
VIIYA
A Savaria helynévről és lokalizálásáról lapunkban már többször szó esett.

mint az alábbiakból is kiderül. Ugy gondoljuk, a kérdés esetleges további vi
tatása, minthogy a Vigilia nem történettudományi szakközlöny, már nem a mi
hasábjainkra tartozik; az alábbiakat a Savaria-ügy - legalábbis részünkről va
ló - zárszavaként közöljük.

SAVARIÁRÓL
A Vigilia 1976 májusi számában Palkó István tanulmányt tett közzé, amely

ben Szent Márton születéshelyéről írt tanulmányomra reflektált. Tekintettel ar
ra, hogy egyrészt a vita túlságosan szakmai jellegűvé vált, másrészt a Vigilia
1974. évi májusi számában megjelent cikkemet Palkó István írása után sem
részeiben, sem egészében nem látom megkérdőjelezve, röviden válaszolok. A
szerző tanulmánya ugyanis nem tartalmaz olyan érvet, ami miatt korábbi ta
nulmányomon változtatni kellene. Az adatok tárgyalása helyett tehát a kérdéssel
érdemben foglalkozó tanulmányokra hivatkozom. Saját korábbi tanulmányaim
ban (Vasi Szemle, 1972; Vigilia, 1974) mínd a Savaria helyneveket, mind a Szent
Márton születéshelyére vonatkozó adatokat - - ma is úgy tartom - megvizsgál
tam annyira részletesen. amennyire a kérdés és a vita megértéséhez - bele
értve Palkó István cikkét is - szükséges volt. A Palkó István által kategori
kusnak minősített mondatot tanulmányom befejezéséül, a cikkben vázolt gon
dolatsor végkövetkeztetéséül írtam le és vaillom ma is. A kérdés (a Savaria
név és a szent születéshelye) Palkó István szerint "sokkal bonyolultabb prob
lémát takar", mint kifejtettemvolt, de ezt a bonyolultságot és megoldatűansá

sot a szerző válasza után sem látom valósnak. Palkó István reflexiójában fel
hozott ellenérvek nem elegendőek a tanulmányaimban foglaltak cáfolására.

1. Természetesen magam is tudom, hogy Pannónia területén nem maradt
fenn mínden helynév a magyar középkorig, és azt is, hogy minden antik föld
rajzi nevet - a fennmaradt jelentős szám ellenére - nem ismerünk. A reánk
maradt pannóniai helynevek és településföldrajz ismeretében azonban. állíthatjuk,
hogy Savaria antik colontáján kívül az ókorban más Savaria településnév nem
volt. A karoling és a magyar középkorí Sabariaelnevezések nem jelentik azt,
hogy az illető helyen a Savaria földrajzi név már az ókorban is létezett. Mind
erről mindkét idézett tanulmányomban részletesen írtam. A karoling-korban
előforduló, az egykori colonián kívüli Sabaria megjelölések egytől egyig a Sa
varia p a t a k mellett feküdtek, a névadást ez indokolja.

2. Az Annales regni Francorum 805. évi közlése, amely szerint Nagy Ká
roly az avarok egy részét inter Carnuntum et Sabariam telepítette le, nem
Pannonhalmára vonatkozik, hanem a mai Deutschaltenburgra és Szombathelyre.
A telepítési terület kijelölése antik eredetű térkép alapján. történt (J. Koller r
MIÖG 71 (1963/243.-). Melich János korábbi véleményét (HonfMg 414) később,

újabb forrásadat ismeretében megváltoztatta (Nyelvt. f:rt. 41, 27), holott még
így sem ismert minden korai adatot. Palkó István sem hoz olyan érvet, amely
szerínt az Annales Sabariáját Pannonhalmára kellene vonatkoztatnunk. Mint a
Vasi Szemlében megírtam, :ÉK-Dunántúlra a karoling birodalom szervezete nem
terjedt ki. Ez a megállapítás nemcsak az én következtetéseírn eredményeként
született. (Mindezekről részletesen: Tóth E.: Zu den hístoríschen Problemen der
St adt Savaria und ihrer Umgebung zwischen 4-9. Jh., Fol. Arch., 27. 1976..
89-120.)

3. Pannonhalma mellé Sabaria nevet csak a magyar középkor egy rövid
szakaszában tudunk lokalizálni. Ennek magyarázatát a Vigilia 1974 májusi szá
mában megadtam. A névátvitellel létrehozott, a korban szokásos, legendás, mes
terséges helynévadás okait elmondtam. A valóban "kegyeleti, érzelmi indítású
születéshely-transzponálás" azonban nem kapott hitelt a magyar középkorban,
a bencések igyekezete ellenére sem (vö. még: Váczy P.: Anonymus és kora. Kö
zépkorí kútfőink krítíkus kérdései, Bp. 1974, 19, 36. jegyzet).
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4. Palkó István reflexióját a "f u n k c i ó jelölésen alapuló névazonosság"
gondolata (Vasi Szemle, 1975) váltotta ki. Erről, illetve annak tarthatatlanságá
ról a Vasi Szemle 1976. évi második számában írtam.

5. Palkó István a "mesterséges" helynévadással kapcsolatban kétségbe von
ja, hogy a terminust helyesen használom. Nem hiszem, hogyahelynévadással
részletesen foglalkozó tanulrnányban, amelynek gondolatsorából kitűnik, hogy mit
értek ezen- az egyébként ismert és használt megielölésen, szükséges lett volna
a fogalmat külön is megmagyaráznom. Ez esetben ugyanis nyilvánvaló, hogy
a spontánul ·létrejött földrajzi nevekkel ellentétben névátvitellel tudatosan lét
rehozott, mesterséges helynevekről van szó.

Nyitott ajtók
Télben, latyakban értünk le K.-ra. A havat sűrű eső paskolta, A barátom,
aki a kocsit vezette, a nyaralóhely kápolnájában új berendezést készített
a régi helyett, simára dörzsölt tölgyfa oltárt, karcsú lábú támlásszé
ket, tűzzománcos szentségházat, fölolvasó á11ványt. A szentély hasonlított
az utolsó vacsora termére. Egyes hívek fölzúdultak, mintha kifosztották
vo1na őket. Meghökkentek a csupasz falak 1áttán, nyugtalanította őket a
"kevés". Beszélnünk kellett velük szentmise előtt.

Alig szóltunk néhány szót, fölállit vagy inkább fölugrott egy zömök,
begombolkozott, széles areú helybéli ember s ingerülten hadarni keedett:
"Követeljük vissza a miénket, amit mi fizettünk ki, drága pénzért vettünk,
nekünk nem kell más, ahhoz akarunk imádkozni." így mondta, követeljük.
Mintha azt mondta volna, mi, a bérlők, a ház tulajdonosai. Amit vissza
követelt, csúf, agyonszínezett, kacskaringós faaIkotmány volt, merev arcú
baba-szentekkel, bádog liliomok közt. Aztán a magas, szemüveges agro
nómus jelentkezett szólásra : megköszönjük a tervezőnek a szép munkát,
mi ezt kívánjuk, nekünk ne díszelegjen itt semmi, csak a Jézus, Ö meg
úgy sem díszeleg, meg a virág, a lényegre vagyunk kíváncsiak, nem lit sal
langra, köszönöm... Csönd lett. Ekkor lassan fölemelkedett egy sovány,
középkorú, kunfejű, bajuszos halászember és ennyit mondott: "Aki most
szólt, kérem tisztelettel, annak van igaza. Ez az új tetszik nekem, ha nem
is egészen értem. Mer' azt tudom, hogy erre kell haladni. ilyen egyszerű,

kérem, az írás is, a Jézus Urunk igéje. Hát akkor ... Köszönöm, hogy meg
hallgattak." Övatosan visszaült a helyére.

Az elégedetlen a falon dörömbölt. A'ZJ agronómus megfontoltan a ki
lincsre tette a kezét. Az a halászember azonban ajtót nyitott halk bizton
ságával.

Rövidesen ki kellett szállnom a koosíból, s egy terebélyes fenyőfa alá
álltam. Körülöttem a csuromvizes erdő, a fák között egy hatalmas" üres
étterem. Kétszárnyú üvegajtaja tárva-nyitva volt. Bent egy pincér ácsor
gott s belebámult a zuhogásba. Az ajtó nyitva voüt, de minek? így állt reg
gel óta, és csak egy esőszagú kandúr somfordált be rajta. Aztán újra sem
mi ebben a minden reményt szétáztató nedvességben. Akkor megemberel
tem magamat, s bokáig taposva a lucskos avarban, átíramodtam az étte
rembe. A pincér mintha csak rám várt volna, komótosan kisétált az üveg
ajtóhoz, elhúzta az akadékokat és hagyta becsukódni. S most, ki tudja
honnan, vagy hét ember futott át az esőn, tocsogtak a talpak a sárban,
hirtelen megteltaz étterem, lengtek, lökték, csapódtak az ajtószárnyak.

Mit is kell tudnunk egy ajtóról? Hogy arra van a szabadulás útja.
Belső szorongattatásból kifelé, külső bajból befelé enged, vár, irányít; az

350




