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A MAGYARORSZÁGI BESENYŐ TELEPEKRŐL, »5 ~ ■« «> ™

Abe s env ők_ eredete _ é g _ őshazája»
«I* XT -W.

meg az

Besenyő névvel a magyarokkal fajilag rokon,azon 
harcos népet jelezzük,amely az uzok által űzetve a Vol
ga mellékén 884»-ben őseinket megtámadta,majd*a bolgárok
kal összefogva uj telepükről:az Etelközből s a iruth,3ze- 
reth,Dnyeszter,Bug és Dnyeper mellékeire! is kiszorítot
ta, Miután úgy ezt a területet.mint pedig Oláhonszagot 
is elfoglalták.Erdély szomszédságában vertek állandó 

etelközi "Értem" tartományát a, Dnyeper 
és havasok'közéj a Szereth,pruth|Dnyeszter és
BugraiLj^kj^élső vidékeire kell helyeznünk. Innen gyak- 
ran tömtek be hazánkba a XI»század folyamán Czul,KÖteszk, 
Kapolcs és Ákos vezéreik alatt,

A besenyőknek hazánkba való betelepedéséről AnöHYx 
mus, tesz említést,már Zsoltból mondja: "az a határszélre 
a mosonyi Pertőn tul nem kevés besenyőket helyezett lak
ni országa védelmére.

szerint / De admi
nistrando imperio / a besenyőket az aldunai Bisztrótól 
/Szilisztrától/egészen a oon melléki Bzarkelig tanyáz
tak. Tehát a tulajdonkénen! Etelközt tekinthetjük a be
senyők független telepének. Az ő feljegyzései őrizték 

etelközi besenyők nyolc nemzetségének és ugyan- 
unnví főnökének nevét» A nemzetségek és főnökök elgö-

• A
V

1/. •■■•’¿ij'ler:Lebedla, Etelköz,áillenarium4Századok: 1880.12,1,
V
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.о 4G olc ,.\jK-ny .nemzetségek,
j tn.xófióknevek ulvas-

Ü. iÖSGUÖ’ 1 ¿cV< i 7-1'?’t-.
vováoba * • t j, 1 p/., i esztet, asz, /-tta, 
hatók ki. ózok mind olyan nevek,mely ok szóiiúos hely cégnév
ben még ic me /találhatók. Az ételközi besenyők közül 
az ;’rtem,3ur, é > Gyula tartomány népeit kangar-nak nevez
ték, mival •>. többinél vitézebbek ói; ne.’tesetbek

(Д‘ ь f

•А tok voltakt

*

A besenyője ethnografiája

A besenyők etnográfiájáról а küVujnózó írók így
írnak:
Wimfalw szerint: a besenyők nyelvéből a tulajdon és sze
rié ly ne veket is hozzávéve kitűnik,hot.7 ?-c.tehát ro- 
koíi v )lt a ¿¿agyarhoz.
.toesler szerint: a besenyők és 
törzshöz,csak n: elvileg képezne 
Vómoérv. szerint: a besenyők ama 
tak,kik а XI. és TIT.században :

kuru л nem tartoznak egy
(3 : ‘V » Ar. 'Ji't{- -J ' v ♦

tűrök népekhez tartóz
'С .t kunok neve alatt sze

repeitek ás két századdal utóbb mint nogáiak,kazánok és 
turkoinánok a 17:-;i tótól u Erin- félszigetig laktak.?» kun, 
besenyő stb.elnevezések csupán csalód!,ági és nemzetisé
gi viszonyt Jelző különféle elnevezései egy és ugyanazon 
népnek.
Anna С o^inena: fiatal azt bizonyitj ül, hogy a besenyők tő
rök fejű én nyelv" nép volt»
Abu Joluf. arab író,ki 94c körül őokharából ‘liindulva több 
török vidéken út a besenyők vidékére jutott,Így ír róluk: 
"A besenyők hosszú szakáiluak és bajuszunk,egymás közt 
harcolnak, eledel к egyedül a hűlve cö senkinek adót nem 

3/.
fizetnek."

A besenyő népnévről. иХ•¿Г-ям’я?’ÍT?ХГ" ж"te ’¿Г»
I'int az utóbbi Írónál, is lát tűk.,a besenyő népnév

eredeti alakja a "Besenyő", ebből lett később a besenyő.
■xfí <•<

2/.Csánki:Árnád és az árpádok,67>1,
3/.Szentkatolnay Balint Gábor: A honfoglalás revíziója.154 1
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szerei *elnek:
böknél/, belőne /a volgabolgárok

A besenyő nemzet különböző uiévváltoz:,iáiként 
Beazsnak,hatéinak /a görri
nál/, pecsoneg,becsen,blssen,bicén,plcenat stb. A honfog
lalás Vikii magyar nyelvből ismert népnevek közül meg volt 
a hciiL\; ,.u lás előtti nyelvben is a:besenyő, /ó-magyar nyel
ven: oeseney, ó-bolgár-török nyelvben:szintén beseney/. 
Bombocz szerint a magyar besenyő legrégibb alakja be- 
seneü, ugyanolyan hangsajátságokat mutat fel, mit a bői

be tartozó török jövevényszavaink.
besenyők történelmi szerepe és betelepedése hazánkba.

* «¡TwAíTUbT1* ■ ■» í»Ab> w* wT^STiS^Sri» •«•»«>«»»« á» «»«•••»<» •Tí«?T ¿■"w’ w "wta»«?

7* 7*i • • ._v/X I v

♦»

frevsiijgl ■■ ttó, aki 1157.-ben kezdte írni I.frigyes 
cacv.r öortánstét,ugy tudja,hogy a magyaroktól lakott 
területtől észak és keletre eső vidéken besenyők és ku-

sisó évtizedeiben a
a besenyők voltak. 
ők dúlták fel,mert

kunoktól éa
István legend 
szövetségesei 
két az erdőeli vezér

o*

nők laknak. Tehát a mgyai* királyság 
magyarok keleti szomszédjai csupán 
Ercclyt már 3ze.n£ István korában is
Anonymus e földről és lakóiról emlékezik meg,mint akik 

besenyőktől sok bantuimat szenvedtek, .zent 
ja szer int is a besenyők mint a boltiárok 
törtek be " agyarorszíigba, de 1egyest

és besenyő foglyokat ejtett.lejött 
még Bulgária felől is vagy Jiatvan besenyő család,ak 
a király szolgái kifosztotta 
botiak ki Valkóvárnal Vld bacfiiseg/oi lop; 
zias-mezejét. azért -A.n soproni Kazár 
seregét annyira tönkre tette, hogy la

6/
•i'» foaz-

besenyő fejedelem
■r is csak kever.ed

ja¿- va}

IV kZi:

heg'.

menekült megju többi soproniak 
foglyul ejtették. Qyéaza uralkodása alatt 
erV^molléki besenyők mint hadi/o- iyok,kérU 

tdjpn LZabaasA.pt sirviíikra és ok ezért.
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.¿ar.ntxásRlé uralkodását követő belső zavarok közepette 
isrótelten a besenyők betöréseiről értesülünk. TI-Gáza 
is a besenyői: és kunok támadásai ellen .védekezik.Ugyan« 
ekkor azonban megtaláljuk a besenyőket mint határőröket 
később gyakran a székelyekkel sgyütt említik őket,mint a 
magyar hadsereg »1 <V^ipe.tö.'ft. TT. Istvannak személyét a 
caoliak elleni harcában besenyők és székelyek őrizték,
¿.időn pedig il.Géaa 1146.-ban az osztrák Henrikkel harc
ban állt,besenyők és székelyek alkották az előcsapatokat.

Búr a beifenyőkről ozóló legrégibb adat I.Géza
királynak 1( 75.-ben kiadott, a ¿aramszentbenecLeki apát
ságra vonatkozó alapítólevele»mindent összevetve még sem 
tudjuk pontosan megállapítani a besenyőknek hazánkba te- 
lepedéeét illetően azt,hegy hadifoglyokként,vagy pedig 
jövevény-telepes nép gyanánt kerültek hazánk területére.

Az általa nyomott magyar nemzettől a kí.század
végén s Így egy időben a rokon besenyő is Európába tódult. 
1 Ível a honfoglalók a megszállott országot benépesíteni 
nem tudták, a XI.-XIII.században befogadták maguk közé 
arakon.fajú népeket, közt ül: besenyőket is,az ország határ
széle inek védelmére, ■ ..kiknek 
dók folyamán a magyar fajjal 
fordul elő olyan általánosan 
nyö" név a helységnevei

teljesen összeforrt. ‘Szert 
ój oly ag./ számban a ”Be^

özött tinnl irt rr mikák
,n. I ad -J’k. arra rk-i,i

.1; ■[• lakó. < , *• ’ , »
k -W “ •/ '—

J <_.< kv i.'/aijaa teljéjén

asszimilálta
■ > J

e:

őket.
első betelepedésről

Jegyzése: "Zoltán vezér pedig az 
te után ueg'llapitá Lájyarqrsz 
isié I oson / fertő / t•-•vei 
helyező lakóul ország:: /- 

* ! O.

szól jk.nonyn.us ezen ■..cy
0 káton iinak v í. sza tér

!

0 J. ■

1 1 w jo!.- üovés besenyőket is 
reyliogy a dühöngő németek
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támadhassák

¡okért a magyarok határsz .lelt valaha 
.• Ezenkívül Ssolt vagy Soltúi az cr 

nyugati ha tar sz;’lére, a mai Vas megye területére, a 
.’értő t'-ján hűm rég be vándorolt besenyőket és magyar fa 
ju oroszokat telepítette le és általuk építette Kőszeg91 /1/ •varat.

vett

- *♦ >-»

méltatlan

I

Ugyancsak nonymus említi: "Takson vezéx a- 
l&tt a besenyők földjéről jőve ogy fejedelmi szárrni zá- 
su vitéz,kinek neve vala Thonuz-apa, Urkund atyja,kitől 
a Tornaj nemzetség származik;-kinek Takson vezér lakóiól
áét ada a komeji részeken a Tiszáig,ahol most Ab£* rév 

8/. , 
vagyon.* Sz a táj azon földterület volt, ¿ hol a mai 
hevesmegysl Bessenyő helység áll; a szúzdi monostor ala
pítólevele is említ e vidéken 1067.-ből a •besenyők kútja* 
a •besenyők temetője* nevű határrészeket s szól ezenkívül 

után bese
rév tájú- 
üzent Ist-

senyók temetője* nevű határrészeket s
/ sokról is. Taksony vezér 

telepített le s szállásaikat 
el. xhonuzapa a besenyő

V V-' tehát 970 
az abádi 
vezér még

, s mivel & keresztény vallást 
nejével együtt az cbáui révben élve 

Ugyrncsiik Taksony uralkodása alatt jött
b a D’iy'rok /t Tökül bolgárok/ főinjóról dili: 
előkelő be^n. ő vezér Baksa nevű túrűáv=. 1 s az

beseiv^
nyéket
i-a határolt.«.
von íuejcbón is élt 
ni nem .K^-rt

$/ •el

i’even-
temettek

be hazánk
V.üyll*', 

ország kü
lönböző viaé.’cin nagy területeket kaptJc,v>lük származik

lő/ •
& Ste nemzetség. Nem csekély földeket es birtokokat 

Ajándékozott Tükrön vezér egy Ketény nevezeti besenyő vi
téznek, ixx merro, azt nem tudjuk.

n besenyők későbbi letelepedéséről szól Kései 
^l-ion ‘/.'.¡tér króni»úja, uaely .szerint: *Ugy vezér, 
k - .* királyok időjében is jöttök be csehek .lengy elek, 

o^rcnyok, rinőr*,/ek és az ég alatti i; j< mtmieii 
.irály.rovtaién jegyzőjénuk

_ -4 z • ? " - ’ ■ -•«- —- —-. —- a
•- • ; * • .1 ■’1 > i*
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idegen nemzet beliek, kik a királyoknak vagy egyéb országai
nak szolgálván, tőlük hűbéri jószágokat szerezvén, idő halad
tával nemességet nyerőnek.* Haaonlőképen ir a bécsi képes 
krónika is.

A bevánd olások mértéke a vezérek korában még olyan nagy 
sem lehetett, mint aminőről Szent István kis legendájában 
Hatvik püspök ir; " Hstvan besenyők minden készületekkel 
arany és ezüst bőséggel sokféle ékességekkel szekereket ter
helten a bolgár részekről kikelvén, a királyhoz jönni akaró
nak. Midőn azonban Pannónia széléhez értek, sokan a szolgák 
közül eleikbe mentek és néhányat kardra hányván, minden java
ikat elvevék, és őket pusztán és félholten hagvák, ^e Ők utju 
kát folytaták, szenvedéseiket a király eleibe terjesztenek, 
s amindőn annak szine eleibe jöttének, lábaihoz horulánsk. 
11/

Ez történt 1038-ban, midőn hatvan besenyő halván a király 
nagylelkűségét a jövevények iránt,bejött Bulgária felöl, de 
a király szolgái megtámadván Őket, kifosztották, ők a szent 
királyhoz fordultak igazságért, aki a tetteseket felakasztat
ta. A besenyő beköltözések főkép akkor indulhattak meg, mert 

.nemsokára az oklevelek is tesznek említést róluk.
Későbbi besenyő telepítésnek veh tjük az 1072. évi nán

dorfehérvári ütközet után Ján soprini ispán azon ténykedé
sét, hogy az ütközet után elfogott, meglehetős nagyszámú be
senyőt, Spron megyében letelepített.

A besenyők mint határőrök.

A besenyők hazánkba való beköltözéseit már ismerjük 4 
most áttérünk azon kérdés megvilágitására, hogy milyen 
helyet foglaltak el az ország társadalmában.

Jerney: Magyarországi besenyőkről. 147.1.
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Апопушия szerint honfoglaló őseink nyugatra a Vág völgyben, 
illetve a Vág és Morvavizét állapították msg a birodalom 
határéul, azt földvárakkal és más erődökkel biztosították 
és Őrizetére besenyőket rendeltek. Hogy a besenyő nép kez
detben határ Őri szolgálatokat teljesített, bizonyltja a Fer- 
tŐtó melletti elhelyezésük és őr.Őrii elnevezésük. Szent Tász 
ló törvénye is Őröknek nevezi a határszéli besenyőket:”Cnsto- 
des confiniorum,qui vulgo Ewrii vocantur." Ezenkívül IV. Bé
la egy 1246 évi oklevelében: ” Custodes axercitum,-qui vul-

12/
go Eur dicuntur** is Így fordulnak elő, Hadi szerkezetű 
katonatelepeket alkottak, kik folyton fegyverben állva őr
ködtek a szomszédok becsapásai ellen.- Közháboru és felkelés 
idején a magyar táborhoz csatlakozván saját bírójuk vagy 
főispánjuk zászlaja alatt a hadtest előcspatát, száguldozó 
osztályét képezték. Bizonyítják határőr voltukat a helyne
vekben fenmaradt emlékek, Besenyő, Pecsenyéd, Pécsénéd alak 
bán a határszélen. Sopron megyében a Fertőn túl áll miig is 
Pecsenyéd falu, mely nevét ezen besenyő vagy szláv elneve
zés szerint Peceeneg határőröktől nyerte. Annak bizonya ágá
ra hogy a besenyő nép neve a határőrzés fogalmával mennyire 
Összeforrok, bizonyltja az, hogy nemcsak nálunk, hanem még 
Aldunánál is, ennek még mai is élő emléke az oláh nyélben 
a besenyő névből származó pecsenyága (peceneaga) szó. mely

13./
a Duna mellett felállított határőrökbe alkalmaznak, Ok
leveleink felváltva * Speoulator* és " Spiculator* névvel 
jelzik a besenyő határőröket.

Ezek a besenyő és székely név alatt ismeretes határőrök
• icBnnva f«g»t«rwta lotaaafchos tartottak.

12/ U.o. 166.1.
ХЗ/ Tagínyli Gyapii is gyepilal»«. Magyar Hyslr 1913, 263.1.



8

Több harcba valórészvételükről tudunk, 
"az osztrák őrgróf látván a 
tentő tekintetüek, megijedt 
hitvány besenyők /villssii.il

Így pl:lu74.-ben 
besenyők . ily i&zzonyu ét ret- 
s mulattá sem merte zmgát i 
b 1 s í? t ni/ ; 1 ö tt. 111LA-bán

II.István csehek elleni hadjáratiban besenyő és székely 
ijjászok őrizték a királyi tábort, de a csehek rájuk 
rohantak és a hitvány besenyők c,- székelyek /bi^senl 
atque siculi vllisslmi /egy éob nélkil futottak a ki
rály táboráig. II.Géza Idejében peulg,lK£.ft-laun az 
ausztriai Henrik elleni harcban az igen rossz be ser.- ók 
és hitvány székelyek Aiseeni possiml ot uicul.i vi- 
lissimi/ elórohantak, de azután kitértek •<:. nehéz nemet 
lovak rohama elől. Hitványnak nevezi őket a krónika,mert 
•' nehéz fegyverzetű lovagok szemében hitványnak tűntek 
fel a könnyű lovas besenyők óz székelyek.

, g.Q^ign/ÍL> ó'íépen írja le Salamon Fé
ld/. ■ - ,renc a besenyőknek egy ctelközi támadását: "A beűe- 

ga r. roh( n : . magyarok Szállásaira , 
gyenge része védett a magyar sereg- 
tulajdon biztosítására maraut ott- 

t szexnek,

n-.ők tengernyi lovasa 
molyeket egy aránylag 
nek, mely a család és 
hon.Ez nem képes ellentű’JJni .... besenyők túlnyomó 
hw< ¿Ívész, s vele n*c~ávú 1 ..sz magyarság ogy e 
nemzedéke. Asszonyt, gyermeket rabszolgául hurcol 
besenyu s vele az ing» vagyont r barmit, dinit el 
vihetett belőle, ? 3t 1- ölte és felégette." Az ilytú tá
madások és a bolgár-.esenyő szövetség t lkaimé.Vl'u ;iú tet
te őseinknek az etelközi szállást, a besenyőket k ;.tépy 
legényeknek mendott-k bizonyára. azért »mert a besenyő is 
jó nyilas veit és értett a pusztai lovas ..epe.'. ía c.akíja— 
hoz. Fegyverzete vállról 1©függő s nyilakkal tolt ruzdra

V

V

14/.A magyar hadi történethez 

ei
EJi'u

í ■ •-* •
1^-1’

vezérek Korái«.n.61.1

,)

file:///villssii.il
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és kézijj, de van közötte, aki a harcban dárdákat is hasz
nál; többnyire mind lovas ijjászok.Táborukról írják,hogy 
ukörbőrrel bevont fedeles szekereket vittek magukkal,amit 
táborba szállva egymással összekötöttek, körbe állítottak 
éc ezenkívül egy árkot hánytak.

A besenyők szervezete és kiváltságaik.

A besenyők állams-crvezete is a törzs rendszeren ala
pult; nem egy fejedelem vezetése alatt állottak,hanem 
törzsekre oszlottak. Hadi vállalataikban egy-egy tehetsé
gesebb vezér vagy vajda körébe gyűltek,aki a legszigorúbb 
fegyelmet gyakorolta közöttük. Hogy a központosítás náluk 
teljesen hiányzott bizonyltja az, hogy a magyarok már a 
hazába való beköltözésükkor találtak itt besenyőket s ké
sőbb is .úgy a vezérek, mint a királyok korában kisebb-na- 
gyobb csoportokban - melyek egyes nemzetségek lehettek - 
szállingóztak besenyők Magyarországba, ahól különböző vi
dékeken telepítettek meg,- Az országban megtelepült bese- 
n ők mint szabad nemzet fial szabadságot nyertek,amelyet 
azonban az ország nyugati szélén lakók - hihetően a ke
reszténység be nem fogadása miatt - elvesztettek, lázért
amint a krónika tudósit: *a besenyők kérték Cejza királyt, 
hog- ha őket szabaddá teszi,- ők gálámon király incselkedő- 
seit megzabolázzák. Gyécsa király megígérte, hogy kérelmü
ket teljesíti, ha ő is betartják ígéretüket.A besenyők te
hát Zoltán vezérükkel Salamon ellen támadtak és ez a né
met határgrófot hívta segítségül, ki a besenyők lsszonyu
és rettentg^ekintetétől megijedve, az ütközetből kivon
ta magát.* * »2zen besenyők a nádor hatósága alatt állót
tak.

Alkotmányaink szerint tolnáén földtulajdonos bir
tokához mért arányban tartozott a védelem terhét viselni,

15/. Kerékgyáx’t ó: A műveltség fejlődése fóagyaYországban.I.



X besenyők tehát részint mint adózástól ment és adomá
nyozás folytán öröklődő birtokosok, másrészt mint határ
őrök háborús veszély Idején fölkelni tartoztak.1222.-ben 
Gyula nádor a Sopron megyei árpás! besenyők azon panaszá
ra, hogy ispánjuk által szabadságaikban megrövidítettek
felkelési terheiket néhány pontban szabályozta, elrendel
ve a bírák három évenkinti fizetését, a hadbe menő bese
nyők ál tel hat mantuai dénárral 2 lótól számítva, az oda 
nem inehetők által pedig ugyanannyival egy lótól számítva 
teljesíteni, minek következtében azok, akik hadat visel
tek, felerészben járultak hozzá a közteher viseléshez. 
A vársserkeiettől független besenyők a korábbi időben 
sem állhatták a vár is pán hatósága alatt, mert társadalmi 
álJásuk őket a vár Iránti szolgálatra nem kötelezte.Szert 
is feltehető, hogy ők nem mint meghódoltatás folytán,hanem 
egyes részeik már kölcsönös szerződés alapján lettek a ma
gyar h'.za tagjaivá.líár egy 3192.-ben kelt okiratban em
lítés v n teve a besenyők birájáról-comes- s elsoroltat
nak 'törvényeik és kiváltságaik,melyek legközelebb járnak

1 ő/ •
az erdélyi székelyek és szászok jogaihoz.

Látjuk tehát, hegy a besenyők némi kiváltsággal 
bírtak az országban, anélkül azonban, hogy külön közjogi 
osztályt alkottak volna. A besenyő szabadság abban állott, 
hogy a nagyobb csoportban egyvttélő besenyőket saját kü
lön biráik kormányozták;ezen comesek nemcsak a hadi,hanem

évi levelei bizonyítanak,melyek a besenyőket oz előző be
senyő szabadsággal szemben vásárolt birtokaik után dézsma 
alól is kivétetnek azok a besenyők, kik kiváló érdemeik-
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17/.
Ladságot kaptak.

A besenyők a kereszténységet fölvették, templomaid
voltak, azok kegyúri jogát is átörökölték,Szellemi képzett
ségükről és előkelőségükről pedig tanúskodnak szók az ál
lások,amely eket betöltötték és megyénéi,mint szolgabirák, 
alispánok és más magasabb rangunk.

Méltóságot viselő besenyők voltak:
1192.-ben: láokh bács-i főispán és nádor.
1216.-ban: Ochus,II.András alatt országbíró és a besenyők

1222.-ben:Gyula nádor, besenyők főbírája.
1222,-ben:Lukács, a bosenyők bírája.

nyok bírája.
1324.-benőülop nádor,kunok és besenyők bírája.
1329,-bon:Benedek baranyai főispán.
13í9.-ben:t*lKch mester,blavoniai bán és besenyők bírája.
1346-47«49:Geregly mester a besenyők kapitánya.
14úG.-ban: T&rctby János mesél bán és besenyők bírája.
14C6.-bans2orghe<iel Pál, Xlmát, Morvát és Szlovánorszá-

gok bánja.
A bazai besenyőtelepek.

f’AZ ánkban berenyő telepek voltak:Arad.Bács-Bodrog,

ves, Jász-Nagy• ¿Szolnok,I omárom,Krassó*. izörény, Llptó.lőoson, 
>yltra,11 lu-ootl-xiSkUn,.ozsony,üo ogy,Sopron,¿>za* 
bölcs, •zerém,-’ojntíi>Toiii‘..,T'jronVil,/í. régi/ Valkó^Vas,VöDZp* 
rém.^i'la mgyékben. zenlílvvj mélyben 13zEáromszék,Besz
terce ,i'nsiődtKis-Kt^Üllő» Aluá»?«hér.Hunyod,bogaras»Vdv^r*

9 •» «b# • • •» >' 4p •# 4» ■>»’«<**» # «Ikw«* » W.«» * «B » o «
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hely és Maros-Torda vármegyéjeben.

Arad megye: Ma nem lé teáik a megyében Besenyő nevű 
helység, de hajdani létezéséről esői a váradi regest rum 1235 
évre vonatkozó 58. cikkelye: Ioubadiones Orodiensis castri 
»Gilicét: BasuHodnoglo, Nuhu.Bayr, Belche, Kelenin, centuri- 
ones, et emnes alii. ioubagiones, cnm castrensibns,. impeteirunt 
Geruasium, de genere Chenad, pro terra castri nomlne, Be zenen, 
iudice Nioolao Pa18tinó Comlte, Prletáldó Gonga,. de genere 
Hűdue, vnus de castreneibus portató ferro, pro terra lan dicta, 
iustifieatus est" III. Károly király egy 1727-ben kiadott 
adománylevelében szerepel " Besenyő" mint akkor 7aránd várme
gyéhez számított puszta. Basa főtelep lehetett esetleg nevé
nek "Ülés" végzete miatt a régen zaránd, njabban aradmegyei

19./
Paulis ( ma Opálos), a rég 1 Pálülésr.,

Bács-Bodrog vármegye; egyik legősibb községe volt Bese
nyő, melynek egész pontos fekvését nem állapíthatjuk meg.Elő
ször említi ¿zent László király 1093 évi oklevele mellyel a 
tihanyi apátságnak már Szent István által adományozott birtoka
it és kiváltságait megerősíti. ( in partibns Bodrog villám Be 
seneu) belőle megtudjuk^hogy Besenyő község is a nevezett 
apátsághoz tartozott. Ezen birtokban TI. Endre is meg
erősíti az apátságot 1211-ben és ugyanez évi határjárás sze
rint a helység a mai Honos tor szeg körül a Duna mellett terül 
el. Más források azonban Bajától északra helyezik s az újabb 
katonai térképek is Baja fölött Pest megyében jelölnek meg

21 • /
egy Besenyő nevű földrészt. Csánkl szerint a bodrog

- i

megyei Besenyő, ( Besene, Beseenew 1391) ma Kié és N8gy-Pe- 
eenyő puszta Bajától észak felé pest megyei területen • 
A XIV. században szerepel agy Besenyői nevű család ,melynek 

18/ Jerney: id. m. 1$7.1.
19/ Vadász: Bikis-besenyŐ megye 33.1.
20/ pesty: Az eltűnt régi vármegyék. I. 219.1.
21/ Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában(TI.149A 



tagjai 1425-ben osztozni akartak jószágukon • Besenyő néven 
még előfordul а XV. században Is. E helység a törők körban 
pusztult el, s egy 1628 évi oklevélben már csak pusztaként 
szerepelt. Ugyancsak a besenyők emlékét Őrzi Beszen dalu 
is ( Bezun) mely III. Endre királynak az irat keltét meg 
nem jelölő oklevélben Gara helység tőszomszédságában volt. 
Ezt az adománylevelet a kalocsai káptalannak 1308-ban kelt 
átiratából ismerjük. A helység nevp elŐ.fordnl egy 1333-ban

, 22»/
kelt oklevélben is. Jerney szerint úgy látszik Beadás
mezőváros is a besenyőktől kapta nevét. A Kulpen besenyő 
törzsnév mutatható ki a mai Kunl|n ( KuXpen, 1345. óta 
Kurpe, Kulpi) helység nevében A régi Martonosülése
a név végződése miatt gondolhatő besenyőtelepnek, ma MarIo
nos, Horgos és őzeged alatt a Tiszánál •-

Baranva vármegye: . A besenyő, egykori lakhelyeikre mu
tatnak az Okur vize melletti Begq és. Besence nevű falvak, 
III» Béla király 1181,-bŐl származó megerősítő levele emlí
ti a hajdan Pécs körül virágzó Besen és Icaién, nevű falva
kat. Ugyancsak előfordul Be zen alakban, egy 1266 évről szár 
mazó adománylevélben. A bárány amegyei besenyőkről szól TV. 
Béla király, a fehérvári keresztesek számára 1238-ban kelt 
adomanylevele, melyben " Blsseni de terra Naragh* -ról tesz 
e,Ütést és a Nvárád £elységi besenyők szabadságairól szól. 
A helység ma Hjgy-Nyáránd, Mohács körül. Csánki említ egy 

f 25•/
Besen?ő nevi) falut: Foss, Beseneu, quae est in Pata
in comltatu de Bárány, 1346« A tolna megye). Batta vidéken 

22/ Jerney: id. 157.1.
23/ Tagányi: történelmi helynévmagyarázatok.Föld és Ember 1922.
24/ Vadász? id. m. 33.1.
25/ Id. m. II. 473.1»



n|ó hely a két Budmér.Kis és ’’agy Budmér és 
Ezenkívül Kátolv: neve 1296-ban Vatlt.

Kereshetjük Bese 
Béllvft helység.
27/A Simogy megye terül tén eredé és Barnyán keresztül golyó
Fekete víz rég?, neve Ókor. szintéi Besenyő eredetű.

Barя vármegyei Besenyő község kétségkívül Besenyő

eredetű, mely III, Incze pánpának a Garamszentbenedeki apát
ság.részére kiadott oklevelében ’’Villa Beschene" néven for
dul elé (1209) Ősrégi besenyő telep, a pápai tizedszedŐk laj
stromában is szerepel. 127? ben oklevélben is említik. Kévé 

28/
1395-ben Bessenew. Egy 1261 évi határjárő levél szerint 

29/
határos a Nyitra megyei Kyárhid fa]nv°l. Va 7si tvabesenyŐ 
a Verebélyi járásban. Tőle északra találjuk a ásítva mellett 

30/
a szintén Besenyő Bodok helységet. A Besenyők nevének 
emlékét tartja fenn szintén a verabélyi járásban Besenyőtől
nem messze Beesne falu, mely a pápai tizedszedŐk lajstromában 
már szerepel és 1298 - 1359 években az esztergomi káptalan bi 
zonyság leveleiben is említik« Egyike a 1e gazdagabb palaeolith 
és neolith kor beli lelőhelyeknek. (Ma B₽rbaseJ. Та szád már 
а XI. században Besenyő helység melyet még П Sodra alatt 
besenyők laktak. Először a Garam szántbenadaki apátság ala
pitő levelében szerepel, 1209-ben egy ha tárigazitási perben 
van felemlítve. Neve 1353-ban Thazar, 1565-ben Tozár. vz
az eredetileg Besenyő tel?pitvény ( neve az /rpád korban: 

Tessár) ma Malonyával összeépült és már teljesen tőt.- 
31/ Szintén besenyő helység Kovácsi garamvölgyi kisközség 
1075-ben a garamszentbenedeki apátság oklevelében is sza-

26/ Bátky; Badacsony, Föld és Ember. 1922 70.1.
27/ M Kotliba, Kátő. Föld és Eipber, 1927 198.1.
28/ Bcrovszkií Bsrs vármegye monográfiája. 22.1.
29/ Pt s thy: Ma g ya r or s z ág he 1 y ne v e i. 1.233.1♦
30/ Bátky: Helynévmagyax’ázatok. Föld és Fmber. 19 21.139.1,
31/ Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. VT.36.1.
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repel. Megemlítik 12}6 és 1297 években is.1565-ben zz 
esztergomi káptalané lesz.>2.) Általában Hars vármegye nyu
gati részének lakossága besenyő telepitvény e e telepe
sek a Garast mellett,a mai Bara megye felső határáig Sas
kő vár tájáraftovábbá a ZSitva és líyitra folyók vidékére 
települtek.Itt találjuk meg ma is a garamszentbenedeki 
járásban Felsőbesenyő falut.

Békés vármegye besenyő telepeinek megírásához• 
Vadász Pál: "Bikis-besenyő megye és a besenyőkrül,meg- 
nyoivükrül¡meg a Barsa nernrül a helynevek magyarázata« 
c.munka szolgált alapul.A szerző egy a Nemzeti kíuzaum 
Goszthony levéltárának 1565-i okiratára,melyben előfor
dul a következő kitételt "Nadány puszta egyháza,mely haj
dan a besenyők Békés megyéje volt*r-erre hivatkozva 
azt bizonyltja,hogy valószínűleg egész Békés megye bese- 
nyőtelep lett volna.A megyében besenyő népről úgyis 
oeak a tatárjárás előtti időben beszélhetünk.Sem Anonymus 
sem Hogerius nem onlit e vidékről semmit. A szerző 
szerint a besenyő telepek lehuzódnak a Méta-aljútól 
Heves,Szolnok és Békés megyén keresztül az Alfölden át 
A Maros tájáig,sőt egészen Bolgárországig.Úgy a régi,mint 
a mai Békés megyében vannak a besenyőkre utaló hely
nevek. Így a gyomai járásban Gyoma külterületei közt talál
juk Bessenszög nevű határrészt;a Gyoméval keletről 
nzomszédoa Szolnok a 1422 előtt ugyancsak Békésmegyei 
Dovuványa határában Ködmönöa vidékén volt Besenyőhalom 
és Atyaszegnél Besnyő nevű határ rés;;.. 55.) 1422 előtt szin
tén békésmegyei hely volt Ványs Szolnok megye/tőe- 
lakói besenyői unok lehettek.{A ványai régi ref.templom 
lebontásakor az alatta levő kunhalom alatt őssirt

5^./ borovszky; id.m.40.1.
55 •> Vadász: id.m.91.1.
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34/. 

találtak. Sz lehetett besenyőhalom és sir is./ Ma is 
szomszédja a Békés-besenyő megyében levő Körösladány. 
Tehát amint látjuk úgy Gyoroa, mint Ványa határában be
senyőkre utaló hely-,föld-, és halomnevek vannak.Bese- 
nyőtelep ezenkívül Póhalom. /ma puszta Gyoma északi ha
bárában/' ettől nem messze, Turkeve és kezőtur közt Pó- 
fe-rnnra /régi egri püspöki birtok,majd nagykun falu és 
puszta/; Puszta-Pó. régen Kis-, és Nagy-Pó falu.Tekint
ve, hogy Gyula volt az egyik besenyőtartomány neve,Va
dasz Pál idézett munkájában felteszi, hogy ma a zaránd- 
békésl Gvula. a mai megyei szé hely szinte besenyőtelep, 
kérdés:középkori régi földesúri családja, a besenyő fe
jedelmi Torna j-nemes Losonczy,gyakran Gyulai család it
teni birtokossága is, nem besenyő-hagyományok követke- 
zése-e ? mert 1222.-ben Gyula nádor főispán is besenyő.

Bihar megyében besenyő hely a várad! Regestrum 
341.§.-bán említett "Villa Beseneud",ez a Besenyő Jerney 
szerint most puszta, de régen népes hely lehetett.1552.- 
ben Beznew-nel-r hivják, ma Barátka és Nagybáród között

35/.
Beznye, illetve Báródbeznye község. A Várad! de- 
gestrum szerint /298,§./ Tecus szolgája Vrug dusnok a 
beaaenyői egyháznak tartozik a felszabadításáért, ez a. 
Besenyő /Bcclesla de Beseneu/ Újpalota mellett volt; 
ezt említi Kezőbesenyő néven egy 16CC.-évl Összeírás, 
¿zen helyen ma a központi járásban Kőröstarján község 
külterületei közt találjuk:Nagybesenyő vagy Besenyő 
pusztát. Viszont Csánki két birtokot emlit Besenyő 
néven: I. /Bessenew,Besenew.l396./Keresszeg várához 
tartozott, ma puszta Körösszeg mellett,Berekböször
mény határában, először 1314.-ben említik, ka a

34/.U.0.36.1.
35/.G,vőrfíy I: A Feketekőrcs völgyi magyarság 

Közi.484.1.
tej ep'lése .Pöldr.



cséffai járásban Vizesgyán község külterületei közt van 
Vizesgyán-Besenyő-major./ II./ a szentjogi Apátságnak i

36/. 37/•
volt Besenyő nevű birtoka. Van egy adatunk, mely szó 
rint a borsodmegyei Bessenyei család a Szoárd nemzetség 
bői a többek között Dancsházát is bírja Biharban,mely 
hajdan Besenyőnek neveztetett. S nemzetség Izsákaí ága 
szintén Biharban Budi-Vásárhelynek kölcsönzött előnevet 
hasonlóképen besenyőtelep kötelében. Az 1715.-évi össze 
Írás említ is Bugyivásárhely határában Besenyő-pusztát. 
Az 1720.évi összeírás Zsicpaliagáról írja,hogy Bessenvő 
nevü pusztáján 12 köblös vetése van. Mezőtelkl határá
ban is van egy Besenyő puszta ugynacsak az összeírás

38/. 39/.
szerint 34 köböl vetéssel. Emilt Ortvay : Michaelis 
v. Mychaelis Besseneo.rich in Besenau portus-révet,mely 
a leleszi orépostság birtokviszonyaira vonatkozó 1211.- 
évi és II.Endrének a leleszi prépostság birtokait meg
erősítő 12 4.-évi okleveleiben fordul elő jegyÓbbként 
Bihar megyéoen a Sebes Kőrös Váradon felüli szakaszá
nak egy már a XIII,század elején elavult nevű 'éve.

Bokete Kcrös völgyében egyetlen besenyő telep volt 
g. lénkétől nem messze, délre levő Besge^vő. mely az 
1552.-évi özeírásban még szerepelt. A felsoroltakon 
kivid találjuk még ma is Bihar megyében a Komául köz
séghez tartozó Besetanya pusztát.

Borsod vármegye , besenyő telepeinek erxlete 
visszanyúl!} a honfoglalás idejére.Bzinhalom vagy 
Szidalom megtelepítése után létesül közvetlen tő
szói ■iszédsúg.aban egy besenyőtelep, nol pogány sirhal- 
í.aik a XI.században omllttetnek s a f- lu íróig is

41/.
Besenyő nevet viseli. E helység felé volt a

r.

36/.Csánki:lő.m.1.604.1.
37/.Szél.!, r A aagybesenyői Bessenyei .család.Turul 138
38/.Györxí’y id.'ü. 48.1.
39/.¡.agyar régi vízrajza. 1.524.1.
4C/.Gyorffy ?<3. m.485.1.
•11/.Ipolyi: W'Szcs -a dzlhalmi leletekhez.századok. ¿87 ...
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kori Lelete
besenyők e vígj 
c sak ; jicnvmii sna

Besenyők kotla "nuteus Bissenórum*, azon ut mellett,mely a 
Besenyők sírjához "sepulchra Bisser.orurn* .vezeteti, A 
helység neve 1336.-ban Besseneu. kh u Uiskolctól észak 
felé fekvő a^nxii- /sajó-Besenyő/ és Szirma. Besenyő 
helységeket kell értenünk. Ez utóbbi vagyis izirrrsa Be
senyő őskori leleteiről nevezetes. Ugyanis az .rszagos 
régészeti társaság egyik VJésén Br. jzeníray János 
titkár Jelentéséből tudjuk , hogy a szirma-besenyői ős

besenyők vagy az ősmagyarok emlékei.A 
ken fk'.r a X.században szer epeinek, nern- 
.1, hanem oklevelekben is. így a zászti 

apátság alapítólevelében /1:67/ említhetik a fc-nnt ne
vezett Besauvő helység közelében a.besenyők sirjal.Bzir- 
roa-Besanyun még a XIII.századbeli okmányok adatai sze- 
lnt is beseiy ők laktak. Besenyő eredetű helynév még 

Eszlur. va v ■. y.zlár, a mai Tiszaoszlár a mezőcsáti já
rásban. Szintén a besenyők nevének emlékét tartotta fenn 
ez edelúnyi járásban, a Bodva vize mellett fekvő Bese-

. Lád-JeatWQ..
Isanád vármegye* Területén már a legrégibb idők 

óta laktak besenyők,ősi fészkük az Aranka vagy Harangod 
mellett Besenyő volt, /ia a torontálraegyei óbesenyő./ 
E kor i terültek el Sáp.Bomevár vagy.űömevár.Veresdob f 
i^X^-Aocha/ Tompa-Valkánv. He^yes-Valkánv... és-Vég- 
J.ÁAJXc. besenyő szállások,melyekből később egy-egy fa- 

43/ • ,
lu vált ki. ■\ mai torontulmegyei ¿-besenyő mellett 
feküdt Besenyő falu s a vele hajdan szomszédos Nagy-Be- 
senyétől vali) megkiilörnböz totós miatt nevezetetetött 
Kis-Besenyőnek Neve 123C:Bessentu,Besseneu. /Utóbbi 
név előfordul II.Endre fiának Bélának e^ oklevelében: 
In porochia Chenediensi villám Beseneu. / Eredetileg

X »

4£/.Archaeolóyinl Értesítő.Uj folyam. 8.k.4.sz.374.1*
43 /. Bcrovszlp ■: Csanád v .ín* egye története.I,k.75 914 44/. Hazai Ckmt.VI.25.1.
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Csanád várához fertőzött; IV. Bél;:
nembeli Miklósnak adományozta - kinek birtokai közt fel
lelhető Besseneu-, de II. Endre 123C.-ban visszavette 
tőle. A tatárjáráskor teljesen elpusztult. Ellenben 
Besenyő, melynek helye azonos a mai torontálmegyei óbe
senyővel, csak 1232.-ben tűnik fel okleveleinkben;ami
kor is II. Endre király a fehérvári, Csanádi, aradi és 
zarándi várhoz tartozó azon földeket, melyeket fia Béla,
Miklóstól visszavett, nevezett hívének* hü szolgálatai
jutalmazásául 

45/.
járat. /Prím

annak ismét visszaadja és ezekben határt
autem méta Bissenorum de castro Ohenadi-

ense/. 
sár alól

Ebből látjuk, hogy a besenyők földje a várispan- 
46/. ,

kivétetett es a határjárásból kitűnik,hogy
birtok Bérjén /Seryan/, Bodkereki /Potkereki/, Degőr 

Aegur/, és Fony /Fon/ földek között feküdt. Ugyanitt 
találjuk a. Csanádi várjobbágyok Bő nevű faluját is
említve. Lakói a szabad besenyők már kiváltságokat él
ve ztok. Ezt elárulja az a tény, hogy már 1331.-ben min
den kedden hetivásárt tarthattak. Pel voltak mentve úgy 
u adó, mint a tizedfizetés alól, A Csanádi káptalan kö
vetelte rajtuk az egyháztizedet és ekkor Nagy la jós ki
rályhoz fordultak, ki 1369. augusztus 4,-én megparan
csolta a csanáU káptalannak, hogy a bessenyői nemese-
bet nemesi clvk kárával és sérelmével ne kényszerítse 

47/.
a tizei fizetésére . Zsigmond király kiváltságlevele
/1435/ kiveszi nagy oi-
tione ’’iósenutu/j .TŰI '

hafelaa 'J.ói,zul ÍÓHd kijei önti, hogy kül ön-kiílc ni é le

í

bírák eleibe való 4aézós-sél ne terhel tessenek, meghagy ja 
tehát a nálormk,ország birájának>csanád vármegye fő és
• • ,T

45/.Pénzéi:Árpádk.Uj Ckmfe VI.5C4. és Igazai Okmt.1.12. 
46/.Pesty: A magyarországi varispánsagok története 2tc,l.
47/.Borovszky: id .n . II t55. 11
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alispánjának, úgy az ország összes bíróságának, hogy 
nevezett besenyők felett ne bíráskodjanak, mert az a- 
zok elleni panaszokat ő maga fogja elintézni. II.Ulász
ló idejéből is vannak nagybesanyői nemesekre vonatkozó 
iratok.- De a XVI. századi török veszedelem idején a 
földesurak menekülni kezdtek; a besenyő utódok is tel- - 
Jesen elszegényednek. A szegény Jobbágyok a török elle
ni védekezés céljából bekerítették a várost, építettek 
egy öreg tornyot s lett belőle erősség. Az őrtorony rom
jai még 1804.-ben is fennállottak a mai übesenyő v'ros
azon táján, melyet a romokról "Na kámáká" /Köves/ névén 

48/.
neveztek el a bolgár lakosok. Sáp község /Saap:1369/
Harangod mellett, a mai torontálmegyei ¿besenyő határá
ban feküdt. A besenyői nemes besenyők bírták 1369.-ben 
Nagy Lajos király kiváltságával, bár eredetileg Róbert 
Károlytól kapták. Hogy a község meddig állott fenn,nem

49/.
tudjuk,de a XV.századot nem érte meg. Ugyancsak a 
Nagy Lajos által adott kiváltságokat élvezte dömevár 
vagy uornevár /1345: oemeuvár, 1369: Domewar./; Harangold 
mellett, Besenyő és Valkány között feküdt, Kezdetben 
a Csanád nemzetség birtoka s csak később lesz a bese
nyőké. Ép úgy nem érte meg a XVI.századot, mint Veres
dob /Weresdub: 1256/. mely a torontálmegyei Valkány és a 
régi Homokrév közt az Aranka partján feküdt.A besenyői 
nemes besenyők Róbert Károlytól kapták és Nagy Lajos 
erősítette meg kiváltságokkal 1369.-ben. Kossa/kocha: 
1345/, ¿besenyő közelében feküdt, neve valami besenyő 

50/.
személynévből származott. Bár 1345.-ben a üsanád nem
zetségé, 1369.-ben Nagy Lajos mégis mint a besenyőket 

48/. Borovszky; id.m.II.57.
49/o " “ ’ 11.528,
50/. * • * II.3C2.



megillető falut ruházza fel kiváltságokkal. ka talán Ko- 
csovát puszta tartja fenn emlékét. Az utolsó okira
tilag bebizonyítható besenyőtelep a régi Csanád megyében 
Valkánv. mely a torontálmegyei óbesenyőtől nyugatra az 
Aranka partján feküdt. Eredetileg besenyő személynév le
hetett. Több ilyen nevű és egymás mellett állott szállást 
Tompa-.Hegyes- és Vés-Valkánv /Thompa,Valkan, Heges Val- 
kan et Vég Valkan./ néven külömböztették meg egymástól.
A besenyők Róbert Károlytól kapták, Nagy Lajos 1369.- 
ben szállásaikat kivette az országos bíróság hatásköre 

52/. t 
alól és a királyi törvényszék elé utasította. Vadasz 

53/
Pál említi munkájában ’mint csanádmegyei ősbesenyő te- 

aolymoa és EhalfáMJievü
bes onyőföldeket.

Csongrád vármegyében találjuk a Hékedi család 
birtokában ML helységet a határában eső

Fejér vármegyét a IX.században maga Árpád vette 
saját nemzetségének birtokába. Utóbb telepedtek le a be
senyők a megye déli ' részén és a sárvíz /csatorna/ nyu
gati és keleti oldalán. A megye területe hajdan átnyúlt 
a Duna túlsó oldalár:’, is, magába foglalván Csepel szige
tét is. Az Árpád törzs birtokain később a Sárvíz bal
partján & rabszolgaj, később nemes besenyők és lomok is

56/• . , ,kaptak szállásokat.. Különösen a Velencei tótól dél
re eső területen találjuk ezeket a szállásokat, mivel 
e területet a foglalók, úgyszintén a később betelepí
tett besenyők, majd a kunok legelőnek használták és 
szállásokat emeltek rajta. Bár a fejérmegyei besenyők
ről csak a XIII. és XIV. században tesznek említést 

51/.Jemey: Keleti Utazása.
52/.Borobszky: id.m.II.616.1.
53/.Bikis-besen?/ő megye.33.es 65.1.
54/.Zsilinszky;ísongrád vármegye története.1.95.
55/. Gyatrák-Bagyar monarchia.IV.534. , t
56/.Bátky:Héhány vonás Nejér varmegye nepessegenek tömör ¿le

séhez. Földr.Közi.1918.

megye.33.es
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okleveleink, mégis feltehető, hogy a Szent István által 
betelepített 60 besenyő család foglalta el e vidéket. 
Részben, mert Szent Istvánhoz jöttek, aki Fejérvárott 
lakott, részben, mert az általuk alapított helyek kö
zött van a beköltözöttek számát jelző Hatvan-puszta, vé
gül mivel azok Bolgárországból jöttek,megörökítették az 
elhagyott ország^nevét a Pllgár, Pulgár, ma Polgárdi 
község nevében. A XIV. századi oklevelek arról szól
nak, hogy a besenyők külön ispán /Comes Bissenorum/ a- 
latt éltek a megye déli részén,a helységek hosszú so
rozatában a Kálóz melletti Szent-Ágotától és TePeresek 
/Töbörzsők-puszta/-tói délnek le egészen Czeczéig és 
Hardig. :s helységek a következők:

Aba község nevét talán a II.András alatt 1225, 
58/. 

körül említett Aba besenyő királyi embertől vette.
Alao /1352:Olop./, besenyőtelep volt. !■& Alsó-Alap 
helység és Felső-Alap puszta a megye délkeleti zugában. 
Birtokosa az Alapi Besenyő család, a nemes besenyők kö
zül való. Alapról olvasunk Zsigmond király egy 1432.« 
évről való adománylevelében,melyben bizonyos alapi rész
birtokot Alapi Istvánnak és rokonainak adományoz "ac al- 
teri Benedicto dicto bessenew, filio Johannis de dicto

59/.Alapn.
Aal községről 1344.-ben tesznek említést ok-

60/,
leveleink; a megye déli részen feküdt, Ba_cs neve: 
1258-ban Villa. Boch.1348»-bán előfordul a következő
képen: Beke ....bissenus nobilis de Boch. Ma puszta a

, , 61/. 
megye délnyugati határszélen, Bgres határában.
Besenyő. névvel három helységet jelöltek meg Fejér me$ 
gyében: t/. Poss.Bessenew.Cziko-aljavai és Adonnyal em- 
57/.Károlv:Fejér vármegye története: 1.168. 
58/. ü.t/. - * I.16J.
59/. Haza 1 C: r aj > y bár .11.249,
60/. Csánlíi: id .m < III, 316.
61/. U.o. III.317.



litlk; ina puszta és pedig Alsó- és Felső-Besenyő pusz-* 
ták vannak helyén a megye keleti részén, Adony és Ercsi 
között, Ercsi község külterületei közt ugyanitt van Kis- 
Besenyő, máskép Színatelep-puszta. Bég! római telep,le- 

62/.
létéi körülbelül Kr.u.161.évből valók. Számos hamved- 
rét, római pénzt, sőt még egy római emlékkövet is talál
tak a. inai. Alsó-Besnyő felső határában, mely ma határjel
ző a göbölyjárási és besnyői puszták között. b/.Besenew: 
a tolna-megyei Simontornya vár tartozékai közt fordul 
elő; a mai Fejér megyei területen Egres és Hatvan vidé
kén feküdt, a megye déli zugában._jy_/0Poss.Bessenew: 
Gerencsér várához tartozott s annak környékén a fejér 

63/.
és komárommegyei határszélén fekhetett. Szintén a 
besenyők emlékét tartja fenn a ma már ráckevei határhoz 

64/.
tartozó és SsWűrkaszállá*
Bisseneus de Ceche 1339.Szent Kozma és Damján tiszte- 
letére szentelt templommal, a megye délnyugati csücs
kében találjuk. Fancs: Bissenus nobilis de Fanch.1335. 
Köznemeseké és a veszprémi püspökségé volt. 1391.-ben 

65/.
a Bőid.Szűz tiszteletére szentelt egyházat említik. 
Ida. puszta Egres mellett északra a megye déli csücské
ben. Említik egy 1269. évi oklevélben Is.melyben IV. 
Béla király Mátyás és Chutur nevű töbörzsöki bese-. 
nyöknek Menyőd és Fancs között fekvő, besenyő szabad
sággal 
Fecse: 
fordul 

„ , , 66/. bírandó szinten Fancs nevű földet ajandekozá. 
Bissenus de Feche, egy 1326. évi oklevélben 
elő, melyben a fehérvári keresztesek konvent- 
részről a fecsei megnevezett hat besenyőkje egy

/Bisseni de Feche/, másrészről egy más felekezetitek 
közt vérengzés miatt eredeti por dolgában barátságos 

62/.Tud.Gyűjt.1818.IV.142. 
63/,Csánki: id .m. III. 319
64/. Károly:idem. 1.168. és 181.
65/.Csánki:id.m. III.324,
66/, Jerney: id. m. 154,
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. gyozréget bizonyít végbementek, 
íis de dérén 1343. Bz. nt.. got<

67/. 
líSrÍJaüL;’icolaus Bis-

vidőkén feküdt.Eárd
oru/; Nicolaus nobili bissonus

• 1 i s e ■? v? lázát 1 4 (' G • Ír n n • d 1t1'■;. ’...
•■¿c mellett /ez utóbbihoz 
szélén. j&txau puszta neve 
pl tett GC besenyő család s 
bilis de Igor /1348/. C

A bőid.Szűz t

de Ifcrd 1399,-Parochi- 
. .j puszta Vajta és Cze- 

tartoz.tk/, <■ megye déli határ 
máig is iáeimtartju a betele

IgariGregor bissenua no- 
¿ókukő várához tartozott, vár-hely 
isZ' Oh tére emelt egyházat emli-

/ 68/.
tik 1348-bán. r-4?. puszta Bocajutói délkeletre. 
Ibj-y halom /l’ogholm/ szia tón besenyő település.Szól ró
la III. Honorius prím Ítélete,melyben 1218.nov.23.-án 
meghízta az esztergomi éz győri prépostot a győri fő
esperessel, a Pej ér megyei Nagyhalon» /Nogholn/ besenyő 
népe ügyében; ugyanis ők a bor tizedeit a szentmártoni 
apátságnak nem akarják megadni, őzért tartsanak vizsgá
latot ót felebbezés kizárásával-mondjanak végleges ité-

.. . ._ Z - . .s •* • •----- ■ - í f - - _ £
69/; ..

is veit.
1* Jú. pUíiSta B<?

*u . v »/ 4

letet s egyházi büntetéssel kényszeritsók •’. besenyőket 
az »télét megtartás ra. Örs... helység /Bicceni de

Kálóztál délre

$

•
őrsi pusztának felel meg, 

el határszélen. ¿tekasztő. /
■e ■ • .kpz-.eu nobilis bissenis de
vagy Aeres-^ekesztő helység a megye délnyugati 
lökhetett, ahol a besenyők tömegesebben teleped

7C/.
le. Beseny.ő-.Ság, /Bissonus de Saag de comita- 

tu Albensi/ legelső említése 1345.március 27.-én kelt 
oklevélnen van, amelyben a sági besenyők öröksége tár
gyit képezi. A megye uéll vidékén Kálóz,Sárbogárd és 

•bá ján fekhetott, ma már csak szölőtelep né-
71/,

tára házzal. Szent-Ágota-. 1-Iic.Neseneu dictus de

Vrs/ .-. in
£. tolllí

Kan eb .
1352./ 
részén
Letbek •a

TL'i- •rzscv

67/.? .c.155.1.’
68/.Csánki: i.. . III. 331.
69/..Jr. Írdc lyí: A pannonhalml 
70/.Isánki: id.m.III.374. 
71/.ldruly: id.m. V. 231.1.

Joh.dictus
comit&tu Albensi.

főapátság története«1.175.1.



Snncta Agatha 1342.1,Jeli.Bist'.enus de dinét-:. Ag tha 1347, 
Ma Szent-Ágota.fejérvártól délkelet felé.IlsU2£Pyp-^Lpiit- 

24: Zenthmlclos, 1343; köss* Besenew Zentmiklo.■ 
iuxta fluv.guar.1346«-bán Szent-Miklósról nevezett Lo- 
templomát említik. A veszprémi püspökség birtokai közt 
találjuk. lé. is megver. a sár folyó mentén» c. megye dél

falu /villa sz.l/arton/, a mai fejérmegyei Szered-Szent
karton puszta is besenyő fessek volt. Csánkl /TI1,350/ 
szerint ez a Bzered-üzent-Márton puszta Sárto-y^rd mel
lett észákny ugatra a régi Szedret /Szered/ helyse nevét 
őrzi, Ckniánybar 1399,-bej, mint Nobilee. bisseni de Zo- 
reth fordul '1-5. vágy füuÜUAAÁ hajdon falu,
ma puszta r.. ^rvlzpél, Járhpgjárn és Kálóz mellett. 
1269« - jón. r/.vúin király X'áti'Ás én Chutur nevű tc- 
börzsöki besenyőknek - Bissenis de villa Tuburchuch -

, „ , * w/ «
két ekenyi földet adományoz > . Mii, libertate Bisseno- 
rum possiaendem”» Zedf!be?L.. /•'regorius bissenus de Ze- 
deregh 1337, Bcnedictus Bessenew de Zed reg 1392./ 
helységben 1417.-évből bolu.dzüz tiszteletére emelt 
templomot is említenek, mely n megye déli csücskében 
í. ¡.rí közép és alsószentivánl pusztáktól észak-nyugat
ra elterelő temetőbelyen áld törülőtbc pedig a falu 

74/. -
emelkedett. ¿te falut is említi az az adományo
zás. mely szerint 1338.-ban I.Károlytól Sadani Jánosfy 
György besenyő /Oeorgius bissenus/.az cVescnyő elődei 
által bírt Beosonó, Agres és Hatvan falukat visszanye

rő/ «re, Besenyő nevednek látszanak Batky szerint : 
Bcr^k<ao;ú:a^ és i< lyncvek.
Végül helység ahonnan dsánl L: /lII.3tJ/ a tasí



Besenyel családot említi. A megye nemes besenyő lakos
sága nevében 1352.-ben Alapi Tombolta Tamás és Rekesz
től Kancz János fejérvármegyei besenyők azért esedeztek 
Nagy Lajoshoz^ hogy őket az igazi országot nemesek sorá
ba vegye fel. A király kérésüknek engedve, beiktatja ő- 
ket az országos nemesek közé és elrendeli, hogy ezután
más e megyei köznemesek módjára ők is Fejer vármegye is- 

76/.
pánjának bíráskodása alá tartozzanak. Csánki felsorol
munkájában /III.k./ fejérmegyei besenyő eredetű nemes
családokát,mint amilyenek a Czeczei család /1448/, a
Dombó család /1352/, Ecse család /1448/,Sike család 
/1448/, stb.

Győr vármegye, nyugati és délnyugati felében 
kisebb-nagyobb csoportokban telepedtek le a besenyők.Te
lepeik a Rábaközben voltak és egész Baráti-ig terjedtek. 
Itt még a XIII. században is laktak besenyők, de idővel.

77/.
teljesen elenyésztek. A győrmegyei besenyőtelepk kö
zül a legnagyobb volt Téth. a legrégibb helységek egyi
ke. Nevét első birtokosától a Théth nemzetségtől nyer
te s e nemzetség által bírt részét a falunak hívták 
Creg-Téthnak, a másik része volt Besenyő-Tóth.. A Mar
cal mentén a mai Tetszentkut egy része. A besenyők 
valószínűleg a tatárjárás alatt pusztultak ki; okle
veleink is megemlékeznek róluk. így: 1251-ben Móricz 
mester királynéi udyarnok a mórichidi premonstartiak
Rába, melletti alapító levelében: tenes ubicue matam

78/o
cum Bissenis de Tóth,- 1269.-ben IV.Bela király u
gyancsak e Tóth nevű egykori besenyőföldet Puki Tamás- 
naka királyi ajtcnállók mesterének adományozta: "üt

79/. 
quandam terram cuae olim fűit Bissenorum Téth vocatam.”

■

76/.Csánki: La .m.III.3C0.
77/.Győr vármegye monograíiája.271.1.
78/.Jerney: ,id.m»154.1s
79/.Wenzel:Arpadk«Uj okmt. III .198.



V.István királynak Pu&i Tamás részére kiadott adomány 
levelében (1270) ”terram cstri Musuniensis et térré Thet, 
terram Byssenoruen^* Bezi falu a tő közben ősrégi bese
nyőt elept mely nevét első megszállóitól, a besenyőktől 
nyerte. (Bisseni,Bessi, Bezzi) 1592-ben a besenyő törzs-
ből származó Boti Ambrus

80
alispánt találjuk

Bezin, mint birtokost. Végül a Bakonybelí apátság 
és a győri vár jobbágyok között támsdt határigazitási 
ügyben 1234-ben kiadott oklevélben előfordul Kajár mel
lett a besenyők földje, mely közönségesen csak Besenyő
tarlónak nevez-tetett. Szintén besenyő birtokként for
dul elő az oklevelekben a Réti és Lébény között elterült 
Tholukbarath.Besenyő tipusu név megőrzője e megyében, 
Örkénypuszta. hozzátartozik Bőnyrétalaphoz. (pest megyé
ben is van.)

Heves vármegye területére keletről jöttek be a 
besenyők, kiknek beköltözése valószínűleg Szent István 
idejében indul meg. 1067 körül az zazty-i apátság ala
pítólevelében van említés benenyő-kut,besenyő temet ők 
besenyő lovagokról. / lude ad puteum Bissönorum, ut 
tendit ad viam positam in transuersum, per auam venitur 
a sepulturas Bissenorum” és Sumpma totius numeri con- 
cluditur valouló, videlicet C. Ilii mansus seruorum, 
XXX. equites, XX Ungari et X Bisseni.” Eger tájékán. 
Besenyő ée Bessenszög nevű falvak árulják el hajdani la
kásaikat. Besenyőtelek, ma nagyközség az egri járásban, 
a Nagy-Alföld északi részén, I-askó patak közeliben fek
szik, eredeti neve Besenyő. Ennek határában említi a 
’’besenyők kútját” a zazty-i apátság alapítólevele 1067.- 
ből. 1278-ban egy Tekme nevű besenyő, besenyő birtoka 

80/ Fehér I.: Győr megye és város egyetemes leírása.512-1.
81/ Wenzel: Árpádkor! tfj Okmt. 1.24.25.
82/ Ortvay: Magyarország régi vízrajz?,, . .132.
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Szikszó,Makiár, Buda,Tárkány,Besenyő és 
' Á XV. században már Donnán és Dormánháza

volt, ki örökös nélkül halt meg. Ezután a nagybesenyői 
Bessenyei család tulajdona, /1467-ben Bessenyei Mihály 

z 83/»
alnádor birtoka./a hozzátartozó Tepélv /régen Topé/ 
pusztával együtt. A XVII.század első delében elpusztult 
s csak az 1675.-1 összeírásban említik újból.Ugyancsak 
Besenyő és Tepély mellett a mai szárazkő pusztán talál
juk ; neve után besenyőnek gondolható Bű nevű falut is. 
Neve:1446, és 1466.-ban Bew és Bey alakokban emlittetik. 
Besenvszög va#?/. Tiszaszög. ma szabad puszta Heves megyé-

*
ben. A Xíll. szazad végén volt egy '*g jteSfinau." vagy 
Buger-Besenyő /Bögér/ nevű helység, eredetileg besenyő
telep. Abongj í 
Han között.
alakban szerepel, Ma Dorniánd az egri járásban a Laskó 
patak mellett. Hatvan mellett elterülő Kort besenyő la
kosát emliti Mária-királynő 1386.-1 oklevele, mely sze
rint István horti besenyőt, udvarnokát a Kőrösszegi 85/,
szölőkilenced alól felmenti. Heves varmegye monog
ráfiájában /455.1./olvassuk, hogy Kandra Kabos szerint 
besenyőtelepek voltak a következőkben felsorolt falvak, 
melyeket Vadász rál munkájában /Bikis besenyőmegye stb./ 
szintén besenyőtclepékne# mond. Ezek: Abonv.Hány1.Adacs, 
Alatta,Atkárf <»tánvr Csánv, Ecsed.^rk.Ei^ed.Heves.Gvörk. 
vagy Vámosgyörk,ílatvan.^eménd^KarácsoiKL.-őe.reci>end.Kai:¡1 öd, 
Nana.Makiár.lédé,Sarud.Vara,Vezekény és Vi^onia. izeken 

86/.
kivül emliti még Vadász: a hevesi Tarcsa,. pusztát,mely 
Fügéd és Srk között besenyő vidéken fekszik, így elpusz- ’ 
tulása előtt besenyőtelep lehetett. Kocs helység Eger 
mellett szintén oesenye telep,szomszédságában bán

83/.Bátki: A tepe-hez.F. és E. 1925.121,1.
84/.Csánki: i'i.m.T.58.
8 5/. J erney: Xu. m, 1 ö 'j .
86/.Blkis-Besenyő megye.46.1,

<
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87/.Becsenekfölde. Török típus es így besnyő helynévre 
88/• 

enged következtetni Tas helység.
Hont vármegyében az egyetlen besenyőkre emlékez

tető helynév a báti járásban Hontbesenvőd- egy XIII.szá
zadbeli oklevél mint a sági prépostság birtokát említi. 
1685-ig török kézen van, 1887.-ben tűzvész hamvasztotta

89/. 
el. Határán római ut vezet.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye északkelti részén 
telepedett meg Thonuzoba besenyő vezér a kemeji részeken 
a Tiszáig, ahol most Abád rév /portus Obad/ van.Utódai 
a Tornaj nemzetség,birtoklásairól a XIV,század közepéig 
oklevelek szólnak, övék volt az adományozott Abád /Ti- 
szaabád, ma Tisza-Szálókkal összeépülve,Abádszalók ke
leti része/,szomszédságában Tomaj és Szentgvörgy pusz- 
ták /Abád-Kunhegyes vonalától keletre/, és a közeli Ti- 
sza-szentimre falu is. A besenyőkre emlékeztet Kunhegyes, 
Tomi és Bura_£idékén Be.senyetelek.-_ nevű régi puszta, 
mint ilyet, 1521.-ben említik. Az Aba nemzetség ősi bir
toka 1347.-ben Heves megyéhez tartozott,Besenyetelekkel
szemben a Tisza másik oldalán van a ma is meglévő Bese-. 
lyeszög nevű falu, a megye jászsági-alsó járásában.Ülés 
- szóvégzet miatt besenyőtelepnek gondolhatjuk a Tisza 
balpartján lévő fegyvernek határában 1337.-ban előfordu-

4 90/.
ló Absolon- és Péterkeülése nevű helyeket is. szintén 
besenyő népéről volt ismeretes a hevesi vár»melyhez az
előbb említett fegyvernekKenderes éR-Tlszabő 
birtokok tartoztak, /Űz utóbbi a sokat előforduló Hq, 
Bew, besenyő szó mlaxt,/1395s-ben Zsigmond király ok
levele említ egy Nagykunsághoz tartozó, qp. piár ismejet-

87/ Bátky.:Koc$.Föld és Ember 1936.234.
88/.Gombóca: Árpádkor! török személyneveink.
89/.Hont Varmegye monografája. 46/1,
90/ Vadász: id.m.29.1.
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len Besejnlhálszállását. Ugyancsak itt a Kunságban fór' 
dúl elő egy 1461.-i oklevélbe Ilbőszigete, vele együtt 
említve Taksonvszigete. /Ilbő = Elbő • besenyő-török

91/7
személynév.

Komárom vármegye területén is telepedtek le be-
senyők, akik a garamszentbenedeki apátság alapítólevele 
szerint Udvardnn- laktak. I.Géza király Udvardot az ot- 
toni besenyőkkel együtt adta az apátságnak. István király 
pedig az adományt megerősíti 1124.-ben. Az adomány volt 
az Udvardi-Udwordi-besenyők helysége,"villa Hudwordiensi- 
um", e fölött a Sitoua—Zs itva vifce halászatra és 72 eké- 
nyi föld, sőt az apátságé volt az 1209 évi pápai megerő
sítő bulla szerint a Bars megyében említett Besenyő falu 
is. Maga Udvard, ma Zsitvamenti nagyközség, hajdani bese- 
nyőtelep, királyi udvarnokok földje, kiktől a falu nevét 
is kapta. A tatárjárás alatt lakosai kipusztultak,föld
jüket IV.Béla király Késsél német lovagnak adományozta.

92/
1429-ben Possessio Nagvdvard alakban találjuk említve. 
Szintén besenyő telep a hajdani helység, ma Ács 
nagyközséghez tartozó Vas-puszta., mely 1229.-ben emlit- 
tetik először a pannonhalmi apátság egyik perében.Hatá- 
rában római erőd állott. 1223.-ban királyi szekeresek

a

faluja volt. 1284.-ben ¿Vas falut IV.László király Mik
lós és Mihály comeseknek adja. 1290.-ben a Katapán nem
belieké, kik azt 1295.-ben eladjuk. 1297.-ben Ües néven 
említi egy oklevél. 1380.-ban Konya de Vas birtokosaként 
említve a török dulások alatt elpusztult,1675.-ben ismét

93/. 
nepes, majd 1809.-ben francia csapatok dúlták fel.
Úgyszintén besenyő falu a komáronmegyei LULq» mely á

91/.Bátky:Ürbő.FÖld és Ember.1927.195.
92/.Komárom vármegye monográfiaja.137.1.
93/. U.o. .45.1.
94/.Bátky: Urbő^öid és Eipbe r,1927.195.1. 



mellett Karabuka-dülő. itt volt fejáad falu és egy má 
sík Tárkány nqvü /ma Kéthely/ besenyő falvak. A Tata 
körül fekvő Kocs.Tömördf /1291.-ben:villám Temerd/, 
Igmánd. C6anak.^rancsháza/rnkevára..Gerebu.cs és ¿¿doiüík
/ma Naszály/, ’végül a besenyő eredetű Billa, Blllye, 
ma Bilié puszta, Ei&_ község, a Bulár besenyő névvel

“relatio Stephani Bisseni Comitls Komaronlensis.“
Krassó-Szörény vármegyé-ben besenyő hely volt 

kpvesnataka.hajdan falu a Karas táján. Egy 1357.’i ok“
levél említi Besenyő Jáno
Beseneu/ érsolyói várnagyot, aki a királyt arra kérte, 
hogy adja neki adományul a Székásvölgyet,melyben a 
Székáspatak folyik és amely Székásbányával határos; 
ezenkívül egy más völgyet,amelyben a Kövespatak /rivu- 
lus Kuespatak/ folyik, és pedig a patak forrásától kezd

9 8/. 
ve egész odáig, ahol ez a Nyárág patakba torkollk.
La az orsovai járásban' találjuk, Herkulesfürdőtől délre 
a Bolvasnica patak torkolatától kissé keletre, Vsernabe- 
senyőt, azelőtt Pecsenecska községet.

Liptó vármegyében Besenova vagy
bizonysága az egykor ott székelt besenyőknek.Valaha az 
utód nélkül elhalt Bessenyő Tamás birtoka s 1443.körül 
a szentmiklósi és óvári Pongrác család kezés találjuk. 
Ж Besenyő falu a németlipcsei járásban Rózsahegyhez kö
zel a Vág vize mentén.

Moson vármegyében a magyar királyság első 
évtizedeiben találunk letelepítve besenyőket a határszél 
védelmére Ausztiával szemben. “Terra Bissenorum" volt 
Legentó az 1203. évi eladományozása előtt s ez után a

99/.
besenyők más birtokot kaptak kárpótlásul. Ugyanis 1203.- 
95/.Bátky:Néhány vonás Koraárommegye településtörténetéhez

Л 2 — тэ’__1._____ 1Föld és Bmber.1923.60.
96/.Bátky: helynévmagyarázatok.Föld és Ember.1921.139. 
97/.Hazal okmánytár.11.192.
98/.Pesty:Krasso vármegye története.II.k.I.r.299.1.
99/.Tagányi:Történelmi nelynévmagyarázatok.Föld és Ember.



Imre király a cisztercita rendhez tartozó ausztirai 
szentkereszti apátságnak a Moson vidéki besenyők ál
tal egykoron lakott földét a Sár vizénél /Lajta/aján- 
dékozta. /Praedium, quod Bysseni quandam possidebant, 
de iure Musuniensis castri exemptum, praememorato Coe- 
nobio S.Crucis ita, vt Bysseni illud habuerunt integrum, 
cum omnibus pertinentiis' suis, regia ac potestatina mami 

100/.
in regno nostro perpetuó iure contulimus possidendum./- 
mely nem tartozatt Moson vármegye hatósága alá.1208bán 
II.Endre király ezen apátság számára megerősíti Imre ki
rálynak a Moson várához azelőtt tartozott besenyők néhány 

101/.
földeit illető 120'3.-évi adományát. Erről szól III.
Ince pápa bullája is, mellyel áz ausztriai szent Kereszt 
apátságot szabadságaiban, s ausztriai és magyarországi 
birtokában megerősíti és az apostoliszék pártfogása a- 
lá veszi 1210.-ben: ..grangiam regis Ungarie in prae-

102/.
diq, quod Blsseni quondam possederant. II.Endrének 
121?. évi oklevelében Leguinto vagy Legento föld ha
tára: * Gálos a Fertő mellett /villa Galus juxta Fer- 
teo Lacum/, onnan keletre fordul Bethlenig e a bese
nyők földjén túl egy kis halomig ér,melynek neve Ke
sely őhalom.- Besenyőfalu volt e megyében a neve után i- 

103/. z ,
telve Káda /ma Gottenuorf/ és Nvulaa,. melynek neve
helyesebben Nyilas, miután eredetileg besenyőtelep és 

104/.
terra sagittariorum volt. Besenyő eredetű helynév 
még régi alakjai Bylle, Bélye.

a besenyőket a Vág,Nyitra
Zsitva vidékén tál líuk.Teszér. már a XI.században 

mint besenyőfalu szerepel I.Géza királynak 1075. évi 
alapítólevelében: Mdedi etiam villám Byssenorum, ad
arandum, nomine Tazzár. super Sitoua, cum terris viglnti
<1* •*•«■«»» s» m» •> »w » W » i» » w «#• m w» » w a w -*> ■*. <m «• Mr «rM.wWMMrMKa*«'*» sw « w.m w».«

100/s Jerney: id .m. 150.1.
101/,lenzel:Arpádkori Uj Gkmt.1.97.
102/., U.Oé " * VI. 344.
103/. Hunfalvi': Magyarország Ethnografiája„403 
104/.Pesty: A helynevek és a történelem.38.
105/. Bat'ky: Helynévmagyarúzatok.Föld és Ember.1921. 139 #
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aratrorum. * Ma a nagytapolcsányi járásban fekszik, az 
Inovec hegység egyik nyúlványát képező Bocsini nevű hegy 
oldalán, neve:’ Nyitrateszer. Besenyő nevű falu és ahtár 
is emlittetik IV.Béla és V. István által alapított csa
llóközi Szent Lőkösről címzett prépostság részére 1272. - 
ben kiadott levelében; "item in Turmaskuz incipit méta 
a fluulo Nytra....et vádit versus Besseneu inter pratum 
et terram arabilem et exit ad viam, quae ducit ad Bes
seneu". Ide tartozik II.András király Sebus biró részé
re Zeuleus föld iránt 1217.-ben kiadott adományában Nyit- 
ra vize körül határkép érdekelt Villa Beseneu,Besenyők 
lakták még Pecsenyédet, mely a Dudvág jobb partján,Nagy 
Kosztolánytól délra feküdt.1216.-bán mint "villa Bys- 
senorum, azaz Besenyőfalva szerepelt, 1379.-ben már Be
senyő /Besseneu/ néven találjuk feljegyezve. ezen a 
hely Nagy-Kosztolánytól délre talákjuk Besenyőpetőfalva 
helységet, Nagy-Kosztolány vagy azelőtt Kosztolánv ,a 
Dudvág partján szintén besenyőtelep. Katholikus temp
lomának alapja az Árpádházi királyok korából való. Neve 
egy 1209.-ből való oklevélben mint Szent-Vyd fordul 

106/.
elő 1216.-ban II.Endre király nyitramegyei Koszto- 
lán föld adományát, főpohárnoka Sebes számára tárgyazó 
privilégiumában olvassuk: "Dicta terra incipit ab aqua 

107/.
Dwdwae, ibi tenet motam cum terra vilié BJssenorum." 
Besenyőtelep Récsény, ma Alsó-fiécsény, a Nyitra és 
Galgóc közti völgyben fekszik.1316.-bán már fennállott. 
1565.-ben pedig Kamocsa név alatt a Hont-Pázmán nembeli 
Récsényiek birtoka.Besenyőtelep voltát megerősíti a ma 
már csak külterületei közt lévő Besenvőnuszta.Ide tar
toznak még:Beszmákfalva-puszta /Nyitra-Divék faluhoz 
tartozik/ és Nezsete, mely a Radosna és Vezekényí pa
tak egybeiolyasánál feküdt.1330.-bán Nesicz néven talál 
juk feljegyezve.

106/. Ny itra yármegy e mono gráf iá j u .117.1.
107/. Wenzel:Árpádkori Új Oldat.XI. 135.

V
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területén szin-Eist-/llXs.^.Qlt"KlgKunYármegye,
tén voltak szép számnál besenyőtelepek.Gödöllőhöz tarto
zott 

f

k

az ide csatolt Besnyő-puszta vagy Kárla£B$wő • 
300 évig lakatlanul állott "Besenew" helyén hajdan 
virágzó község állott, mint a horvátországi Iván

Ezen
nagy
család, birtoka,kiktől azt Zsigmond király 1387.-ben el
vette. 1492.-ben Hatvannal együtt mint vámszedő hely sze
repel. A török időben teljesen elpusztult, a XV.század- 

108/.
tói kezdve csak mint puszta fordul már elő. Ma a 
híres búcsújáró hely. Két Besenvőpusztát találunk még 
a megyében. Az egyik hozzátartozik Nagyköröshöz,hajdan 
község,mely a török dulásban elpusztult s csak ezután 

109/.
kapcsolódott a városhoz. A 2/.-ik.. ma Sári külterü
leteihez tartozik. Ezt 1374.-ben mint edificiis desti- 
tua, Sárival említik, 1468.-ban pedig Vánnyal együtt, 
A mai Sári és ácsa közt fekvő Kis- és Nagy-Besenyő pusz
ták, Vány pusztával együtt Sári külterületei közt, Buda 
körül is volt Besenyő, II.Andrásnak a leleszi prépost- 
ság megalapítását megerősítő levele szerint: "Praedium 
etlam contulit,auod est circa Budám,Beseneu nomlne.“ 
/1214/. E megyéhez tartozott azon Besenyő.nevű falu is, 
melyben Ottó király, Henrik bán levelénél fogva Valter- 
fi Endre budai polgárt, mint ősi birtokában megerősíti, 
1306: Possessiones-in magna insula existentes,videlicet 
BesseneÓ et Eőrszlget vocatas." Csepel szigetén ma is 
megvan a hajdanában létezett Besenyő és őr-sziget hely
ségek nyoma is.Besenyő eredetű nevénél fogva ide tartó* 
zik ürkény helység is.. /Ugyanis Thonuzóba besenyő vezér 

110/. / • . /
fia Üi’Kund, nevéből Uícu;, Örkény. /Gyarfá^/ A juSZ**.;

1.58 / besenyő telepnek veszi a Kis- 
/Kccsoemét és W1 egyháza közt,, ez utóbbi- 
a régi /álkaozállust is. Pest vármegyó- 
ahól besenyők telé,pedieic megfordul e

kunok t örtó ne te 
kunsági /
hoz tartozik/, 
ben éppen ott.

ICB/.Galgóczy:' est-llllu- jelt kx-uiogye monogr.III.169’171. 
109/.Pesty: helynevek és- történelem.29.
110/. Goi; ib o c z: Ar pacik o r í tÖ rÖk s zemé 1 yne v e ink.!



az ősnévi Kata elnevezés is, különösen Tápló vidé
kén, u.m; Szent-Lőrinc-Káta,Puszta Boldog Káta,l;uszu- 
Egres Kata,Puszta Tamás Kata, és Nagy Kata nevű besenyő 
eredetű.helynevek. Ezenkívül
háza mellett, a ráckevei járásban. Volt régen Budán egy
Csutul nevű szőlőhegy, itt is laktak besenyők. Terük 
eredetű, talán besenyő név volt Tas és a szomszédságául/.
bán levő Eeecse.Egicse.eredetileg királynői birtok. 

Pozsony vármegyében:ősibesenyőtelep Padánv 
/alsócsallóközi kisközség, melyet egy 1265. évi oklevél 
említ. Ugyanis IV. Béla király néhány parányinak,mint 
tárnokainak, akik besenyők fiainak neveztettek /Saul 
et Saulum,filius Salamonié etc.dc villa Padan, qui • 
filii Bissenorum dicuntur/ 1265.-ben nemesek sorába 
emelé, hogy az ő és nem más zászlaja alatt harcoljanak. 
E nemeslevelet átírta és egyben megerősítette 1270-ben 

112/.
V.István király is. 1288-ban:terra Padan,1291.-ben: 
villa Padan és 1326.-ban:Possessio Padan a neve. Ettől 
nem mesze fekszik a szintén besenyő nevű Karcsa ,>uw- 
szerdahelytől nyugatra. ízár a XIII. században említik, 
neve 1248.-bán:terra Karcha. Hajldani besenyőtelep volt
Bős . egyike legrégibb községeinknek, melyet Jerney az 
1102.-ben említett Bey.s községnek tart.1262. és 1274. 
között előfordul a pápai tizedszedők jegyzékében,ahol
Bess néven van említve. Ugyancsak a pozsonyi Duna mel
lett Kis-t 

113/. 
ségek. A

Várkonv mind besenyő koz-
Bős szomszédságában eső

Bársunos /ívd, Bársonyos/ szintén besenyőtelepek.Itt 
ugylátszik jelentősebb besenyő település lehetett,mert 
az adományozott szabadosok és szolgák nevei közt több

111/. Bátky: Egecse. ?ö ld es ,£ü)or .1924.121.1.
112/. Nagy Iván:I -agyarorszagt csaladjai.VII,3U '■
113/.Bátk,*¡F^lynévmagyarázatok.P. es E.1921 .i3S.



114/.
török eredetű név fordul elő. Végül említésre méltó
Töbökréte falu a Csallóközben, mert Töbör mint tulajdon- 

115/.
név, határozottan besenyő név, és IV.Béla 1265.-évi ok
levelében mint ilyen Theber alakban elő is fordul.

Somogy vármegye területén első betelepült nép 
a besenyők voltak, akiknek egy csapatét még Zoltán feje
delem telepítette le az ország nyugati részén.A besenyők 
somogyi telepeiről a székesfehérvári János-lovagok részé 
re III,Béla királytól 1193.-ban kiállított megerősítő 
levél is megemlékezik; emléküket a helynevek is őrzik.
A somogyvári apátság alapítólevelében /1091/ a birto
kok közt találunk egy falut "Pincinaticorum villa^néven. 
Mivel az oklevél fogalmazója Odiló saint-gillesi apát 
környezetében keresendő, a falu neve a besenyők nevé- 

116/.
nek francia formáját tartotta fenn. Ez nem. más,mint 
az a SaaSDZá. vagy Besenvőíalu.melyről III.Béla király 
1193«-évi oklevelében így szól: " Inde ad villám Gur- 

117/.
guteg,inde ad Cutules, inde ad villám Bissenorum." 
Csánkinál /11.593./ 1437:Besenyw,Nagyatádtól délkelet

re esik. Valószínűleg a mai Rlnyabesenyő, mely az 1332- 
37.-évi tizedjegyzékben már előfordul, tehát ekkor már 
plébániája volt. Bessenvő alakban fordultak elő a ma 
Lengyeltóti községhez tartozó Fehérbézseny puszták.
Az oklevelekben 1298.-ban: terra Besenew,1335.-ben:
Possessio Beseneu iuxta Balatinum, az 1332.-37.évi 

pápai tizedjegyzékben pedig Beseneu alakban fordul elő. 
Részben a túriéi prépostságé, részben a Gordovai Fan
csőké volt. Besenve-Szent-Györgv: 1303:Valent.de Scto. 
Georgio et Joach; a gordovai Fancsok birtoka volt, a 
mai Balatonszentgyörgynek felel meg,Marcalitól észak
nyugatra . Ugyancsak Besenve-Szent-György:/1409:Zenth- 

114/. Batky: Köti iba, Kát ó.F, és E. 1927.198.
115/. Batky:Néhány vonás Csallóköz településföldrajzához. 

F. és Ee.1918.339.1,
116/. Két helynév.Századok.1911.537.1,117/. Jerney:id.m.162.1.

1303:Valent.de
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gyergh,1424:Besenye Zent Gyerg/ a szintén részben gor- 
dovai Fancsok birtokához tartozó azon helység,melyet 
a Lengyeltótitól északnyugatra elterülő /Fekete/Bézseny 
pusztával szomszédos mai Szentgyörgyi pusztának felél
meg. Templomát 1424.-ben említik. ’.Eltűnt falunév e
megyében É melyből Értem besenyő törzsnév mu-
tatható ki. ’Besenyőkre emlékeztető helynév még:
Besenvomál 1229.-ben:Beseneumal és Besenvő-uta 1279.- 
ben ut a Kapós vizénél /Beseneuvta./.

Sopron vármegye. Béla király névtelen jegyzője
előadja, hogy a németek a Fertő taván túl, a magyar ha
társzélek megvédésére, már Zsolt által besenyők telepi- 

‘ tettek le. Tehát a terület első megszállói a besenyők 
voltak s a megszállott helyeket is ők nevezték el. A 
13.- századvan viselt harcok következménye az lett, 
hogy a besenyők a Lajta vidékről részint elpusztultak, 
a Rábaközbe vonultak vissza, vagy beolvadtak az Auszt
riából bevándorolt németek közé. A betelepült németek 
közt a régi helynevek vagy teljesen megváltoztak vagy 
elnémetesitettek. A Rába melléki Árpás helység Szent 
István király a bakonybéli apátság részére kiadott í 
okmánylevelében mint “Villa Árpás" és "Arapas portus"

szerepel. 1222.-ben nádor az árpás!
besenyők megsértett szabadságát visszaállítja,okleve
lében azt a kiváltságot adja hogy ispánjukar három é- 
venklnt a nádor nevezi ki, s ez csak egyszer szállhat 
meg náluk, pereik elintézése végett azonban a kineve
zett biró évenkint is meglátogathatta őket. Két részre 
oszlottak: Voltak hadakozó és nem hadakozó besenyők. 
Amazok két ló után 6-6, emezek minden ló után 6 pénzt 
tartoztak fizetni. Ausztria szélén állott egykor‘Base- 

118/.Csánki:id.m.II.644.1.
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nyőd nevű helyséh /1265:Besenev, 1325:Bechenev és 
Beseneu, 1437: már Pechyned /ma Pecsenyéd vagy németül

121/.
Pötschlng, Kismartontól délnyugatra./ Viszont, hogy a 
Lajta mellékét az Árpádok első századaiban a besenyők 
részint mint várjobbágyok, másrészt mint határőrök bír
ták és lakták, bizonyltja az, hogy Sopron vára korul 
Lueur /Leber/ vagy l.őőr helység keletkezett, ahol sa- 
gittarius besenyők laktak. Később IV.Bélától III.Endré
ig számos okmányban engedték meg a lövőőröknek, hogy a. 122/.
város és vár falai között megszállhassanak. Ugyancsak 
ezekre engednek következtetni a Röitökőr /a mai Pecsenyé
ül határban/.őrnordánv és SSfllaŐr helynevek is.

A némttesitett besenyő helynevek a következők:
Potli /mai Petőfalva/-Pöttelsdorf. HsxfíH /mai Félszer- 
valva/s Hirm, flóroc /mai Márcfalva/- Márc, Szerdahelv 
/mai Selegd/'« Stettera,Szemere /mai Zemenye/=Cemendorf, 
torkostértés /mai Fraknó/= Worthenstein, űeXQS /mai 
Darázsfalu/* Trausdorf, Szántó /mai^Seleg/= Antau, l'ayad 
/mai Szentmargitbánya/s híargaréta. * Siklós =3zieglós,
Susian« Schattendorf, Qág s Agendorf, Zoán = Wandorf, 
Gyula- Loipersbach, Meggves-Mörblsch. Szaka = Okkan és 
JaxXfifiék-2 Scharfeneck. .

Besenyő helynevek voltak, de még nyomaikban is 
elveitek:a következők: Cseken a mai Wienpasslng, a két 
Ikka, Ábráhám-Kéthida a Lajta mellett, K&LSS& a mai, 1'11- 
lendorf, Kétesé a mai pecsenyéd! határban, Per.esz&i a 
mai Siegesdorí , Hnvazá-. VlZx, Pagyftr, KűXácsir2USZ.ták 
Sopron városa körül, Sjpse a mai Balf.Pomogy a mai Cili ing- 
thai vidékén, vártai -szálló a mai Kismarton, 
és Gvlma falvak a Fertő mellett, pzil a mai líust, és 
Csákén- a mai Tundolskirchcn. A besenyők a mai Lajta,

121/.Csonki:id.m.III.623.
122/.Gyarfasüd.m.II. 57.
123/.Vanyo T: A Vulka-völgyének településföldrajza 

P.és E.1927.



Vulka es Splttelbach folyókat.: sár. Selvee es Iterenve 
124/.

vizének nevezték. Gyárfás szerint /A Jászkunok 
története. 11.58/, figyelmet érdemel, hogy a régi kor
ban Sopron vidékén Hórka v. Barka, Paeha v. Páka és 
Bérén v. Berény falvak említhetnek s a Jászkunsággal 
határos területen szintén régi eredetű Barka, Páka és 
Bérén helynevek léteznek.

Szabolcs vármegyét különösen a XI.században ki
sebb nagyobb csoportokban szállották meg a besenyők s a 
százdl apátság alapítólevele már állandó lakosoknak szá
mítja őket. /1067/. Valószínű, hogy ők voltak e terület 
megszállói és megtelepítésük után a földrész osztályta 
nem került, hanem maradt fejedelmi kézben, mint orszá-

125/.
gos közvagyon. Letelepedésüknek, úgy mint a nyugati 
határszélen, elsősorban védelem szempontjából volt 
fontossága. Hogy a besenyők határőrök voltak, ezt legjob
ban bizonyítják az erre vonatkozó Eőr, Szakoly, Bőr-Ladánv, 
Eőr-Mező. Lövő és Lövő-Petri helységek, melyek határőr 
telepek voltak az északkeletről jövő támadások ellen. A 
krónikák szerint háborúk estén a sereg előhadát képezték 
s a későbbi várrendszernek is ők alkották a magvát. A 
földterület, ahol letelepedtek nem ment át tulajdonukba, 
hanem az államfő rendelkezése alatt állott miután meg-

126/.
maradt nemzeti közvagyonnak. A szabolcsmegyel besenyő
telep középpontját képezte a ma: is .meglévő Besenyő nevű 
falu. /1455:Possesslonls Besenywd vocate in Comitatu de 
Zaboch/. A Kállay család levéltárának egyik oklevele 
1448.-ban Bessenyewd alakban említi. 1444,-ben a Kércsy, 
1457.-ben a Sennyel család volt a földesuta. 1591. és 
1776.-ban már Besenyőnek van Írva. Levelek szomszédságá-

124/. Nagy 1: A Lajta mint határiolyam.Szazadok.1871.372.
125/.Kanara:Szabolcs varmegye alakulása,12.1.
126/.Szabolcs vármegye monográfiája.401.1.
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ban.- Hozzátartozik Kis-Besenyőd-tanya, hol bronzkori 
leleteket: egy szkyta és őt nyélbe szúrható, négyoldalú 
hegyes kupalaku nyílhegyet találtak. Besenyő falvak még 
továbbá Laskod. mely egy 1455.-évből származó oklevélben 
már ezen a mai néven szerepel. A XV.százazdban egy ideig 
Szatmár megyéhez tartozott. Ezen helynévnek megfelel He
vesben a Lakó patak neve, mely a hevesmegyei Besenyő hely
ség határában folyik. *A községben egy mély ároktól kö
rülvett, szabályos alakú mesterségesen hányt,kisebb vár- 
alaku hely van, mely hajdan állítólag földvár volt. A 
határban pedig több hasonló domb van. Iklód^ ma puszta 
és Petneházához tartozik, hajdani besenyőtelep, mely a 
Zichy okmány tár szerint 1374.-ben még falu volt. Ugyanitt 
szerepel már 1284.-ben mint "villa Zekul” a mai Székely 
község. Őrmező, tiszamenti kisközség, melyet a leleszi 
levéltárnak 1435.-évből származó oklevele a mai nevén 

• «

említ. 1483.-ban a Petneházy család volt a földesufca. Ma 
őr-Ladánnval Mező-Ladány néven egyesítve van. Lövő- köz
ség egy nármarosszlgeti líceumban levő és 1413.-évből 
származó oklevél szerint Cltáros-lövő /Cltaruslewew/ 
név alatt volt ismeretes. 1430.-ból a Nemzeti luzeute 

128/.
levéltárának egy oklevele mar "Léivé" néven említi. 
Laktak még besenyők Túra. VursánaL,. .^áth. Baj.sa és az 
eltűnt Eköcsöp is. A besenyők emlékét tartja fenn 
Bezdéd /ma Tiszabezdéd/f.lu neve ás Tas helység.

Szerfal megyében a besenyőkre emlékeztet Besenyő 
helység /Fleb.ueBeseneu/, mp Besenovo szelő és Beseno- 

130/.
vo monssztir, Iangyalosától kelet-északkeletre.

Tgmag vármegyében a Temesvártól éssak-nyugat- 
ra eső U1-Besenyő falu emlékeztet a hajdani besenyő

127/. Kandia: id .m .11.1.
128/. Szabóiéi: varmegye monograí laja.40.1.
129/. Kantira:id.m.1971.
130/-. Osánki: id .m. II. 241.
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131/*telepesekre. Neve:1332.-ben Bessenew, később Besenyő. 
A XVIII. és XIX. századokban Neubeschenova, m. UJbesenyő.

Tolna vármegyében: is számos besenyőiedéi) volt. 
A besenyők telepítése Szent István és utódai korára esik. 
Tudjuk, hogy első szent királyunk hatvan besenyő családot 
telepített a Sárviz mellékére. Tehát a telepek a már le
tárgyalt Fejér megye íolytatásaképen Tolnába, is lehusod- 
tak. Különösen a két megye érintkezővonalán találunk 
nagyobb számú besenyőtelepet. Azután Kölese és l^gyúo- 
rög’között, Tolnavár körül, Sárközben, Tamási vidéken, 

lösz.
végül Dombóvár körül voltak beseny©települések, kész
ben oklevelek, részben besenyő személynevek alapján meg
állapított besenyőtelepek a következők:

Alsónyék község alapításáról pontos adat nincs. 
Bessenyő eredetű helység, régi dűlőnevei közt előíordul 
Besenvőhát. Mostani helyén valószínűleg az 150ü.-as é- 
vekben létesült. Báta község már a régi korban is alkal
mas hely volt a letelepülésre. A községet a rómaiak ko
rában Ancianénak hívták s határán vonult keresztül az 
aquincumi ut. Ha keletkezését a bátai apátság idejétől 
vesszük, úgy a község Szent László idejéből való,aki 
a nevezett apátságot az itt lakó pogány besenyők meg
térítésére alapította, tehát őslakói besenyők voltak 
és ugyanitt egy kisebb besenyő kapitányság székhelyére 
találunk. *A község 1526.-ban jórészt elpusztult, de 
később ismét virágzásnak indult. Bredetl települési he
lye, a jelenlegi község déli része, az azelőtt BátatŐ- 
nek nevezett rész. Az apátság a község északi részén 
levő dombon épült, ma már romjai sincsenek meg.Bese- 
nvőrév és Besenyőid is volt e megye területén;említi 

131/. Csánkl: ld.p-.II.27
132/.Kovúch A: Beuanyőtelepülesek Tolnamegyeben.24.1.
133/.Fuxhoííer-Cz Uiár :lvlonastcrologia. I.2281
134/. Kovách: id .m. 27.1.
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II. András kiráéynak a fehérvári keresztesek birtok-
135/.

területét tárgyaló oklevele, 1211.-ből, amelyben Föld
vár nevű birtok határleírásánál fordulnak elő.Utóbbi Be- 
nenethuv,Besenethw,Crtvay szerint /Magyarország régi 
vízrajza 1.129./ egy dunamentl pocsolya Tolna és Fadd 
közt. Beles /Bélés/ falu /"Poss.Beelch... .cum una ca- 
pella in honore sancte Katherina virginis constructa 
íuxta Saarrete:1342."/ a Sárrét mellett. 1399.-ben No- 
biles bisseni de Belch emllttetik. A Kölsdtől északra 
eső Hodos táján feküdt. Csetény, a pápai tizedlajst-
romban Chechen,Checin; Nevét a ^sete besenyő személy- r -t rr« ✓

névtől kapta. Ma puszta sárszentiőrInc mellett.
Dorog. 1399.-ben Nobiles bisseni de Parthas-Dorog.
Ma Kagy-Dorog Pakstól nyugatra. Dalmandi villa űalmadi, 
királyiniudvarnokok faluja. Talmat s besenyő személynév. 
Ebből lett Dalmad. Ezenkívül Dombóvár: castrum Dombo 
1453.-ban. Már 1395.-ben Alapi Dombó besenyő, szolgabí

138/
rói tisztséget tölt be. Égres, Alegres a Sár folyó 
mellett. 1324.-ben Simontornyához tartozó rév és vámhely

139/.,
volt s a mai Pac-Egres pusztának felel meg. Értem be
senyő törzsnév mutatható ki a megyei Értény község ne-

140/•
vében /1513-26:Erthen Erthewn/ ; ma is meglevő nagyköz
ség a tamási járásban, A török hódoltság előtt 19C 
házzal bíró város volt, a un már csak Decs melletti

T. 141/.
puszta Ete. ^eve 1446.-ban Ethe. Gencs puszta Síó- 
gárd mellett, a Kanos besenyő személynevet őrizte meg. 
Garbó- néven két falu volt Tolna vármegyében._X*.Gur- 
bew:1337, Berbew:1397, a mai Görbő falu Pincehely 
mellett.„2^ Kerbui, Gurben, ez a falu Kondapusztá- 
val volt határos. E helységet /ma puszta/ Gergely be
senyő ispán elfoglalta, de 1352.-ben a tolnavármegyei

135/.yTerney:íd.m,164.
136/.Osánki:.id.m.III.417.
137/.Kovach:id .m.21.



közgyűlésen Miklós nádor arra ítélte, nevezett
birtokot az Ábrahámi apátnak adja vissza._ Gyulaj, a 
besenyő Gyula név. megőrzője A357;Gyulay ,1460:Gywlay/; 
békésmegyében is van Gyula helynév, szintén besenyőtelep. 
Hodos: Hudus 1320. Joh.íil.Stephani bistíenus /possidens/
in Hudus /1344/. A község részben Anyavarhoz tartozott. 

143/.
la puszta Kölesd közelében, ettől kissé északra Kajdacn 
/Kajdocs/,Nobiles bisseni de Kajdach /1399/.Petrus ¿let. 
Bessenew de Kajdach. Hetivásáros hely volt,Pakstól dél
nyugatra találjuk. Kaptár /os/ Nobiles bisseni de Kapte- 
rus 1399.Kölesd, Kajdacs és NagyCurog vidékén talál- 

144/.juk. *Közénfalu /Kuzepfalu 1329/.Nobiles bisseni de 
Kv/zepfalu /1399/, a mai Kölesd vidékén a Sárvíz mellett 
feküdt s a mai Hidvég pusztának felel meg. Török típus, 
talán besenyő a tolnamegyei Kurd falu. Már az Árpádok 
korában szerepel,1263. és 1273.-ban mint villa Kurd.
Mindenesetre fontos az a körülmény, hogy a besenyőte
lepek mellett fekszik. Kustan.. v. Kusta /Kusthan,Kwst- 
ha./ főként nemesi nevekben fordul elő. Csánki szerint 
/111.436/, a megye közepetáján feküdt. Kösd vagy Kusd 
1325.-évi oklevelekben Hard és Vajta besenyőfalvakkal 
együtt fordul elő a Sárvíz mentén, tehát a vármegye mai 

146/.
határánál fekhetett. Kecsel /Nobiles de Kechey a Ta
mási várhoz tartozott és a mai Kecsege vagy Köcsöge 
pusztának felel meg. A: Kancs besenyő személynevet 
őrzi a fejér-tolnai határszélen Tolna megyéhez tartozó 
Kanacs-nuszta is. Menyődi Meneud, Simontornya mellett. 
Hasonló nevű besenyő falu van Bejér megyében is.Besenyő 
személynevet /Maitza/ tartott fenn Majsa, akkor .falu, 

147/. z
ma puszta. Nadasd Aerra bissenorum de Nadasth,1233/, 
142/. Jemey: id .m .164.
143/.Csánkl:ld.m.III.429.
144/. U.o. z III.433.
145/. Gombócz:Árpádkor! török személyneveink,M.rty.X.301.
146/.Kovách/ i.m.21.
147/. U.o.: 20.
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/poss.ét castrum Nadasd in comitatu de Tholna,1296/. 
1472-ben Baranya megyéhez számítják. Ma ls^Baranya me
gy éhen találjuk Pécsváradtól észak-keletre. dcsénv ; 
Wlchen, Hsán,a pécsváradi apátság alapítólevelében.

, 149/. 
Neve és környezeténél fogva besenyőnek mondható.
Surfelpusztult falu,1382.-ben I.Lajós király Pécsi 
Miklósnak adta. /Besenyő törzsnévből:TzuraSur/.Tökö-

' szeg. Nobiles bisseni de Thukuszegh,1399.Kölesd és 
150/.

Dorog vidékén feküdt. TabazThba falu, Thaba.Gyula 
és Dalmad tájékán feküdt. Előfordul egy oklevélben is, 
1344.-ben, amelyben Gergely besenyő felesége Ilona és 
testvérei a szekszárdai konvent előtt Tolna vármegyei 

151/.
thabáni jószágukkal rendelkeznek. Tolna .szintén
besenyő nevét,mégpedig a Tolnának,a besenyő lakósok ve
zetői éri iának nevét tartotta fenn. Már 1055. és 1093- 
ben említik oklevelekben, mint kikötőhelyet vámmal és 
révvel. VajLa.a Sár folyó mellett Hard faluval szomszé
dos és határos. 1397. és 1401.-ben Tolna megyéhez tar
tozott. Közvetlen szomszédságában besenyő fészkek 
/Besenyő név Boyta-Vayta/. V^ánd:Torra Varsód /1305/.

illus ’ ouka bissenus de Varsa. I«a a megye kö- 
152./

Köleseitől nyugatra találjuk. ’ És utoljára¿éptáján
Nobiles bisseni de Végfalu.1399. 
A mai Hidvégpuszta táján sárvíz

Toronlat vyphpft tartozik már a Csanáú 
vár; eníá letárgyalt ^bes^nyő, falú, mely Csanádi- 
várföld volt. 123’.. és 32,-ben "a Csák nemzetség birto
kai közt találjuk. U69.-bnn Beseneu /Besenyő/helység 
пхнкдд nemesei kapnak királyi adományokat.Tizek még

i. ..шли. 
id.in.22,23. 
IU,I1U55.
«К; 1 v ul ka < iw VU «

1.. .-.111.457.
ITT.4’-7.



1405.-ben is mint besenyő nemesek szerepelnek»/’idelés 
nostri Besseni Nobiles de l-.agh Besscnv./, ne 14^5.-oon 
már csak egyszerűen nagybesenyői nemeseknek hivatnak, 
/nobiles de Nagh-Bessenew./

A régi Valkó vármegyében /ma Verőce és Szeréin 
egy része/ Eszék környékén 1196 táján laktak besenyők 
is. Ezt bizonyltja Imre király r. cikáclorl apátság ré
szére kiadott oklevele, mely szerint az eszéki vásár 
helyén és azon apátság minden részein vámfizetésre sző

lős/.
rittattak a környékbeli besenyők. Csánkinul /1I.28C./ 
is előfordul egy Besenyő nevű helység e megyében,13Jí: 
Beseno, Bessenew. Ekkor Berzéte-monostorához tartozott«. 
A mnostor ma Nustar, Szerem megyében, Vukovártol kissé 
nyugatra.

Vős vármegyében a besenyőket Zsolt fejedelem 
———————————————— XÓÚ/ *

telepítette be és ahogy Horváth Mihálynál elvassui :
Zsolt fejedelem az ország nyugati határszélére Vas 
megyében a Fertő táján nemrég bevándorolt besenyőket 
a magyar fajú oroszokat telepitette le, s általuk egy 
várat épltctett, mely Kőszegnek neveztetett. Kőszeg 
nem mint vár, hanem mint egyszerű hely már akkor léte-

157/. 
zett, mielőtt Zsolt vezér a várat megépítette volna, 
s régibb lakosai a besenyőkkel és magyarfajú oroszokkal 
csak szaporodtak. Egy 127C. évi oklevélben V. István 
király a monyorősdi besenyőknek a vas-megyoi mai xízaégl 
lakósok /úgynevezett őrségi kor'létb.u/ -íi ülőinek, őr
nagyaik irányában való kötelezetvén 12. t, V'-l..'xiint ; . - 
guk között ügyeiknek és bajaiknak rai móuoii való elin
tézését meghatározza és elrendeli, hogy a régedéi vége
ken nemes faluk Zala vámegye hatarától egész az u.n.

] 58/.
Luk helyig őröket állítani tartoznak. l’onyorókerék 

154/. DoroVsZr., : A honJiglalás története. 144.
155/.Jerney: A magyarországi besenyőkről.165.
156/. A magyarok története.32.

‘ 157/. Vas varmegye monoc:rafiújK.138.
158/. Hazai < kr.it.VIII. 1 7.
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és Felsőőr helységek. Ugyancsak a besenyők ottlétéről 
tesznek tanúságot^elmegyében létezett hodászl besenyők 
/Bisse de Huduotz/, is az ugyanott lévő Besenyő hely« 
ség, mely 1479-ben Besenew néven fordul elő. Ma puszta 
Rohonctól keletre, Seregélyesháza mellett .Monyor ókerék 
vár tartozékai közt sorolják fel 1496.-ban pesefalva 
/Besf alva, 1437: Be séf aluaAözséget. Ma Besfa puszta, 

16C/7 t
Taródía és Kemesmal között. Vas megyei Baba melletti 
Splculatorok /határőrök/-ról beszél V. István 1269.évi 

, , , t oklevele, melyben Csákány es Gasztony helységeket említ.
Veszprém vármegyében a besenyőkre emlékeztett 

a Nagy-SzöllŐshöz hozzátartozó BeRenyd-major és Bozsok 
határában található Besenyő-nuszta^Aepsényhez közel/.

Zala yáiaagyében Jkét Baasim nevű helységgel 
találkozunk1335.-ben a zalavári apátság birtoká
ban találjuk Besenyő helységet. /Bessenew,Besseneu/ 
Nagykanizsától keletre feküdt. Csehivel és Péterfalvá- 
val /ma puszták e tájon/ volt határos .JU Besenyő /1381 
Mobiles de Besenew, 148 sBessenyew/^elységet Zalaeger
szeg mellett, ettől délre találjuk, ez a ruai Zalabese-

163/. 
nyő. Végül a besenyő eredetű Bilié. ma Helye puszta.

Srtiélyben is laktak besenyők, akik a X.és 
XI. században Jöhettek oda. Vannak, akik a székelyeket 
besenyőknek tartják. Ámde forrásaink a székelyeket éppen 

besenyőktől, az erdélyi székelyföldet a besenyők és 
oláhok határszéli erdeitől, a besenyőtelkeket a szé
kely falvaktól mindig raogki; lömhöz te tik. A* besenyők és
oláhok határszéli erdejét említi II..3ndre király sza- .

i

ea. sitiévé le a szászok rezére, melyben a német lova
goktól visszavett adomány-egy részét/1224/11 vöm

• «

159/.J6rney: ld.fn.J53.
16C/.Csúnki: lci.m.II.737.

= lől/.Jerney: ld.m.163.
• 1$^/.wí^ani»l: _xl.3ő. -- •

!'-1-Vnevi'f.jyaráZt:tok.F.üS £.1921.139.
lt>4/.Hornon: A székelyek eredote.LI.iy.XVII.103. '

Z '•
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Blacorum et Bissenorum* a szászoknak adományozta; így 
a besenyők erdejükkel a szászokhoz csatoltatván a nyert 

165/.
szabadsagokban egyenlően részesittettok. "Praeter ve
rő supradicta síi vám Blacorum et Bissenorum cum aquls 
usus conmines exercendo cum praedicUs scilllcet Blacis 
et Blssenls eisdem contulimus ut praefata gaudentes li
bertate null! inda servlre teneantur.*- Besenyő nevű 
falvakat találunk.

Háromszék megyében ftasmő» á Csente alakjában 
fekszik, a Besenyő patak északra,hajlásánál. Szt az ide
települt besenyők alapították. А XIV. század elején elő
fordul a pápai dészmák regesztrumában Д332/ Besenczed 
és Besendzd név alatt az 1567. évi regesztrumban Besse- 

166/.
nyev néven 28 kapuval szerepel. Itt találjuk még Kézdi- 
vásárhelytől északra Croszfalut. régi besenyőtelep,mely 
az 1567. évi regestrumban Oroszfalu néven 15 kapuval 
van bejegyezve.

Beszterce»Naszód vármegyében a Sajó melletti 
Besenyőt, a németek Heidendorfnak,/Villa Pagania/ ne
vezték, mivel az odaérkező szászok az ott lévő bese- 167/.
nyőket pogányoknak nézték, vagy tudták.

К1&гК1ЖШ0.Ж£Уй radnóti járásában van ma is 
Búzás-Besenyőr mely a Besenyő patak szűk völgyében fek
szik és előnevét attól nyerte, hogy ott igen sok és 
híres búza terem. Besenyő telepítés,mely 1657.-ig Ke- 
relő leányközsége volt és csak ezután lett Besenyő az

... / 168/7anyakozseg. ,
Besenyő nevű hely volt még А130гХай0Г..Шй&Г£ййД 

ezenkívül Hunvad megyében Вееддд /Bessehdórf/ és
'< - ■ ■■ ■■ '

165/. Gorney:’ l? .m.l65.
166/. Orbán: A. Székelyföld leírása.III.182.
167/. Hunfal vy Magyarország Ethnogrsíiáj:^.355.
168/. Orbán: id.m7v.37.
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megyében Bőssé /Bessinbak/.
Szabad besenyők laktak a székelyföld egyes helye-

in» így: Kanta, Karatna. Alsó és Felső Volál.Peselnek. 
Szárazpatak és Kézdl*Szent»Lélek helységekben és haj
dan szabad besenyők laktak, kik a királyt fegyverrel 
szolgálták és a székelyekkel táboroztak. E falvak haj
dan a Székelyföldhöz tartoztak s csak akkor csatolták 
őket Fehér vármegyéhez, midőn e falvakat az Apor család
nak adományozva, a Bálványosvári birtokhoz kapcsolták, 
így az Aporok 85 szabad besenyő lakhelyhez "Octajinta 
quinqué mansiones liberorum Bicenoruip" jutottak. 
Lázárfalva ma esik megye legszélső faluját képezi, a 
Fehér megyéhez tartozott Bálványosvári terület szomszéd
ságában. Ezen helység még 1365.-ben Fehér megye terüle
tén feküdt, mert lakásai, akik már ekkor lassan kihal
tak, besenyők voltak. /Lazarfalva in Comitatu Albensl

inul tűm tamen desolata./ /1365/.
Udvarhely Yáraggíében.. Felaá. éOlfió

1421.-ben besenyő lakosokat említenek.
BQdo^ nevű helység van ¡jáXfiuaaáKhfin,Bessenyő 

nevű község közelében, tehát nevénél .fogva az is lehet 
172/.

besenyő eredetű. Úgyszintén novü helységet 
találunk vácffisgy.fthfin is.Heve 1228.-
ban: Caput Botegh, ez a mi Kls-Budak, mely 1482.- 
ben "Budák* néven Besenyői László birtokaként szerepel 
és A régi/ dobokavármegyel Siwontelke szomszédjaként 

173/.
fordul elő. Közelében van a szászok által Helden- 
dorínak nevezett Besenyő falu, tehát feltehető,hogy ez 
a Beszterce-Naszóa megyei Budák is besenyő telep

' 109/. Jemoy: id.m.165.
170/. Szabó:A m^/ar országi székely telepekről.Száza 
lTlAHé^hy: A székelyek ec magyar nomoglalás.Ethnog 
172/. Batfar: Helywvmágyarazntok.Föld os Ember.1921. 173/. Csánki: id.m.V.341.
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VÓgÜL találunk Maroa»Torda jegyében HffXQ&zYÓSüTr. 
hplvan Be se nevű cser és gyertyános erdőt és ugyancsak 
itt Bese-oldal és Bese-alja nevű dűlőket.

- » - ■KÜH’ — — —

Mielőtt a hazai besenyőtelepek felsorolását be
fejeznénk, meg kell emlékeznünk az úgynevezett Vossian 
vagy VarsAnv népről. iSzek Károly János szerint Aejér 
vármegye története 1.181./ nem mások, mint besenyők. 
Ugyanis a Vosslanoknak Fejér megyében két telepük volt, 
mindkettő Varsánv név alatt szerepelt Baracska mellett, 
a másik MOJosháza alatt a Kis-Duna partján ma is Varsány 
néven ismeretes. Minthogy ezen varsáitoknak, ép úgy,mint 
a besenyőknek telepeik vizek, patakok, gyakran tavak mel
lett feküdtek s hadiszolgálataikon kívül béke időben no
mád szokásaikat megtartották, Így a halászatnak egyik 
legrégibb eszköze lévén a varsa, némely helyen verse, 
lehet, hogy a vossIonok is együtt emlittetvén a bese
nyőkkel, szintén besenyők voltak s csakis a varsa ha
lászó eszközzel való foglalkozásuk miatt kapták a vos- 
slan, varsány elnevezést úgy ők, mint általuk lakott 
falvaik is. Besenyőket ért a "Vosclani* név alatt I. 
Géza király is, akinek a Szent-Benedeki apátság részé
re 1075.-ben kiadott alapítólevelében előforduló határ
ié Írásnál olvassuk: "Item super Aruch, cum illls qui 
Vosciani dlcuntur, propter dlvislonem fovea fosta est. 
Clrcult enlm Idem Aruch totem partém terrae e rte
Vosclanorum et venitur uique ad terram Zunde.*
Több helységre találunk Varsány elnevezést,amint azt 
az oklevelek is tanúsítják. Igy:"Una vilié Vossion* 
vagy *0ssyan* /tfenzel: /Árpád.UJ.okmt.IV.81/.*....st 
villám Voschan iuxta Danublum; villám Wossyan cúm tri- 
bus maciplls in comitatu Slmlgiensl" /Vbííel.IX.152./...

174/. Jerney: id.m.156



■Una vilié Wossyan" /Vfezel:IX.173./.."inter terram Toxus 
et Vossian" /tfenzel.IX.31O/.. ."Quintum praedium est quod 
vocatur Vossian" /tfenzel.XI.471/. stb.

Éti
X - X

Még néhány jellemző a besenyődről:
Harcias nép. Konstantinus Porphirogennetus 945.-ben irja 
róluk:*A besenyő néppel békében kell lennünk,..........hoz
zája követeket és illendő ajándékokat kell küldeni,... 
mert a nép határos Cherson városával, amelyet megtámad
hat." Más helyen: "A turkok is félnek a besenyőktől".

Nomád nép. Nurredln Mohamed Aufi perzsa 
iró, aki a XIII. század közepén élt könyve IV.részének 
16. fejezetében irja; *A bedsenakok olyan nép, mely szün
telenül barangol; amerre sok eső van, arra mennek..•••• 
barmaik és egyebb Javaik bőven vannak."

A besenyő nyelvről van említés téve Pia- 
centon Antonius szemtanúnak utazási leírásában. Anna 
Comnena is ^megjegyzi, hogy a besenyőkés comanok egy 
nyelvűek.

Öltözetükről is ír Bonfinius, aki szerint 
még az ő korában is a besenyők zászlós lándzsákat hasz
náltak, hosszú szakáit és bajuszt viseltek és tarajos 
forgókkal ékesített csákót s a perzsák módjára bő öltö
zetet hordtak.

őshazájukban kereskedést is űztek, még pe
dig nemcsak a rúzsokkal, hanem másikrszomszédaik a Cher- 
sonltákkal is a következő cikkekkel: bársony,selyem,rit- 

177/. 
kább posztók, prémek, azután bors, viasz, párducbórök stb.

175/.Thury: A ^¡agyarok eredete
176/,Gyárius: i.m.II.45.
177/. U. o. II. 56.
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. , , 178/.
Nagyobbára kölessel táplálkoztak, es. a XII. 

században élt Freysingi Ottó azt írja, hogy a pecenák 
nemzet,"mely Magyarországgal észak és kelet felé hatá
ros" nyers és tésztátalan lóhussal táplálkozik.

Mi temetkezési módjukat illeti, kétféle a vé
lemény:

Leó Jlaconus egy 971. évi ütközet leiratánál 
mondja: hogy a scythák, köztük a besenyők éjjel hold
világnál elesetr bajtúrsaik tetemeit felkeresték s hosz- 
szu fakásba összehordva máglyán elégették. S szertartás- 

179/.
nál nemzeti szokás szerint számos .foglyot megöltek. 
Viszont Rubruquls francia utazó a XIII.század közepén 
is azt tapasztalta, hogy a besenyők a halott főié nagy 
halmot hordanak s neki arccal kelet felé fordult s ke
zében csészét tartó szobrot emelnek.

dd
S3

178/. Borobszky: A honfoglalás tcrtenete.22.
179/. A tárnokvölgyi ütközet es a hun-scythák temetke

zési módja. Századok.1867. 365.
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