
Mar a nyelvUjftas egyik erde-
mes koltoje, Revai Miklos is ko-
zolte regi versemlekkent Csati
Demeter 16. szazadi verset
Pannonia megvetelerol. 1787-
ben ki is adta egyik verses gylij-
temenye vegen. A vers a hon-
foglalo Arpad harcait, csatait fr-
ja Ie Szvatopluk fejedelemmel,
az froja egy Szilagysagban elo
diak, Csati Demeter, aki a sza-
lad elejen Krakkoban jart egye-
temre. Maga a torte net kozis-
mert, egyetlen kis toredeke
azonban talan Budaors szom-
sled kozsegere, Csik falura vo-
natkozhat.

"Arpad juta magyar neppelj
Kelem Colden a Dunan elkele-
nek,/ Az Cseken ok csekenel1
Az Tetemben el- feltetenek.

Erden ok sakai ertenek,
/Szazhalomnal megszalla-
nal1Az herceggel megvivanal1
Isten vala magyar neppel:/ aU
jaranak nagy nyereseggeI."

j Azt rogton latja a regi vers-
! reszlet olvasoja, hogy a sor ele-

jen a hangok osszecsengenek.
Fordftsuk Ie mai magyar nyelv-
re a regi versreszletet! KelenfoI-
don atkeltek a hadak Arpad ve-
zer erre jart katonaival. T eteny-
net, azaz a T etenyi fennsikon

! "el-feltetenek"- azaz feltuntek.
Azt magyaraznunk sem kell,
hogy Sz&halomnal megszallt a
had, majd megvivtak gyoztes
csatajukat.

A Cseken, vagy maskent frva
Cseken helysegnewel mar tob-
bet bajlodtak a magyarazok.

K61csey Ferenc, Himnuszunk
szerzoje Szatmarcseket velte
felfedezni a nevben.O a Panno-
niai eneket ertelmezve gazIo-
nak ertelmezi a falunevet, min-
denkitol messze van itt, tarsta-
lanul el.

A fiatal Jozsef Attila egy egye-
temi dolgozataban szembeszaU
azzal a felfogassal, hogy 1526
utan frtak a verset, az idopontot
Buda elfoglalasahoz k6ti.

Egy ujabb he~egnev magya-
razatot Kralik Ervin -Kovacs
Sandor Ivan professzor tarutva-
nya ad, es valoszfnGleg neki van
igaza. 0 azt vaUja, hogy Arpad
hadai a GeUerthegytol a Tetenyi
fennsik fele haladva tGntek elo
.Mivel Buda6rs meUett megtalal-
ta regi terkepeken Csik (Csek,
esetleg Csek) heiysegnevet, sze-
rinte ez iUesztheto bele a honfog-
laic hadak utvo-nalaba. Avers
kenrataban "Chechen" nevalak
szerepel, fgy a Csek- Csik falucs-
ka valoban beleesik a hadak ut-
vonalaba.

A fiatalok mindent Criss szem-
lelettel olvasnak Lehet hogy
Kralik Ervin megtalalta a megol-
clast. Ebben az esetben Arpad
hadai Buda6rs szomszedsaga-
ban, Csik k6zseg meUett indul-
tak,tovabb honfoglalo harcaikra.
Ha pedig fgy igaz, akkor a hadak
"Az Cseken OK csekenek"- azaz
atgazolva indultak gyoztes csata-
jukra. Meg ha felteves is, de er-
demes errol a Criss elkepzelesr61
rurt adnunk
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