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A tatárjárás hozzájárult a 
nagyméretű román beván-
dorláshoz. A vereség ka-

tonai tanulságai arról győzték 
meg IV. Bélát, hogy a megyei köz-
pontokul szolgáló várak előny-
telen fekvésük miatt képtele-
nek ellenállni komolyabb táma-
dásnak. Helyettük országszer-
te megközelíthetetlenebb hegyi 
várak építését kezdte meg. E vá-
raknak a környéke azonban la-
katlan volt, mert kevésbé felelt 
meg földművelésre. A magyar és 
szász népesség még arra sem 
volt elegendő, hogy a tatár pusz-
títás által okozott hiányokat be-
töltse. Várnépre viszont szük-
ség volt, nemcsak a katonai szol-
gálatra és a fenntartásra, hanem 
azért is, mert az Erdélyi-meden-
ce belsejében a királyi birtokok 

adományozás révén fokozatosan 
magánkézre jutottak. Így a ki-
rály egyre inkább a megmaradt 
hegyvidéki uradalmak jövedel-
mezőségének gyarapítására tö-
rekedett. A hegyvidék dús lege-
lői elsősorban hegyi pásztorok-
nak kínáltak megélhetést. A ma-
gyar király ezért a bolgár–ro-
mán állam és a szerb kenézség 
területéről észak felé húzódó – s 
a kun uralom megszűnése után 
annak nyomása alól is felszaba-
duló – román pásztorokkal né-
pesítette be az új várkerülete-
ket. Így szállták meg a románok 
Erdélyben Déva, Hunyad, Salgó, 
Talmács, Törcs, Kecskés, Szád-
kő, Léta, Sebes, Almás, Csicsó, 
Bálványos és Görgény várainak 
környékét. A románság másik 
csoportja nem Erdélyben, ha-
nem annak nyugati hegyvidé-
ke külső, a magyar Alföldre né-
ző oldalán épült várak (Miháld, 
Sebes, Zsidó, Halmos, Illyéd, 
Krassófő, Borzafő, Kövesd, 
Szád, Váradja, Világos, Deszni, 
Pankota, Sólyomkő, Valkó, Nya-
láb, Aranyos, Kővár) uradalmai-
ban telepedett le.

Juhötvenedet fizettek

Bevándorlásuk nem egyszerre 
történt, hanem a pásztorok foko-
zatosan népesítették be az em-
lített várak környékét. Betele-
pítésük tervszerűen és kedvez-
ményekkel történt. A bevándor-
ló románok a forrásokban he-
gyi juhpásztorokként szerepel-
tek. A magyar királyságbeli ro-
mán pásztorkultúra adóneme a 
juhötvened volt, amely ötven juh 
után egy juhnak és egy bárány-
nak a beszolgáltatásából állott. 
Mezőgazdasági termények után 
– mivel földművelést hegyi tera-
szokon csak önellátásra folytat-
tak – nem adóztak.

A királyi várbirtokok földraj-
zi fekvése sokáig lehetővé tette 
ezt az életmódot. A vár közvet-
len szolgálatára rendelt népele-
mek rendesen a völgyi részeken 
megtelepült magyarok, kis rész-
ben szlávok közül kerültek ki. A 
románok inkább adójukkal járul-
tak hozzá a várszervezet fenn-
tartásához, s ezt is a magyar vár-
naggyal közvetlenül érintkező 
vezetőik, a kenézek és a vajdák 
gyűjtötték össze tőlük. Ők felel-
tek az ötvened pontos beszolgál-
tatásért, s ugyancsak ők teljesí-
tettek katonai szolgálatot is. A ro-
mánság nagy többsége nyájait le-
geltette a hegyekben. Állandó la-
kóhelyhez még vezetőik sem vol-
tak kötve.

A kenézek vezető szerepének 
a fennmaradása nem annyira az 
általuk vezetett csoport bizalmá-
tól függött, hanem inkább a ma-

gyar király vagy megbízottjai 
megerősítésétől. Így a kenéz el-
nevezés egyúttal helyzetüknek 
felülről való elismertetését jel-
képezte, s készségesen cserél-
ték fel régi, nem is megállapodott 
rangjelző nevükkel.

Hasonló úton juthatott a ro-
mánsághoz a több kenézség fö-
lött rendelkező vezetőt jelölő vaj-
da név is, amely a balkáni romá-
noknál nem fordul elő, csak a ma-
gyar király országaiban. Joggal 
következtethetjük, hogy a ma-
gyarok által már a honfoglalás-
kor megismert s az erdélyi vajdá-
val kapcsolatban régóta használt 
szláv kifejezést is először magya-
rok alkalmazták.

A vajdák a kenézek mintájá-
ra hamarosan örökletessé tet-
ték tisztségüket és a velejáró 
anyagi előnyöket. Ez nem jelen-

tette azonban a kenézek, ille-
tőleg a vajdák vezetése alatt ál-
ló közrománok gazdasági és jogi 
szabadságának elvesztését, amit 
a magyar várkerületek élén álló 
várnagyok is elismertek, amikor 
a román szokásjog alapján ítél-
kező, de magyar szervezési gya-
korlat szerint összeállított kerü-
leti törvényszékeken bírótársa-
kul nemcsak kenézeket, hanem 
román papokat és közrománokat 
is igénybe vettek.

Már a Szörényi bánság meg-
szervezésekor a románok – mint 
minden költözködő lovas pász-
tornép – katonailag is meg voltak 
szervezve. Valójában rendsze-
res katonai szolgálatot csak a ke-
nézek teljesítettek: békeidőben a 
hegygerinceken vonuló határ őr-
zése, háborúban pedig a királyi 
seregben való hadakozás révén. 
A románság széles rétegei nem 
katonáskodtak. Ez magyarázza a 
kenézek kezdettől fogva kiemel-
kedő társadalmi helyzetét, ame-
lyet a románság szükségszerűen 
bekövetkező letelepedése jelen-
tékenyen megerősített.

Pásztorokból földművesekké 
váltak

A felsőbb irányítást gyakorló ma-
gyar várhatóságok is az állan-
dó letelepedésben látták a ro-
mán várnép tartós megszervez-
hetésének és gazdasági haszno-
sításának legfőbb biztosítékát, s 
mindent elkövettek a románság 
helyhez kötésére. Törekvéseik-
ben segítőtársakra találtak a ke-
nézekben, akik hamarosan rá-
jöttek arra, hogy társadalmi ál-
lásukat a földbirtok jobban meg-
alapozza, mint az állatállomány. 
A várkerületek szláv falvainak 
vezetését a katonai szemponto-
kat szem előtt tartó magyar vár-
nagyok – amint azt a 14–15. szá-
zadi román kenézek által igaz-
gatott számos szláv nevű falu bi-
zonyítja – a katonailag iskolá-
zottabb, fegyveres szolgálatra a 

szlávoknál alkalmasabb román 
kenézekre bízták. Ezek a föld-
művelő szlávoktól járó termény-
szolgáltatásokból részesedve fel-
ismerték a rendszeres földmű-
velés által évről évre biztosított, 
állandó jellegű javak anyagi elő-
nyeit, s a pásztorkodástól elvon-
ható román alárendeltjeiket is fo-
kozatosan bekapcsolták a mező-
gazdasági termelésbe. Valószí-
nű, előbb a román kenézek tele-
pedtek le állandó szállásra a fal-
vakban, majd a pásztorkodó né-
pesség a nyájaknál nélkülözhe-
tő családtagokat is otthagyta, s 
a legelőváltás egyes csoportokra 
korlátozódott, a többinél a pász-
torkodás a település határai kö-
zé szorult, legfeljebb a közeli he-
gyekre terjedt ki. Az életmódnak 
ez az átalakulása huzamosabb 
időt vett igénybe. Feltételezhető, 
hogy a kétféle pásztorkodás egy 
ideig párhuzamosan folyt; míg a 
románság egyre nagyobb része 
már letelepült, kisebb csoportjai 
még transzhumáltak vagy eset-
leg nomadizáltak. Nagy részük 
azonban áttért a földművelésre.

V. István létrehozza Aranyosszéket

IV. Béla és István ifjabb király 
családi háborúiban a székelyek 
ez utóbbi mellett harcoltak, mert 
neki voltak alárendelve. A hálás 
V. István a tordai várhoz tartozó 
Aranyos nevű földet nekik ado-
mányozta, amely az Aranyos és 
Maros folyók között terült el. Az 

adománylevél nem maradt fenn, 
így annak indokolását nem is-
merjük, de IV. László király, ami-
kor megerősítette atyja adomá-
nyát, kifejtette, „hogy édes atyjá-
nak annyi hű és hasznos szolgá-
latot tettek, hogy hosszú és unal-
mas dolog lenne felsorolni.”

A kézdi székelyek számára ab-
ból következtethetünk, hogy át-
telepedésük alkalmával 6 nembe 
és 24 ágba tömörültek, illetve 29 
helységben hozták létre szállá-
saikat. A későbbi Aranyosszéket 
létrehozó kézdi székelyeknél 
bukkanunk először a székely 
törzs szerkezetére: a 6 nemzet-
ségre és a 24 ágra. A számukra 
biztosított új területen valószí-
nűleg idegen várnépeket találtak. 
Számukat és katonai erejüket bi-
zonyítja az a tény, hogy szembe-
szállhattak az elég nagy számú 
tatár sereggel.

Székelyek a kunok és a tatárok 
elleni harcban

Az Aranyos folyó vidékére költö-
zött kézdi székelyek IV. László 
királynak nagy segítségére vol-
tak a kunok elleni harcában. A 
hódi ütközetben (1282) megha-
tározó szerepük volt a győzelem 
kivívásában. Az Aranyos vidéki 
székelyek két év múlva a nogaji 
tatárok betörése alkalmával is 
kitűntek vitézségükkel. 1284-
ben a gazdag zsákmánnyal visz-
szavonuló tatárokat megtámad-
ták, és több mint ezer foglyot ki-
szabadítottak. A kunok és tatá-
rok feletti győzelmükért, szolgá-
lataikért új adománylevelet kap-
tak az uralkodótól. Azért, mert 
megóvták az Aranyos vidékét a 
pusztulástól, Toroczkai Ehéllős 
nekik ajándékozta a torockói vá-
rat a tulajdonjog fenntartásával 
addig, amíg az Aranyos mellett 
laknak. Ebből az oklevélből ar-
ra is következtethetünk: számol-
tak azzal a lehetőséggel, hogy az 
adományozott királyi birtokon 
nem maradnak állandóan.

A Belső-Erdélyből visszavo-
nuló tatárok másik nagyobb csa-
patát 1284-ben a Bálványos vá-
ránál győzték le a székelyek. 
Valószínűleg itt történt az, hogy 
az eső miatt annyira megeresz-
kedett a tatárok nyilainak idege, 
hogy nem tudták használni és 
a kézi tusában a székelyekkel 
szemben alulmaradtak.

(folytatjuk)

GARDA DEZSŐ

A tatárjárás által okozott hatalmas magyar és szász népességvesztesé-

get IV. Béla király a 13. században a Balkánon élő román népesség szerve-

zett betelepítésével igyekezett pótolni. A pásztorkodó életmódot folytató 

új népesség lassan szokott hozzá a földműveléshez. 

Feltételezhető, hogy a kétféle pásztorkodás egy 
ideig párhuzamosan folyt, míg a románság egyre 
nagyobb része már letelepült. 

A székelyek többször is sikeresen legyőzték a mongol hadakat

A románok betelepítése a tatárjárás után
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