
Néhány idézet Anonymus Gesta Hungarorumából. Egyértelműen látszik, 

hogy a szerző a honfoglalók szemszögéből nézi az eseményeket, éppen ezért 

a kárpát-medencei földművesek csak mellékszereplőként jelennek meg a 

krónikában. De mellékszereplőkként mindenütt ott vannak! 

 

„..Majd később Árpád vezér kegyesen ugyanennek a Ketelnek adományozta 

Sátorhalomtól egészen a Tolcsva vizéig az egész földet lakosaival egyetemben.” 

 

„..Salán vezér Árpád vezérnek különféle ajándékokon kívül nevetni való 

tréfaképpen küldött még két korsót tele a Duna vizével meg egy nyalábot Alpár 

homokjának a java füvéből. Azonfelül átengedve a Sajó folyóig terjedő földet 

lakosaival egyetemben. Erre Ond és Ketel hamarosan megjöttek Árpád vezérhez 

Salán vezér követeivel együtt; a küldött ajándékokat átnyújtották, és értesítették, 

hogy a földet összes lakosaival együtt megkapta adományban Árpád vezér.” 

 

„..Mikor így gyökeret vertek, akkor az ott lakók intelmeire közös elhatározással 

kiküldték erős csapat élén Böngér fiát Borsot a lengyelek földje felé, hogy 

szemlélje meg az ország határait, továbbá gyepűakadályokkal erősítse meg 

egészen a Tátra-hegységig, s alkalmas helyen emeljen várat az ország őrizetére. 

Bors pedig, miután elbocsátották, jó szerencsével nekivágott a dolognak, és a 

nagy számban összegyűjtött parasztsággal a Boldva vize mellett várat 

építtetett...” 

 

„..Másnap pedig a Tisza mentén a Szamos folyó felé kezdtek lovagolni. Majd 

tábort ütöttek azon a helyen, ahol most Szabolcs van. Ott annak a földnek a lakói 

majdnem mind önként meghódoltak előttük, és lábukhoz borulva fiaikat kezesül 

adták, csak hogy bajuk ne legyen. Ugyanis félt tőlük szinte az egész népség, 

azonban előlük elfutva alig menekültek meg csak néhányan, akik aztán Mén-

Maróthoz jutva cselekedeteiket hírül vitték. Ezek hallatára oly nagy rémület 

szállotta meg Mén-Marótot, hogy nem merte a kezét mozdítani. Tudniillik az 

ottlakók mindnyájan kimondhatatlanul rettegtek tőlük, mivel hallották, hogy 

Árpád apja, Álmos vezér, Attila király nemzetségéből származott. Ezért aztán 

senki sem hitte, hogy másképpen élhessen mint csak Álmos vezér fiának, 

Árpádnak és nemeseinek a kegyelméből. Tehát a legtöbben önként hódoltak 

meg nekik.” 

 

„..Akkor Szabolcs, ez a fölötte bölcs férfiú, megtekintett egy helyet a Tisza 

mellett, s midőn látta, milyen is az, kiokoskodta, hogy erősségénél fogva 

várépítésre való. Tehát - társainak közös tanácsa szerint is - összegyűjtve ott a 

köznépet, nagy árkot ásatott, és igen erős várat építtetett földből.” 

 

„..Ott a lápok alatt Tas, Lél apja, sok népet gyűjtött össze; vele aztán nagy árkot 

ásatott, s igen erős földvárat építtetett, amelyet előszőr Tas várának neveztek, 



most pedig Sárvárnak hívnak. Miután a lakosok fiait túszul összeszedték, 

katonákkal megrakva a várat hátrahagyták. 

 

Tétény pedig meg a fia, Horka, a nyíri részeken átlovagolva, nagyszámú népet 

hódítottak meg a Nyír erdeitől egészen az Omsó-érig.”  

 

 

 


