
A fennmaradt keves irasos doku-
mentum nem ad teljes eligazitast. igy
kenytelenek vagyunk a nyelveszetnek.
a regeszetnek es a tobbi tudomanynak
az eredmenyeit is segitsegul hivni a
kor felrajzolasahoz.

KURSUN
A honfoglalas utan (Buda-)Ors teru-

letet Arpad a kendei hatalmat viselo
Kurszannak adomanyozta. mikeppen
enol Anonymus Gesta Hungaroruma-
ban olvashattunk:

"Tovab ba ugyanazon a helyen Kend-
nek. Korcan apjanak foldet adoma-
nyozott Attila kiraly varosatol (a mal
Obuda) a szazhalomig es Diodig. fia-
nak meg egy varat nepe ortzetere."

A kende. kundu szent fofejedelem
volt a honfoglalas elotti magyar tor-
zsek elen. Meltosaga turk-kazar min-
tara alakult kl. A kende torzse a
"kekkendek" egi eredetunek tartott
nepe volt. A Kartal-Kurszan nembol
leszarrnazo csaladok meg sokaig ortz-
tek az egl szarrnazas tudatat cimeruk-
hen a lebego angyal kepeben.

A Kende nepe mlnden valoszinuseg
szennt a TaIjan torzzsel azonosithato.
Ors nepessege tehat kozuluk kerult ki
a helyben talalt. a honfoglalas kora-
ban mar itt elo nepelemekkel egyutt.

KURSUN HALALA
Szamos nyugati evkonyv (az Anna-

les Iuvenses a 901.. az Annales
Sangallenses majores a 902.. mig a
helyes datumot tartva fenn az Annales
Allemannici. az Annales Einsidlenses
es az Annales Heremi a 904. ev alatt.
tovabba Aventlnus ev nelkul) besza-
mol Cusa. Chussal. Chusdal. Cussal
rex. illetve dux Fischa folyo mentj ve-
resegerol. illetve anol. hogy a bajorok-
kal folytatott beketargyalas soran egy
lakoma alkalmaval a Fischa mellett
megoltek. A kende halala ulan torzset
attelepitettek az orszag esszakkeletl
reszere. her a nemzetseg jelentos bir-
tokokat tudhatott magaenak az egesz
kora kozepkor folyaman Pills es Pest
megyeben.
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UJ BIRTOKOS (BUDA-)ORS6N
Kurszan halala ulan (904.J, de Ar-

pad halala el6tt (907 elejeJ, a
f6fejedelmi cimet visel6 Arpad-nem-
zetseg tulajdonaba kerultek Kurszan
kende strategiai szempontb6l fontos
birtokai, tobbek kozott (Buda-Jars is.
Az egesz kozepkorban a fejedelmi,
majd a kiralyi csalad tulajdonaban
m'd:Tadt a terulet j6 resze.

Arpad Kurszan halala utan az addig
meglev6 kett6s hatalmat egy kezbe
vanta ossze. megszuntetve a kendei
mel t6sagot. Az addig rivalis torzs teru- Irasne Melts Kataltn Honfoglalas kori leletek BudaOrs-T11zkOhegyr61 c. ctkkenek Ulusztrcicibi

MILLECENTENARIUM

Orszagszerte Unnepsegek soroza-
taval emlekeznek meg a honfogla-
las 1100. evfordul6jar61. 1116 tehat,
hogy lapunk is hozzajaruUon a ma-
ga szereny m6cljan ahhoz, hogy mi,
budaorsiek is kepet alkothassunk
varosunk e korai torteneterol.

letereArpad hozzahu. barati torzseket
helyzett rendfenntart6 cellal. (Keszi =
maradek, Ors stb.) Az Ors kabar torzs
tagjai keriiltek tehat (Buda-)Orsre.

KIK AZOK A KABAROK?
Maga a sz6lazad6t jelent. A kabarok

(kovarok) vegyes eredetu neptorede-
kek csoportja. amely kazarokb61 es
mas, a kazar birodalom ellen a IX,
szazad elejen fellazadt nepekb6l (ala-
nok, kalizok. bolgar-torokok stb.) ala-
kult ki. Minthogy a magyarsag ezzel
egy id6ben lazitotta a fuggeset a kazar
kozponti hatalomt61. naluk talaltak
menedeket. A kabarokat. illetve ha-
rom torzsuket a magyarsag szervezte
egy torzzse. s ett61 kezdve er6sitettek a
magyarsag fegyveres erejet. Mint fel-
jebb emlitettuk, a kabarok harom tor-
zseb6l az egyik az Ors torzs volt. AX!.
szazad vegere beolvadtak a magyar-
sagba.

HOGYAN BIZONYtTHATO A KABAROK

JELENLt;TE ORSON?
Az els6 adat varosunk nevere vonat-

kozik: 6rs kabar torzsnev. Alapjaul az

otorok Ursl szemelynev szolgalt. A ma-
gyar es kabar torzsnevvel nevezett fal-
yak mar Szent Istvan okleveleiben e16-
fordulnak. Egyertelmu. hogy igen ko-
rat. mar x. szazadi telepulesekr6l van
szo. E telepulesek torzsi neveiket ki-
mutathatoan nero a bennuk ell koz-
nepr6l. hanem az ott lako vitezekr61
kaptak. ami arra utal. hogy a torzsi
tudat fenntartasat f6kent a torzsf6k
kiserete volt hivatva apolni. A tarzsi
helynevvel jelzett falvakban jelen van
az a "harcos jobbagy" reteg. amely a
kes6bbi id6ben a varbirtokokon var-
jobbagy. az egyhazi birtokokon prae-
dialis nemes kepeben jelenik meg. Ma-
gyarorszagon egyedul ez a reteg es a
l6f6 tisztseget visel6 agak neveztek
magukat de genere. illetve nem es ag
szoval. (Vitez: latinul mtles: kazepre-
tegbeli. konnyli fegyverzetben harcol6
szabad.) Regi magyar neve "jobbagy"
volt. A tudomany igazolta tehat. hogy
aX. szazadban letelepitett katonai ki-
seret fa Ivai ezek. aze a kiserete. melv
Szent Istvan torvenyeiben mint kazep-
reteg. miles szerepel. Nagy reszuk nem
kiserte alland6an a fejedelmet. Kazil-
luk ajobbagyurak sajat falvaikban. a
harcos jobbagyok a fejedelem altaI
szamukra kijelolt falvakban rendeJ-
keztek allando szallashellyel. A letele-
pites es ellatas 2-3-5 szolgagazdasag-
gal valo stabilitasa lenyeges mozzana-
ta volt az alland6 fejedelmi hader6
kialakitasanak. A letelepitett harcos
jobbagy a helyi. mas torzsbeli. esetleg
mas etnikumu lakossag elnyomasara
szolgalt.

Filipszky Istvan


