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C s a k  ú g y  G ö m ö r b ő l ,  G ö m ö r b e n ,  f ő l e g  

i t t ,  n e m c s a k  i d e ,  á m d e  i n n e n  v a n        

s z ó l á s o m ,  s  n e m c s a k  é p p e n  G ö m ö r r ő l    

a v a g y  

A  m e g t ö r t é n t  d o l o g  n e m  j á t é k ,  s  a m i  

í r a t i k  n e m ( c s a k )  j á t é k  a  s z a v a k k a l 250 
 

 

Nem Gömörön szólók, hanem Gömörben. A kettő ugyanes különbözik. Az első pallosjogú 

királyi város volt, ma már csak tönkreítélt falu, a második (mely elsőbb) egy vármegye volt, 

amelyet országnak hívtanak. A volt vármegye egy, inkább többrésze, valami más es volt, de 

vajon mi mostan?  

Arról lehetne vitatkozni, hogy Mátyás király Gömörön vagy Gömörben kapáltatá é a nemes 

urakat, de nem érdemes. Gömörön álló szobra érdekesebb. Sőt érdekes módon vészelte át a 

második világháborút. A szovjetok ugyanes fel akarták robbantani, de egy oroszországi magyar 

nagyháborús hadifogoly nyelvtudásával ezt megakadályozta. Elmagyarázta a robbantani készü-

lőknek, hogy ez az ember megkapáltatta a magyar „bojárokat”. A szovjet tiszt erre így felelt: 

Ah, kak nás Sztalin.251 Aztán táblát akasztatott Mátyás szobrának a nyakába. Felírata: Pérvíj 

kommunyíszt.252  

E szobortól nem messze van Czinka Panna kétnyelvű felíratos szobra. Nemrégen emeltet-

ték. Szépen szólt a hegedűje, de az alsó szöveg olvasásában nem lehetne sikere, hiszen annak 

akkoron, a későn született nyelvtanának se híre se hamva nem volt.  

Régi híres iskolájáról szólni lehetne, de szóljon inkább Gömöri Kovács István tanár úr.  

Az említettek után nemcsak Gyöngyössi István, s nem az ördög cimborája Hatvani István, 

Ferenczy István, Szombathy Viktor, s nemcsak Tompa Mihály, Fáy András, Szkárosi Horváth 

András következne e sorban. Gömör vármegyének volt egy Andrássy nevezetű egyénisége, a 

Szép Akasztott, aki magasan a Haza Bölcse fölött állott. De most nem az egyéniségekről, nem-

csak az emberekről, valami másról volna szólásom.  

Hallád volt-é hírít Gömör vármegyínek? Kérdi a nóta, évszázadok óta. De vajon mit rejt e 

név? E név, amelyről Szodomától Gomoráig mindent összehazudtanak, s hazudnak ma es. 

E szó hivatalos elválasztása Gö-mör. E dolog arra utal, hogy az elválasztási szabályokat 

nem magyar gondolkodású egyének alkották. Helyesen elválasztva Göm-ör.253 Cseréljük meg 

a két szót. Ör-göm. Mélyhangrendben er-gom. Az elejéhez elég hozzátenni a ker-eszt végét, 

                                                           
250 Közös jelen, múlt és jövő Észak Kárpát-medencében, különös tekintettel a gömöri tájegységre. A Zürichi 
Magyar Történelmi Egyesület Kilencedik (Rozsnyói) Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai. Rozsnyó, 
2000. Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 3. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 38. ki-
adványa Rozsnyó–Budapest–Zürich, 2002. http://mek.oszk.hu/06700/06792/06792.pdf pp. 9-17.  
251 Óh, mint a mi Sztálinunk. 
252 Az első kommunista. 
253 Hasonlóan van pl. a szabad szóval. Szab és ad. Megemlítendő még az av-ar, mely av(ult) (évült) férfiút, azaz 
ős-lakót jelent. 

http://mek.oszk.hu/06700/06792/06792.pdf
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vagy az Eszt-eny (Esteny, Esten, Isten)254 elejét, s meg van Eszt-ergom. Sőt összerakható a ker-

eszt-eny es. Ugye nem jók a mai elválasztási szabályok? Ha jók, akkoron nem tudjuk eredeti 

összetett szavainkat. Ha tudnánk, akkor az összetétel helyén választanánk el. S valami más es 

sántít! De nagyon! Ösméri valaki a szentírási számozás titkát?  

Az őr világos. Mi a göm, vagy gom? A Nagy Kerek Világ-ot jelentette, melyből a gömb 

szó alakult. Mi hát a Gömör? A Nagy Kerek Világ őre. Mi az Örgöm – Ergom? Fia a Kerek 

Világnak.255  

Látszólagos ellentmondás?: Gömör a távíratban Geomeor. Ageo földet jelent latinul, a mer 

pedig méret. Kimért (odaítélt) föld a Gömör jelentése? Kinek lett (oda)itélve, kimérve?  

Gömör és Esztergom nevének eredete sok mindent megkérdőjelez. E dolog érinti a szent-

írási számozás titkát, amelyhez még sok minden csatlakzik. Pl. AlsóEszterga. Madách szülőhe-

lye. Ez ugyan nem Gömör, de közel van hozzá. Éppenúgy mint a Nagy Palócz, Mikszáth Kál-

mán születési helye, amely helyesen nem Szklabonya, hanem Székely-Abony. (Pontosítva: Szé-

kely(ek) Abonya.) Miért utálta Mikszáth a papokat? Gömörben van egy Kálosa nevezetű falu. 

(Inkább kettő. Kis és Nagy.) AKÁL egy Isten volt, az Ócsa a tudomány és a művészet alant 

lévő vára. Gömör és Esztergom után következik Kal-ocsa. Így kell elválasztani! Van (nyelvileg) 

mellette Kad-ocsa, Pad-ocsa, Pal-ocsa, Mad-ocsa, Mal-ocsa, Bab-ócsa, Kam-ocsa, stb. Csak 

Nemes-ócsa esete világos a mai elválasztási szabályok szerint. Ócsa-fa nevének elválasztása es 

jó lenne a mai szabályok szerint, de e falu híres szülötte Bél Mátyás ezt a német papok írása 

nyomán Ocsova-nak írta. E helynevek mellett egy teljes vármegye: U(n)g-ocsa. Ennek eredeti 

neve: Hun-g-ocsa.  

Rozsnyótól keletre van egy csonka kúpnak látszó hegy. E helyen van egy büszke vár. In-

kább várkastély. Az Andrássyak birtoka volt. Délnyugat felől nézve szinte minden vízszintes 

metszete kör. Köröshegy volt a neve valamikor,256 amikor még a vár nem volt rajta. E hegyen 

fújatta meg vadász-, sőt csatakürtjeit a Horka. 

Ez utóbbi katonai rang volt. Körösön a horka, mondá a nép, s kürtök szava szerint csele-

kede. Ezen utóbbiból az későbbeni idegen papok kihagyák az „értelmetlen” betűket, s megma-

radt a Krsna Horka, s ebből lett a Krasznahorka.  

Van egy örvényes folyó a Szamostól délre. Kraszna. A szláv eredetet erre es rá lehet fogni, 

de eredeti alakja Körözne, azaz örvény(le)ne. Honnan van a szláv kras(z)na, azaz szép?  

E vár nevének tót értelmezése hihető. A krasna gyönyörű, horka viszont hegyecske, er-

dőcske. Mikszáth es mások nyoma által így írja: Gyönyörű erdőcske. Kutatja valaki a krasna és 

a horka eredetét? No és a magyar népi mondákat? Földből bújnak ki a hegyek, s alulról jő a 

történelem. Van egy Fóti dal. Fölfelé megy borban a gyöngy…  

Már sejthető, hogy itt országszerte valami nincs rendjén a földrajzi nevek helyesírása és 

magyarázata terén. A nyelvészek és különböző felekezetű papok mellett még sokmindenki hi-

bás. Többek között mindenki, aki lebecsülte-lebecsüli, s kezdetlegesnek tartja a rovásjeleket.  

A következőkben néha szidalmazni fogom a tudatlan nyelvészeket, majd a rovásírások le-

becsmérlőit, s azokat a félanalfabéta papokat, akik laposra kalapálták a Nagy Kerek Világ-ot. 

Meg van rá az okom.  

Néha úgy fog tűnni, hogy egyes nyelvcsaládokat es szidalmazok, elveszem nyelveiket, ám 

ez fordítva van, ők vevék át földrajzi neveinket. Én őket nem sértegetem, sőt mondom: hasz-

nálják egészséggel. Ám az MTA257 tudósaitól kérem azt, hogy ne kezeljék idegenként a „meg-

betegített” magyar megnevezéseket.  

                                                           
254 Van Están, Istan változata es. 
255 Ez (Göm-ör – Ör-göm) egyenrangú mellérendelő összetétel. Nem úgy, mint az eke-vas és vas-eke, amely az 
összetétel szemszögéből látszólag ugyanaz, de az első az ekének a vasa, a második pediglen vasból készült eke. 
Itt a szavak egyformák, s/de az összetétel nem egyenrangú. Az első birtokjellegű, a második határozói összetétel.  
256 Nem messze tőle van egy helység: Körös. 
257 Magyar Tudományos Akadémia. Kérdem: Mindhárom szó kétes? 
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A gömöri földrajzi nevekről szeretnék szólni, amelyek között vannak érthetőek, gyanúsak 

és érhetetlenek. Néhány érthetetlenről akarok szólni a rovásírás(ok) bonyodalma nélkül. Tehát, 

ami igencsak rovásszerinti magyarázatra szorul, azt kihagyom. Pedig mindenben ott van a tör-

ténelem. Az érhetőeket, mint pl. Abafala, Kövi, Várhosszúrét, nem kell magyaráznom, de mégis 

megemlítenék négyet.  

Méhi. Római katolikus és magyar. Becsületes, dolgos nép lakja. Egymás után verik el a 

papjaikat. Árpádkori templomuk szószékén-oltárán nem tűrik meg a mesterkedőket. Széles e 

vidéken ugyanis a papok nagyon mesterkednek. Ezer év alatt többek között elmesterkedték a 

földrajzi nevek egy részét, a történelemről nem es beszélve.  

Volt tót tanítója, ki egy bemesterkedett cigánycsalád futballcsapatnyi gyermekét oktatá tót 

nyelven. A bemesterkedő pap azt gondolá, hogy majd csak hozzácsapódik valaki. Tévedett. A 

legkisebb gazsi után megszűnt a tót oskola. Tréfásan így mondják: Méhiben a legnagyobb úr a 

gazsi volt, mert már a kommun alatt magántanítót fogadott.  

Szentkirály, Királyi és Oldalfala. Egy kicsi háromszög, amelynek leghosszabb oldala sincs 

kilenc kilométer. Mindháromnak van szent Imre legendája, s mindhárom különböző. Szentki-

rály katolikus, s szerintük a gonosz, istentelen pogányok gyilkolták meg a Királyi Szék váro-

mányosát. Királyi református, s ők a vadkant okolják. A harmadik szintén református falu. Ők 

azt állítják, hogy a vadászaton a papok csalogatták oldalra, azaz félre, s orvul meggyilkolták. 

Innen ered a falujuk neve. Oldalfala. Mellesleg jegyzem meg: e dolog kapcsán sok kérdés mel-

lett mindég egy kérdés felmerül. E kérdés: hogyan halt meg a szintén római katolikus gr. Zrínyi 

Miklós? Annak a kiállított kaposvári pisztolynak van igaza, amely alatt ez állott?: Ez a vadkan 

ölte meg Zrínyi Miklóst!  

Itt, azaz Oldalfalán született Fáy András az állatmesék írója, a Haza mindenese. Azkinek 

nem volt esélye megírni az igazságot, s ezért mindent állatbőrbe bujtatott.  

Hány legenda van még Szent Imréről szerte az Országban? Vajon melyik az igazi?  

A félig érthetőeket, mint pl. Tornalja (Torony alja) nem részletezem. Érdekesebb az érthe-

tetlenek.  

Visnyó. Bessenyő volt a neve, sőt bessenyők lakták. A cirilikán kezdett pap a B-t V-nek 

olvassa, majd átírja. Az Ő-vel nem tud mit kezdeni, s lesz belőle O, az E-I átmenet a nép ajkáról 

es fakadhat.  

Kuntaploca. Részben a fehér kunok leszármazottai lakják. A Taploca név viszont Tapolca 

lenne. Tápolyka. A tápláló víz kicsinyítése. (Az oly benne van a foly(ik) szóban es.)  

Gömörben több Taploca es van. E név változata ott van Csikban, Borsodban, Zalában stb.  

Otrokocs. Eredeti neve: Ó-Türk-öcs. Másként: a régi türk fiatalabb testvére. Ugyanes: volt 

egy Türk Kert, más mondák szerint Turul Kert. Árpád Fejedelem kertje. Itt a Türk Kertben, 

1083-ban óriási mészárlást és kultúrairtást vittenek véghez a csehek. Lászlót a kiváló hadvezért, 

a papok, vértestvérei ellen hadakoztatták, s István és társai szentté avatásával elvakíttatták, mi-

közben a Felföld nyugati részén ment az általuk szervezett népirtás, temetőfelszámolás, s egyéb 

más gaztettek. A falusiak ezt az igaz történelmet ápolták, s vitték tovább Mária Terézia iskola-

politikája ellenében. Csendben csinálták, tanultanak az évszázadok óta lévő tapasztalatokból. 

Nem álltanak ki őseik eredete mellett oly keményen, mint a környező falvak lakói, s Mária 

Terézia nem kergettette el, gyilkoltatta le őket. Beneš viszont marhavagonba rakattatta e falu 

népét annak ellenére, hogy Csaplovits e környéket tóttá nyilvánítatta. Folyójuk a papok által írt 

Turc, később Túróc, azaz türk, s árnyékként hátrahagytanak egy Kertet, amelyet mások idővel 

vármegyévé kereszteltenek. Neve Túróc azaz: Türk. A történelem fintora, hogy Beneš, Tisó és 

sokan mások itt, azaz Túróc vármegyében kerestetik Atilla sírját. Talán ők tudják a történelmet?  

Türcsök neve, s története es türkre utal, bár a falu nyelvet váltott. Türkre utal Olajtörék és 

Bakostörék neve?  

Bessenyőkről, kunokról, türkökről már szóltam. Jászokról Gömörben nem tudok, de nem 

messze van Gömörtől keletre egy Jászó nevezetű falu, amely az apátságáról híres. Az említett 
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népeken kívül van még egy nép, amelyik Gömört jellemezte. A székely. Volt egy Má(r)sval 

társalkodó Murányi Vénusz. Széchy Mária. Ez tulajdonnév, de mi a szécs? Szék! Latinosan: 

Sec. A Széki-t pediglen Seci-nek írták. A lengyel és a latin pap ezt néha szécsinek olvasta. A 

Szécsi nevet ettől viszont meg kellett különböztetni. Mivel? A néma h-val. S lett Széchy. Ez a 

papok egyik félanalfabetizmusa. Kezdetben a katolikusoké, majdan a meggondolatlan protes-

tánsoké.  

Szóval a szécs eredete szék. A szécs es szépen értelmezhető a rovásírásban, de az eredete 

szék. A következőkben inkább a szécs nevezetű, ám szék eredetű területekről szólok.  

Gálszécs. Talán Kál-Szék. Ám Szék! De még mindég nem Gömör. Még messze van keletre 

Aboskőszéktől.258 S ez az utóbbi sem Gömör még. Ám szék. Székségéből lett híres Szepes 

vármegye, amelyet a szék(ek) helyett szép-nek es neveztenek, s szászul tudatosan Siebenburg-

nak259 mint Erdélyt.  

Gömörben fekszik Garamszécs, Rimaszécs, Derőszék. Mindemellett leghíresebb volt 

Palszék. Az a Palszék, amelyet kezdetben a latinbetűs papok Pelsecnek írtanak. Zsuppos Zoltán 

szerint volt Pelscheck es. A magyartalan, idegen érdekeket képviselők, de magyarosító, magya-

rul nyögő idegen papok e szék központjának nevét, Pelsűc-re magyarosították. Idővel Pelsőc es 

lett belőle. Lehetne szaulni (szólni) reárúl azaz raóla (róla) sokat. Nevei változatairól éppenúgy 

mint területéről. E székből lett kihasítva a mánták földjének egy része, kaptanak belőle a szo-

molnoki szászok, a dobsinai burínerok, s e székből mértenek földet a rozsnyai szászoknak.  

Szép Bebek juhász mondája a hét Juhakolról, de ez feledteti a hét széket. Talán igaz ez a 

monda, talán nem, mindenki az aranylelő juhászról beszél, ki hét juhaklot építtetett, hét erős 

várat. E monda talán a hét szék létét akarta elfeledtetni. Már talán az Aranybullával el akarták 

töröltetni a székeket, Kun Béla megreformáltatta a székeket, s az Árpád-ház kihalásakor meg-

szüntenek. Maradtanak a Székre utaló nevek, s kárpótlásul Palszék városa megyeszékhely lett. 

E várasnak volt két vára, egy kővára és egy földvára. 1552-ben Svendi Lázár mindkettőt 

leromboltatta sok más környékbéli várral egyetemben. Állítólag a törököknek egyengette az 

utat. Az erdélyi katonák elől viszont Bécsben talált menedékre. Ki volt hát Svendi Lázár? Főleg: 

mi volt? 

A török úgy sem tudta bevenni, mert a Nagy Hegyet nem lehetett elszedetni. E hegyre sok 

út indult, de csak hármon lehetett felmenni. Ezen útvesztőkben eltévedt a török. A Várost, 

amelyben csak két gebe volt, megadóztatta. A Nagy Hegyen található, mérhetetlen számú jó-

szágról a váras bírája sem tudott. Az újonnan kitalált tót nevét (Plesivec - Kopaszság, Kopárság) 

a Nagy Hegyről kapta, a mai értelmiség szerint. Vajon ki volt közülük fenn a fűben, fában, 

vízben gazdag hegyen? A gulyák, ménesek, kondák, juhnyájak helyét felváltották a szovjet ka-

tonai támaszpontok, s ma es vannak még katonák, de más fedőnév alatt. A székek eltöröltet-

tenek, török nem volt, a Habsburgok elszedték sátruk fáját, a csehek elvonultanak, a szovjetok 

eltirhultanak, a jószágok mindegyik alatt pusztultanak. Ma ott vannak a katonák, szemben a 

konok természettel. Gombát és bombát találni egyaránt lehet.  

A Nagy Hegy alatt fekszik Páskaháza, mely Palszékháza volt. Magyar, de eredetét többek 

egy ruthén által alapított, de magyarlakta településnek mondják.  

Nem messze van Pelsőcardó, ami eredetileg Pal-Szék-Erdő. Az erdőnél nem a papok tor-

zítának, hanem az erdőmély hangrendben ardó.260  

Még néhány falu, inkább helység eredetéről szólnék. Előre mondom: a hivatalos névma-

gyarázatokkal mind ellentmond. A hivatalos lehet akár magyar, akár más, de ami hivatalos, 

mindég más, mint a valóság.  

                                                           
258 Aboskőszeg volt Ferencz Jóska idejében, ma van Obisovce és Kysak.  
259 A dobsinai bur(g)ínerok, s a Jászó fölötti mánták ma es Szipas(s)égnek nevezik. 
260 Valójában erdeő és ardaó van. Erde(õ)i növény, arda(ó)i lakos. 
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Szkáros. Öregjei szerint Szkálos. Azelőtt Szakalos volt. Ugye nincs messze a siculus. Szi-

kulusz és székely. Sajnos Szkárosi Horváth András es többre nézte, hitelesebbnek itélte az ide-

gen papok írását, mint ősei regéit, mondáit. Van egy másik falu Alsószkálnok, ami Székely-

nyék. Székely és Nyék.  

Csoltó. Fura magyartalan névnek tűnik. Pedig eléggé kései megnevezés. Áldozati hely volt. 

Itt olták ki az áldozati jószág életét. Kioltó(hely). Az idegen pap leírá ezt Ciolto-nak. A másik 

olvasta Csoltónak.  

Nem messze van egy hegy. Neve: Haragistya. Itt a Harag Istenének áldoztanak.  

Szárnyas és Darnya. Az első magyarosan hangzik. Ám semmi köze a szárnyhoz. E nevet 

nemrég magyarból tót közvetítéssel magyarosították magyarra. Ferencz József idejében még 

Sztárnya volt, s annak ellenére, hogy színmagyar261 volt, megvolt nevének a megfelelő tót ma-

gyarázata. Valamikor viszont Eszt-árnya volt. Az árny viszont követőt jelentett. Kit követett e 

nép? Az Eszt-enyt!  

Hasonlóképpen koptattatott le az É a Darnya elől. Éd-árnya. Jelentése: az Éden követője. 

Feltételezhető, de mondával nem alátámasztható az árny-árja átmenet. A folyónak van árja, 

áradata. Mi az Amu-d-arja, Szir-d-arja? Turkesztán folyói, de vajon mi Turkesztán? Türk Isten 

(országa)? Hány Isztán van Ázsia közepében? Vajon ki és miért neveztette el Istanbul-t Sztam-

bulnak?  

Recske. A folyócskának a kisebbike. Erecske, amelynek az eleje lekopott. Tudatosan ne-

vezték el Masaryk alatt Riecka-nak, amely folyócskát jelent? Erecskéből lett a riecka!  

Beretke. Ha az elejét cirill szerint olvassuk Verecke jő ki. Ez szorost es jelentett. S itt va-

lóban egy szoroson tör át a Murányi Sajó vize.  

Van Berecki szoros es, s van szoros Vereckénél. Egy szoroson keresztül történt Árpád né-

peinek a bejövetele?  

Gesztes, Gesztete. Mindkettő a Mindenhatóra utal. Elválasztása G-eszt-es, Geszt-e-t-e. 

Látszik benne a ker-eszt vége, az, ami az Eszt-eny eleje. A G az megszakítás. Mi lett itt e vidé-

ken megszakítva? S mikor? Talán vallás? Tán egy faj?  

Gice, Lice. G-ice, L-ice, csak tudni kell elválasztani. Az ice-ike kicsinyítés,262 a G meg-

szakítás az L folytatás. Vajon mit mond a: Gólya, gólya gilice?  

Kecsege, Kecső. Mindkettőnek a kecsességhez van köze. Az utóbbi Kecs-Ő. Kecses Ő! Az 

elsőben a kecs néha-néha megszakíttatott. Vajon miért?  

Valykó. Valyk-ó, Ő Valyk. Ez így meg van fordítva, s hangrendcsere történe. De nem 

Vajk? – Valyk-kal függ össze. Ez nem más, mint: Váj(t) kő. Ugye nem jó a j-ly viszony sem a 

mai nyelvtanban.263  

Pádár, Panyit, Helpa, Paloszkó. Ez utóbbi Palócz-Kő! Az első szótagcserével Árpád, ez 

mind a Pa kultúrára utal, amely lovas napkultúra volt. Falvakban pl.: Rap, Pásztó, Pákozd.     

Országokban pl.: Japán, Nepál. Népben pl. a messzi apacs. Vallásban: pap, pásztor, pópa és 

pápa, valamint sok más.  

Naprágy. A Napkultúrára utaló kései név. A Nap a kései megnevezés. A ragya viszont 

régen nem szeplőt jelentett, hanem ragyogást.  

Szuha. Több helyen van Szuha. Alsószuhát szinte egy egész vármegye választja el a Szuha 

pataknál fekvő Nagyszuhától. A szláv írás szerint a „suchá” magyarul száraz. Lehet egy állan-

dóan folyó patakot száraznak nevezni? Ellenben a szlávnak vélt névben maradt meg a szék. 

Suchá-Suchy-Széchy Szécsi.  

                                                           
261 19-ben vasvellával fogadák a cseheket, s Beneš alatt szállított a marhavagon. 
262 Az icike kétszeres kicsinyítés lett, egy félreírt-olvasott c-k átmenettel épült-szépült-bővült a magyar nyelv. 
263 A tojás tol(y)va van ki hátulról, a vályú viszont vájva van. 
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Henckó, Hangony, Hankova. Mind hunra utal. A Hun változata Han. Ebből van a hang. A 

hun egyik értelmezíse: beszélő ember. Sőt a „Hangöry” es. A Hanra utal a Hanság, s a morva-

országi Hané (Hané-Huné, azaz: a hunhoz tartozó) síkság es. Kapcsolatba lehet hozni a hon-nal 

es. Sőt a hant–han-t a hun múltját264 es jelenti.  

Gacsalk. Torzított Gecselak. István (Vajk apja) es Gecse volt, bár Gézának fejték a törté-

nészek. Gézára nem utalnak a helységnevek, ám van Gecse pl. Aba-új vármegyében. 

Revúca Nagy-Rócze es lehetne. A Rőcze csak magyarosított. A Revúca-ból lett magyaro-

sítva. Ezen utóbbi alapja viszont a magyar rívás, amelyből a szláv rev (ordítás) keletkezett. Régi 

neve ismeretlen. Története igencsak eredeti. Régóta szlávok lakják, akik magyarokkal gyara-

podtanak. Eredetileg székely falu, amelyben a székelység a huszitizmus előtt, kb. az Árpád ház 

kihalásával egyidőben kipusztíttatott. Helyükre még a huszitizmus előtt, tótok jöttenek a liptai 

Revúca patak környékéről. Megmagyarosodott viseletük miatt a husziták irtották őket es. A 

cseh betörések jajgatóval, ordítozóval végződtenek, s innen es eredhet a Revúca elnevezés. Be-

csületesen indult tót gimnázioma es volt, amelyben hamarosan gyökeret vert a pánszlávizmus. 

Ezért gr. Andrássy Gyula betiltatta.  

Ma járási székhely. E járásban az utolsó választáson második helyen végzett a MKP.265 

Keszi, Hubó, Bars, Hont. E nevek egy törzsre, két vezérre, a Hon-ra emlékeztetnek. Sok 

mindent lehetne elbeszélni róluk, de ez nem nevezéktani téma.  

Ratkó. Neve Írottkő. Mi volt e kőre írva, vésve, róva, s hol ez a kő, nem tudható. Talán 

egyszer megtudjuk.  

Gölnic. Nem más, mint a Kál-nyék nemesített-magyarosított formája.  

Kánó. Kán-Ő. azaz: Ő a kán (helye, helysége). A további nevek magyarázatához a rovás-

írások mélyebb ismeretei kellendenek. Ezeket nem elemzem, mivelhogy hosszú bevezetőre 

lenne szükségem.  

Ma es vannak a hivatalosnyelvű térképen százával olyan nevek, amelyeket a „fordító” nem 

tudott, vagy nem akart lefordítani, s ezért torzított. Pl. Cseppkő Capkov (olv. Csapkov), Far-

kaskő – Farkaška (olv. Farkaska), Ordas – Ordáš (olv. Ordás), Szoroskő – Soroška), Rákos – 

Rákoš (olv. Rákos), stb.  

Sajnos a csak magyarul tudó turistának semmi sem tűnik fel. Valamit leolvas a mai hiva-

talos térképekről, s ebből megszületik az írásbeli és szóbéli torzítás után egy újabb szóbéli tor-

zítás. Sajnos ezek a turisták ugyanazt az eredményt érik el, mint az első idegen papok. A papok 

írásban torzítának, a turisták már szóban es. Az államnyelvű iskolákat látogatott magyarok a 

torznév szerint igazodnak, a budapesti turisták szerintük. S kászmálódik a helyzet napról napra, 

s a magyar elnevezések elkallódnak vagy érthetetlenné válnak. L. pl. Krasznahorka és Szoroska. 

A földrajzi nevekről, földrajzi térképekről már szóltam. Szólnom kell a nemzetiségi térké-

pekről és a statisztikáról. E két dolog 1918 óta alig létezik, ha van, akkor hazugság.  

Már az 1785-ös statisztika es magyar falvakat tótnak mutat. Pl. Szilice, Gice, Lice. Csap-

lovits egész magyar falvakat festet „slowakenná” a térképen. Pl. Zoboralját és a Sajómenti fal-

vakat Gömörtől északra. Az 1910-es statisztika ezeket a magyar falvakat nagyrészt újra ma-

gyarként kezeli. Ám ez a kimutatás es félig tótként kezel bizonyos színmagyar falvakat. Pl. 

Csetnek. Végre a magyar falvak többsége papíron es magyarrá vált. Ezt nevezik egyes körök 

magyarosításnak. Bizonyos körök téves dokumentumokra hivatkoznak, és ma vissza akarják 

téríteni a népet „ősei nyelvéhez”.  

Kérdem: Mi volt hát a magyarosítás? Kérem: mindenki nézzen utána szűkebb hazájában.  

                                                           
264 A Ta múlt idő és a befejezett cselekedet jele. 
265 Magyar Koalíció Pártja. 


