltezve meghagyja Bye/alvi Laczok Mihálynak*, azon 
előkelő sepsi-széki székelynek, ki az 1506-iki agyagfalvi 
nemzeti gyűlésen Sepsi Szék egyik követe volt, hogy 
kérdezze ki Kövér Lázárt a felől, vájjon Jakch János 
egykori székely ispán szóban forgó és néh. Kövér Bene
dek s a többi sepsi-széki biró előtt bemutatott és kihir
detett levele megerősitette-e Bodor Antiit az A g J id z  
nem C o r o n i z a  ágában ?

Laczok Mihály vevén a vajda levelét, Forró Ger
gelynek és Bodor Antalnak napot és helyet tűzött ki Kö
vér Lázár tanúvallomásának meghallgatására, melyről a 
vajdát ugyanazon 1508-ik év decz. 29-én (feria quinta 
in foesto sancti Thomae Apostoli, azaz Martyris vagy 
Episcopi) Szotyorban, a kihallgatás helyén kelt levelében 
értesíti. A felek közül megjelent Bodor Antal, Forró Ger
gely helyett a testvére Forró Simon ; Sepsi szék nemesei 
közül pedig Kiljéni Gziriak Balázs és Szentiványi Apor 
Lukács, a kik előtt Kövér Lázár akkép vallott, hogy 
midőn apja Kövér Benedek Sepsy szék bírája' volt, Bo
dor Antal bemutatta nemesi jogairól szóló levelét és kihir
dette s akkor senki ellen nem mondott, miért' is az apja 
oda Ítélte neki az" A gll& Z  nemben való békés és hábo
rítatlan birtoklást és tisztséget a széküléssel egyetemben 
s ezért a szokott díjt is megkapta. Kövér Lázár vallo
mása Bodor Antal és elhalt testvére Bodor Pál javára, 
döntötte el az ügyet; a kimenetel felől az alperesek sem 
voltak többé kétségben s azért az ítélethozatal alkalmá
val, melyet a vajda a következő 1509 ik év vizkereszt 
napján Brassóban mondott ki, távol maradtak ; csak ne
gyednap múlva, január 9-én jelent meg közülök Hegyes 
János, Sándor Mihály és Kene Lőrincz s új Ítéletet kér
tek, de azzal sem nyertek, mert az új Ítélet örökös hall
gatást parancsolt nekik s eltiltotta őket Bodor Antal további 
háborgatásától.

Benedeken és fián Lázáron kívül még Gtjdofahci Keoicer Jánost is „zekes 
bírónak11 említi Sepsyben a Székelj N. Múzeum égy 1542-iki magyar nyelvű 
oklevele.

* A Laczok család Ilyefalván és Arapatakon volt birtokos. Az utóbbi 
ágból a „Székely Oklevéltár11 egy 1510-ki okmánya Arapataki Laczok Györ
gyöt emlid. .
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Az Agház nem a székegységnek válósziniileg azon 
elemeihez tartozott, melyek a türökségből vették eredetü
ket ; megfelel az OgllllZ névnek, azon török törzs ne
vének, melyből a kun, ozmanli és turkomán nép szárma
zott; az Aghaz és Oghuz közt hangtanilag az a 
viszony, a , mi van az Apor s a régebbi Oponr; az Aka- 
das és Kadics (Kadicsfalva, régen Akadasfalva) vagy 
Kadicsa-Kaducsa között. Ilyen beolvadt török elemekre 
mutat a Jenő nem Bessenyő ága is, mely magán hordja 
eredetének bélyegét és megmagyarázza azon föltűnő kö
rülményt, hogy a sepsiszéki Bessenyő falu sohasem yolt 
várbirtok, noha a bessenyök egész Magyarországon, igy 
Kézdi szék szélén is a szentlélek! vár környékén és Csik- 
ban Lázárfalván koronajószágokon telepíttettek le s vár
jobbágyok voltak. E törökségnek a későbbi családnevek 
közt is számos emléke maradt tenn, p. Bakcsi (v. ö. 
a krimi tatárok egykori fővárosa Bakcsi-Szeraj nevével; 
a. m. bűvös, bűbájos), Becsek (bödsek, böcsek = bogár), 
Bodor (budur =  rövid, törpe), Csillák (félkarú), 
Donét (a. m. ékes), Kondvét (a tatároknál egy nem
zetség neve „Kungrát" alakban), Kopek (a. m. kutya), 
Kurkó (a. m. Kurkak, Kurkan =  félénk) sat. A szé- 
kelység ezen keveredése bessenyő s más török elemekkel 
legalább is egykorú mai lakhelyükön való inegtelepedé 
síikkel, de mindenesetre megelőzte a magyar monarchia 
szervezkedését, mert azon bessenyök, a kik ezután köl
töztek a székelyek közé, bár nyelvileg beolvadtak ezekbe, 
miként Kiíratnám, Szentiéleken, Szárazpatakon és Kantán, 
politikailag külön szervezetet képeztek s a királyi várak 
hatósága alá tartoztak. (Az Aehaz nemről szóló oklevelek 
az 1509-ki ítéletbe foglalva a.-csernátoni Csernátoni 
Ferencz itélőmester 1782. ápr. 29-én Maros-Vásárhelyen 
kelt átiratában maradtak fenn. Ezen átirat jelenleg dr. 
Bodor Tivadar úr tulajdona; a Székely N. Múzeum szá
mára másolatot vettem a négy oklevélről, —  egész ter
jedelmükben a Székely Oklevéltár III. kötetében fognak 
napvilágot látni.)

( « 9 -)
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A  homárka név eredete.

A rétyi nyírben a Feketeügytől kezdve Magyaros 
felé délnyugati irányban vizenyős talajon, a „Kutoj", 
„Csihánvos“ , „Örmény11, „Ingoványos", „Sásos", „Szent
egyház", „Salamon", „Bokros" sat. nevű tavacskák men
tén egy 11 — 14 méter széles és 2 méter magas homok
töltés húzódik végig, mely a múlt század óta az iroda
lomban hunn árok,, hunnok árka név alatt em- 
líttetik, a nép azonban úgy a múlt században, miként 
ma is homárká-nak nevezi. Benkő József, Kállay 
Ferenez, Orbán Balázs és mások a „homárka" névből 
kiindulva, mely szerintök a „hunnárok" elrontása, a hunn 
korszak maradványának tartják e töltést. A népmonda 
szerint, melyet egy magyarosi pásztortól hallottam, a ho
márka még a székelyek ide származása előtti időből való; 
óriások készítették, „kik az embert márkástól karinczába 
(köténybe) vették s egyik hegyről a másikra léptek át." 
E monda aligha keletkezett székelyek között; úgy sejtem, 
szláv eredetű s ha az, némi fényt vet azon időre, a mióta 
a homárka meg van. A magyarosiak ugyanis, mint Benkő 
mondja, még a múlt században is Csőszárkának 
nevezték a töltést* —  ma már itt is „homárkának" hív
ják —  ez az elnevezés pedig kétségkívül ezen vidék egy
kori szláv lakosságától maradt fenn, attól a Szlávságtól, 
melytől a környék Balaton, Borosnyó, Ladócz, 
Várnicza, Ko vásza a, 31iskepatak, Lisznyó, 
Bilis, Biliske s más helynevei származnak A  „Csősz
árka" név pedig annyit jelent, mint: „ördögárka" s 
bizonyos, hogy bensőleg összenigg a löntebbi mondával; 
mindegyik mythikus lényeknek tulajdonítja a töltés ké-

* „  . .a d  meridionales terrae Siculorum fines, a terreno pagi Réty, 
sedis Sepsi, Tsere-Domb nominato, incipit fossa arte facta et Hon árka (vulgo 
Hóm árka) adpellata, transifque per silvestrem traetum pagi Magyaros (ubi 
eadem fossa Tsösz árka vocatur.)!< Im ago incl. in Transs. Kationig 
Siculicae hist. politica. Cibinii et Claud 1791. pag. 17.
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szításét. Annyit teliát konstatálhatunk ezek után, hogy a 
homárkát már az egykori szláv lakosság is ismerte s a készí
tése minden esetre megelőzi a székelyek letelepedésének 
korát. De a szlávok müve sem lehetett. A „csőszárka” 
vagyis ördög árka név csak félig szláv; utórészét épp 
úgy nem vehetjük egynek a szláv „jarelc” , „jarik”  =  
árok szóval, miként a „homárlcában“ sem kereshetjük a 
magyar „árok”  szót. Mert ezen mindenesetre barbárkori 
készítményben nyoma sincs az ároknak, hanem az egész 
töltésből áll. Töltés van a rétyi nyírben s a töltés marad
ványai konstatálhatok a magyarosi határban. A „Csősz
árka”  és „hom-árka“  névben egy olyan közös eredetű 
szónak kell rejleni, mely kifejezi a töltés fogalmát. Ilyen 
pedig a török arka =  hát szó. De ez aztán a ,,hom“ 
szó eredetére is rávezet. Nem a ,,hunn“ szó elferdítése 
az, a mi —  tekintve a hunn hagyomány folytonosságát 
—  alig volna elképzelhető, hanem a török a kom, 
ktmi =  homok, fövény szónak tájszólási változata; „ho
mokhát” , „fövény-hát” , a mely elnevezés teljesen ráillik 
egy homokból készült töltésre. Ezt a nevet —  úgy lát
szik —  a szlávok már készen találták s ebből alkották 
meg élénk képzeletük hatása alatt, mely minden ilyen 
készítményt az ördög művének tulajdonít, a „csrtszarka” , 
„Cserszarka”  nevet, megtartva benne a török „arka =  
hát, vagyis töltés szót.

(na.)

Szláv nyomok Háromszéken.

A háromszéki széltelység nagyon különböző elemek
ből alakult. A  szorosan vett székely vagyis föntebbi fej
tegetéseink alapján hunnokkal vegyült magyar elemen 
kivtil fennmaradt emléke az egykori moksa-mordvinoknaJc 
a nyilván általuk alapított Maksa község nevében; tőlük 
származik a Fekete-ügy (németül: Schwarzwasser, az oláhok
nál fennmaradt szláv néven: Cserna-Voda) az az fekete- 
viz neve is, melyben az ügy =  moksa-mordvin: vegy az
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az v í z ; (a raordvin nyelv erza dialektusában már: ,,vet,szja“ ). 
A törökséggel való v egy ülésnek is számos nyoma van. A 
helynevek közül az imént említettük a rétyi liomárkát; ide 
számíthatjuk az erdővidéki Uzoiika patakot (tör. uzun =  
v í z , folyó is). Ezeken kivid jelentékeny tömegű szlávság is 
olvadt a háromszékiekbe. Nyoma van ennek a családnevek
ben, minők p. a papolezi Szalad és Grnzda, a gelenczei 
Mihálcz és Baricz, a kovásznai Bogdán, Vájná sat. szé
kely családok nevei, bár a székelyeknél a vezetéknevek 
csak a XV. század második f  őében kezdtek állandósulni, 
tehát olyan időben, midőn a szláv elem beolvadása már 
rég megtörtént. Még több emléke maradt a helynevekben. 
Ide tartoznak: az egerpataki Balaton nevű tavacska (a. 
m. blato =  sár); Borosnyó, régen Buruznou község (a. m. 
breznovo, bruznovo =  nyires) s ugyanennek határában 
Ladócz tető (a. m. ladoc =  jeges) és Várnicza patak (a. 
m. vranica =  varjas); Esztelnek község, egykor Izkulnnk 
(a. m. szkalnik =  sziklás); Gelencze község (a. m. glinica, 
glnica - agyagos), ugyanitt a falu egyik részét Szaladár- 
nak (a. m. szladar =  malátás hely) nevezik; Kovászna 
község (a. m. Kvaszna - savanyu) s ugyan ennek ha
tárában Miskepalak (rnizka, mjzka =  nedvesség), Pilis (a. 
in. ples. plis =  kopasz, kopár) és Pest (a. m. pest, pec 
=  kemencze); Káinok (a. m. Kalnik =  iszapos, sáros); 
Lisznyó, régen Liznou (a. m. lisznava =--• fényes); Osdola 
régen lzdula (zdela, zdnla =  hosszúság), ugyan e község 
határában Kopoló patak (a. m. kupelu =  fürdő); Lipsa hegy 
(a mi. lipsava - -  hársas) és Putna vize (a. m. zavaros); 
Papolez (a. m. papulec - nyárfás hely) s ugyan itt Pojána 
hegy (a. m. poljan =  mezei, azután: erdei legelő); Piliske 
Sepsi-Szentgyörgy, Bikszád és Nyén határában s a Nemere 
közelében (a. m. plis, ples == kopár, kopasz); Pólyán köz 
ség (a. m. pólyán mezei, erdei legelő); Szaláncz Bereczk 
határában (a. m. szlanicza == sóshely; v. ö. ugyanitt 
,,Sósmező“ ); Veleneze, régen Venecze, Lemhény falu egyik 
lésze (a. m. vlnica =  hullámos, vizáradásos hely); Bál
itok (a. m. dalnik, dalanulc árkos hely); Gerebencz, 
régen község, ma patak neve (a. m. Greben, grebenic 
=  hegygerinez); Peselnek (a. m. peselnik, pusulnik =
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gyalogos, —  a község egykor .várbirtok volt, még a leg
újabb időben is Felső-Fehérraegyében tartozott, tehát haj
dani lakosai kétségkívül szláv eredetű várjobbágyok vol
tak.) Meglátszik a szlávokkal való keveredés a három
széki beszéden i s ; legalább ennek tulajdonítom némely, 
különösen orbaiszéki községnek előszeretetét azon sajátsá
gos, jésített é hang iránt, mely az általános hosszú zárt é 
helyett olyanformán hangzik, mintha rövid közép é-t i vei 
vegyítve ejtenének ki, p. sze’p, édes, Kérem (szép, édes, 
kérem) sat. Pontosan nem tudom az egyes községeket, 
melyek e hangot használják; annyit azonban általános
ságban megjegyeztem, hogy elterjedési köre összeesik a 
szláv nevű községek vidékével.

(ng)

Daczó Ferenez sirfölirata.

A sepsi-szentgyörgyi ref. templomban, a déli oldalon 
egy homokkőből készült régi síremlék van befalazva, mely 
a padoktól eltakarva, még a szorgalmas templomlátogatók 
közül is többek előtt ismeretlen. A  sírkő az 1602-ben 
Medgyesen elhalt sepsi-szentgyörgyi Daczó Ferenez emlé
kére készült és czímerrel s latin fölirattal van ellátva. 
A czímer renaissance-paizsban koronából féltesttel kiemel
kedő s jobbra néző párduezot ábrázol, jobb lábában kivont 
széles és rövid sarló forma görbe kardot tartva, előtte 

.két ágú tulipánnal. A  paizs alatt, mely négyszögii keretbe 
van foglalva, a keret jobb és bal sarkában egy-egy virág 
látható. A czimer alatt soros fölirat, felső szélén és mindkét 
oldalán szintén fölirattal. Ez a következőkép hangzik:
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